MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úředníka
na MěÚ v Tišnově:
REFERENT
ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
POŽADAVKY:

*
*

VŠ, VOŠ, popřípadě SŠ s maturitou
znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě
(zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech; záko č.128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)
* praxe v oboru vítána, zkouška zvláštní
odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců
od nástupu
* znalost práce s PC podmínkou
* morální bezúhonnost
* ŘP skup. B
* flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 8.
Nástup dle dohody.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT
DO 23. 11. 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
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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.

Možnosti zpracování
bioodpadu
V předminulém čísle TN jsme stručně
informovali o zamýšleném sběru bioodpadu od
občanů, taktéž v besedě v TTV je o tomto
tématu diskutováno. O sběru bioodpadu budou
občané podrobněji informováni na veřejném
setkání pravděpodobně v Městském kulturním
středisku v prosinci či lednu. V předjaří bude
také distribuován leták o třídění bioodpadů.
Sběr bude zahájen nejprve v lokalitě se
zástavbou rodinných domů se zahradou, neboť
je zde produkce bioodpadu prokazatelně vyšší.
V zástavbě bytových domů budou následně
rozmístěny hermeticky uzavíratelné nádoby na
odpad pro sběr kuchyňského odpadu s tím, že
zde bude možné odkládat samozřejmě i ostatní
bioodpad. Svoz kuchyňského odpadu bude
vázán na zbudování zařízení na likvidaci
tohoto odpadu.
Vzhledem k právním předpisům ČR a EU,
které ukládají omezit množství biologicky
rozložitelného odpadu ukládaného na skládky,
uvažuje město již bezmála 2 roky o možnostech sběru a především využití bioodpadu.
V nádobách na směsný domovní odpad totiž
končí velké množství bioodpadů, které lze
využít. Na skládce, kam se směsný domovní
odpad odváží, se potom tato biologicky rozložitelná část odpadu anaerobně rozkládá, čímž
uniká do ovzduší velké množství skleníkových
plynů - metanu a oxidu uhličitého. Ze skládek
pochází 17 % českých emisí metanu, i když je
snaha metan na skládce jímat. Město prozatím
separuje bioodpad na sběrném dvoře. Tento
bioodpad včetně bioodpadu z údržby veřejné

zeleně je využíván na kompostárně v Boskovicích.
Z hlediska zpracování bioodpadu existují
pro město Tišnov a okolí pouze 3 varianty:
výstavba bioplynové stanice, výstavba
kompostárny či nestavět nic tedy hodně platit.
Po pečlivém zvážení těchto variant byla
vybrána prvně jmenovaná. Již nyní především
s ohledem na vzdálenost nejbližšího místa
zpracování vynaloží město za bioodpad téměř
1 mil. Kč, po zavedení zanedlouho povinného
sběru bioodpadů budou tyto náklady bezmála
3 mil. Kč. V kompostárně nelze zpracovávat
veškerý bioodpad, problémem jsou především
kuchyňské odpady. U kompostáren je velký
problém s odbytem konečného produktu do
zemědělství, jelikož zde zůstane mimo jiné
velké množství klíčivých semen plevelů.
Zřizují se proto převážně na skládkách, kde se
kompost využívá na rekultivaci. Celkově je
provoz kompostárny ztrátový.
Možnost výstavby bioplynové stanice byla
zvolena především z těchto důvodů: Kromě
dřeva, které je jinak energeticky zhodnotitelné,
lze v bioplynové stanici likvidovat veškerý
bioodpad. Všechny výsledné produkty lze
zhodnotit, elektřina do veřejné sítě, teplo na
ohřev TUV a vytápění sídliště Pod Klucaninou
a digestát jako certifikované hodnotné dusíkaté
hnojivo bude aplikováno na zemědělskou
půdu. Na Krajském úřadu JmK nám vzhledem
k potenciálu bioodpadů v regionu Tišnovska
byla doporučena právě výstavba tohoto zařízení s prověřenou zahraniční technologií. Bioplynová stanice je významným zdrojem příjmů.
Ze dvou uvažovaných lokalit byla zvolena
lokalita na okraji města mezi bývalými sklady
CO a vlečkou. V této lokalitě vlastní město
potřebné pozemky a zároveň se nabízí možnost
dovést bioplyn ke kotelně K07, kde bude
využíváno teplo vznikající při výrobě elektřiny.
V letních měsících byla vybrána ze 3
oslovených nabídka Energetické agentury

Vysočina na zpracování studie proveditelnosti
především díky ceně, kvalifikaci a spolupráci
se zahraničním dodavatelem technologie. Do
konce měsíce bude studie proveditelnosti
dokončena.
Celkově se projekt, se kterým budeme žádat
o evropské peníze, jmenuje "Integrovaný
systém nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady Tišnov-Kuřim". Právě díky integrovanosti a využití všech produktů po zpracování
bioodpadu má město velkou šanci na dosažení
prostředků z fondů EU. Kromě biologicky
rozložitelných odpadů z Tišnova a Kuřimi
budou zpracovávány i bezproblémové bioodpady z výroby společnosti Steinhauser či
lihovarnické výpalky z blízkých lihovarů nebo
kuchyňské odpady z restaurací a jídelen.
Při volbě technologie byl kladen důraz na
garanci stability, reference na podobném substrátu, servis, životnost, zvláštní důraz je kladen
na čištění vzduchu z příjmové haly, aby byl
zajištěn dokonalý provoz bez zápachu!
Podobně to funguje u rakouského lázeňského
města Amstetten, kde je BPS vzdálena 200 m
od obytné zástavby. Zástupci města hodlají
navštívit během zimních měsíců nově zbudovanou BPS v Horním Rakousku za účasti
kameramana TTV, který by pro občany natočil
krátkou reportáž.
Se studií proveditelnosti hodláme širokou
veřejnost seznámit na již zmíněném předem
avizovaném veřejném setkání, kde proběhne
prezentace záměru a na dotazy budou následně
odpovídat zástupci města a tvůrce studie
proveditelnosti. Cítíme povinnost informovat
občany o záměru města, i když zahájení
případné výstavby připadá v úvahu nejdříve
v druhé polovině roku 2009. V některém z příštích čísel TN dále přiblížíme technologický
proces přeměny bioodpadu v uvažovaném
zařízení.
Ing. Václav Drhlík
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Připravujeme sběr bioodpadu
Vzhledem ke směrnici EU a právním předpisům ČR, které ukládají omezit množství
biodegradabilního odpadu ukládaného na
skládky, se stává problematika bioodpadu
velmi aktuální. Omezení skládkování biologicky rozložitelného odpadu je klíčovou strategií pro snižování emisí metanu na skládkách.
Metan je významným skleníkovým plynem
a je 20x agresivnější než CO2. Ve směsném
domovním odpadu, který je ukládán na
skládky, je totiž 30 - 40 % bioodpadu.
Ideálním způsobem využívání bioodpadů je
domácí kompostování, máme-li tuto možnost.
Na vlastní zahrádce si tak můžeme především
ze zahradního odpadu vytvořit kompost,
kterým vylepšíme kvalitu půdy na své zahrádce. Mnoho občanů však možnost kompostování na zahradě nemá nebo kompostér nestačí
nebo kompostovat prostě nechtějí z mnoha
dalších důvodů.
Město Tišnov se taktéž v Plánu odpadového
hospodářství města zavázalo k omezování
skládkovaného bioodpadu, proto již druhým
rokem hledá řešení, jak zajistí v dalších letech
separaci, sběr a zpracování bioodpadu. V připravované novele zákona o odpadech bude
totiž pro obce a města zakotvena od roku 2009
povinnost separovat bioodpad. Některá města
v republice již sběr bioodpadu řeší i několik let.
Ze zkušeností těchto měst můžeme vycházet
při navrhování způsobu sběru bioodpadu.
Za bioodpad lze považovat odpad ze
zahrad, kuchyňský odpad, znečištěný papír od
potravin, aj. Sběr je prováděn tak, že do každé
domácnosti ve vilové zástavbě je umístěna
speciální odpadová nádoba tzv. Compostainer,
což je vlastně kompostér podobný klasické
popelnici s tím rozdílem, že tato popelnice má
systém odvětrávání a bioodpad zde uložený se
začne již částečně kompostovat a tím
zredukuje svoji hmotnost a zároveň omezí
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zápach, jelikož se jedná o aerobní přeměnu.
V klasické odpadové nádobě totiž zapáchají
plyny z anaerobní přeměny bioodpadů (bez
přístupu vzduchu). Kontejnery jsou o objemu
120 a 240 l, hnědé barvy a četnost jejich svozu
je zpravidla po 14 dnech.
Pravděpodobně od dubna 2008 zahájí
město sběr bioodpadu od občanů, a to nejprve
ve vybraných částech města s vilovou zástavbou, postupně budou kontejnery rozmístěny
i do sídlištní zástavby pro kuchyňský odpad.
Termín zahájení sběru bude vycházet z právě
dokončované studie proveditelnosti, která řeší
sběr, svoz a následné zpracování bioodpadu.
Město si od sběru bioodpadu slibuje mimo
jiné snížení nákladů na uložení směsného
domovního odpadu, které je výrazně dražší než
jsou náklady za předání bioodpadu. V příštím
čísle Tišnovských novin vás seznámíme s uvažovanou možností zpracování bioodpadu.
Ing. Václav Drhlík

Opět se jedeme
koupat
Odbor sociálního zabezpečení Městského
úřadu v Tišnově uspořádá pro důchodce města
dne 4. 12. 2007 zájezd do termálních lázní do
maďarského Mošonu. Cena zájezdu je 200 Kč
(vstupné do termálních lázní + průvodce).
Stravování není zajištěno, je možné zakoupit
v objektu lázní. Odjezd je v 6 hodin od budovy
radnice. Co je třeba vzít s sebou? Platný
cestovní pas nebo nejnovější vydání OP
(zelený), plavky, přezůvky, ponožky, osušku,
koupací plášť.
Přihlásit se můžete od 19. 11. 2007 v 8 hod.
na odboru sociálních věcí MěÚ u p. Trnčákové nebo p. Majzlíkové. Telefonické
rezervace nebudou přijímány. Peníze na
úhradu zájezdu vezměte s sebou.
Emilie Trnčáková,
vedoucí odboru

Radnice informuje
Oznamujeme všem čtenářům, že od
listopadu 2007 se stává tajemnicí redakční
rady Tišnovských novin paní Šárka Kubátová.
Příspěvky, podněty a inzerci jí lze podávat
denně na odboru kultury a školství, Radniční
14, telefonicky na tel: 549 439 822 či e-mailem
na adresu: sarka.kubatova@tisnov-mesto.cz
(KUL)
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
SPOLEČNĚ S VÁMI
Vážení občané,
jak jsme již několikrát v Tišnovských
novinách psali, zpracovává se Komunitní plán
sociálních služeb v Tišnově. Již je připravena
1. verze tohoto dokumentu. Rádi bychom vám
ho představili a získali vaše připomínky. Proto
jsme připravili dvě setkání s občany k veřejné
diskusi nad návrhem plánu
Zveme vás proto:
1. 20 listopadu (úterý) ve 14 hodin do
jídelny Domu s pečovatelskou službou ul.
Králova (penzion).
2. 20. listopadu (úterý) ve 17 hodin do
velké zasedací místnosti radnice na nám. Míru.
Obě setkání mají stejný program, zvolili
jsme však dvě místa a různé časy z hlediska
dostupnosti pro občany.
Přijďte ovlivnit, jak budou sociální služby
v Tišnově v budoucnu vypadat.
Ing. Zuzana Brzobohatá, místostarostka
za Výbor pro komunitní plánování
sociálních služeb

Přátelství pokračuje
V uplynulých dvou letech se naše škola
zapojila do projektu INTERREG, financovaného z ESF, zaměřeného na navázání družebních vztahů mezi městy ČR a SR. Města
Tišnov a Sereď začala spolupracovat v různých oblastech kultury, sportu, ale i školství.
Naše škola si vybrala ZŠ Juraje Fándlyho
v Seredi. V rámci projektu se poznávali nejen

učitelé obou škol, ale především žáci.
Zúčastňovali se hudebních soutěží zaměřených
na slovenské a české národní i populární
písničky, vědomostních soutěží o historii a současnosti obou měst. Součástí projektu byly
i návštěvy pedagogů v družebních školách,
vzájemné hospitace a neformální předávání
zkušeností. Děti navázaly pěkné vztahy a mnozí si se slovenskými kamarády dopisují.
Projekt INTERREG již sice skončil, ale
naše spolupráce se ZŠ Juraje Fándlyho i nadále
pokračuje. Tradičně největší zájem mají žáci
o měření sil v oblasti sportu. Na jaře letošního
roku jsme v Tišnově uspořádali mezinárodní
turnaj v lehké atletice, teď na podzim nás
pozvali slovenští přátelé do Seredi. Na výlet na
Slovensko se všichni moc těšili. Vyjeli jsme
23. 10. brzy ráno s vědomím, že budeme co
nejlépe reprezentovat naši školu, město i ČR.
Náladu nám nezkazilo ani celodenní deštivé
počasí. Celé dopoledne se odehrávaly sportovní zápasy v košíkové, odbíjené, házené a florbalu. Odpoledne si mohly děti zaplavat ve
školním bazénu nebo se projít po Seredi.
Výsledky zápasů nás velmi potěšily. Obsadili
jsme 2. místo v házené a odbíjené chlapců,
všechny ostatní zápasy jsme vyhráli. Skóre je
tedy 3:2 a už se těšíme na jarní odvetu.
I když se naše republiky rozdělily, stále
máme mnoho společného.
Mgr. Marie Bártová
ZŠ nám. 28. října

Odměny za obnovu památek
V zájmu motivace vlastníků kulturních
památek k příkladné obnově vyhlašuje Rada
Jihomoravského kraje 1. ročník soutěže "Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007". Soutěž organizačně
a odborně garantuje odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského
kraje.
Soutěž má motivovat širokou veřejnost,
nejen vlastníky kulturních památek, o obnovu
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kulturních památek v jejich okolí. Uzávěrka
přihlášek je 20. prosince 2007. Ukončení
hlasování bude do 15. února 2008. Vyhlášení
vítězů se uskuteční v měsíci březnu 2008.
Do soutěže mohou být navrženy památky
(i dílčí části), opravené v roce 2007. Návrhy
může podávat kterýkoliv občan. Účastníkem
soutěže se stává vlastník navrženého objektu.
Písemný návrh bude adresován na odbor
kultury a památkové péče Jihomoravského
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
e:mail: smuk.rostislav@kr-jihomoravsky.cz.
Organizace soutěže: Z navržených památek
bude soutěžní komisí (2 členové RJMK,
vedoucí odboru kultury a památkové péče +
jeden pracovník oddělení památkové péče
odboru, ředitel Národního památkového ústavu
+ jeden pracovník, jeden člen kulturní komise
RJMK) vybráno 15 nejlepších návrhů, které
budou soutěžit o ceny.
Vybrané památky budou vyfotografovány,
fotografie a doprovázející popisné texty budou
uveřejněny na internetu. Webová stránka
soutěže bude umožňovat přímé hlasování. Dle
počtu obdržených hlasů bude stanoveno
konečné pořadí a přiděleny ceny.
S umístěním na prvních třech místech jsou
spojeny tyto peněžité odměny: první místo 150 tis. Kč, druhé místo - 100 tis. Kč, třetí
místo - 50 tis. Kč. Proti rozhodnutí poroty a vyhlašovatele není odvolání.
Rada Jihomoravského kraje

Okénko ekoporadny
TAJEMSTVÍ
NEŽIVÉ PŘÍRODY KOLEM NÁS
Srdečně vás zveme na přednášku, která se
uskuteční 21. listopadu 2007 v městské
knihovně v 17 hodin. Na přednášce se dozvíte,
jaká zajímavá geologická místa nás obklopují
a co všechno se dá zjistit o neživé přírodě
kolem nás. Pro všechny zájemce bude přednášet pan Mgr. Aleš Bajer, PhD., z MZLU Brno.
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Obnova ovocného sadu na Sychráku
Nedílnou součástí okolí našeho města
Tišnova jsou aleje a sady ovocných stromů.
Mimo zahrad různé velikosti u domů a alejí
podél ulic v centru města tyto stromy postupně
stárnou a jsou likvidovány. V minulosti byla
některá místa, zejména v místní části Pod
Květnicí, odstraněna během výstavby sídliště.
Sychrák, který leží na
rozhraní vilové části města a
panelového sídliště pod horou Klucanina, je částí tvořen extenzivním ovocným
sadem (zbytky starého ovocného sadu tvořené třešněmi, višněmi, švestkami aj.).
Slovo extenzivní v jeho názvu znamená, že
dřeviny v tomto sadu jsou ponechány samy
sobě, aby podle daných podmínek vytvořily
vyvážené společenstvo. Část stromů ale již
byla zlikvidována, a nebo dožívá. Přitom byla
tato lokalita v roce 2001 vyhlášena za významný krajinný prvek (VKP) s cílem zachovat
současný charakter lokality, tedy louky s výskytem zajímavých a chráněných rostlin a s
ovocnými dřevinami. Nesmíme opomenout
rekreační význam tohoto místa, kam lidé chodí
převážně na procházky, v zimě se zde na louce
sousedící s prostorem sadu sáňkuje i lyžuje.
I když v současnosti probíhá výsadba dřevin
v centru města, nejedná se z různých důvodů
(nedostatek prostoru, praktická údržba, požadavky občanů) o ovocné dřeviny tradičních
odrůd, které k naší krajině patří. Záchrana
tradičních dřevin by však přispěla k obohacení
naší krajiny. Ovocné dřeviny v extenzivních
výsadbách jsou cenným příspěvkem k bohatství místní přírody, pastvou pro včely, potravou
ptáků i drobných savců a bezobratlých. Údržba
kulturní krajiny s pestrou mozaikou luk,
pastvin, mezí i lesů má zásadní význam pro
zachování krajinného rázu. Vždyť staré ovocné

stromy jsou poklady, které nenávratně mizí a
kterých bychom si, jako dědictví po předcích,
měli vážit.
Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko a Komise ŽP každý rok vysazují nové
stromy tradičních odrůd za účelem obnovy
starého ovocného sadu. I tento rok během oslav Dne stromů bylo vysázeno 7 odrůd jabloní:
Krasokvět, Hájkova reneta, Gráfštýnské, Sudecká reneta, Jeptiška, Bojkovické a Smiřické.
Letošní sázení proběhlo v rámci dvoudenních oslav Dne stromů. Kromě výsadby
stromů proběhl také v neděli 21. října od 14
hodin program pro děti a mládež v sadě na
Sychráku. I přes výkyvy počasí dorazilo
několik nadšených dětí a s chutí se zapojily do
přichystaných přírodovědných her a aktivit.
Nejvíce přítomné zaujala přírodní dílnička,
ze které si každý mohl odnést zajímavý výtvor,
ať už to byly korálky ze šípků či rozinek
nebo panáčci z jablek a koření. Na stanovišti
s ochutnávkou plodů ze stromů si vyzkoušeli
svoje chuťové pohárky také dospělí. V závěru
se mohli všichni občerstvit a především zahřát
u připraveného ohně. Chvílemi vysvitlo i slunce a dodalo tak příjemnou atmosféru nedělnímu odpoledni.
Bc. Simona Kozelková
Bc. Stanislava Peňázová

MìKS Tišnov zve:
14. listopadu v 8.45 a 10 hod., sál kina
ZLODĚJ SPÁNKU
Účinkuje Martin Hruška, absolvent JAMU činoherní herectví. Tvorbě pro děti se věnuje
10 let.
Tato pohádka naučí děti správně spát, spinkat,
hajat, chrápat... Zjistí, kdo a kde vaří sny a kdo
je krade.
14. listopadu v 19.30 hod., velký sál MěKS
KRUH PŘÁTEL HUDBY TIŠNOV
2. koncert sezóny 2007/08
Václav Hudeček, Jan Mráček - housle

Klavírní doprovod Petr Adamec, spoluúčinkuje TiKO.
17. listopadu v 16 hod., sokolovna Tišnov
EWA FARNA
Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022. Cena vstupenky
v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč.
19. listopadu v 19.30 hod., sál kina Svratka
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
J. B. Moliére: CHUDÁK MANŽEL
Nestárnoucí komedie o bohatém muži,
který se neoženil z lásky, ale z touhy po titulu.
Přišel sice o peníze, ale zato získal mohutné
parohy. S písničkami v koloritu Francie 19.
století a skvělými moliérovskými situacemi.
V titulní roli Oldřich Navrátil, dále střídavě
hrají: Jaroslava Obermaierová / Dana Syslová,
Kamila Špráchalová / Miluše Bittnerová,
Martina Hudečková / Tereza Helšusová, Petr
Oliva / Jaroslav Vlach, Mario Kubec / Jiří
Hána, Rudolf Kubík / Libor Jeník.
Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022.
21. listopadu v 19.30 hod., sál kina Svratka
NEZMAŘI 2007
Skupina Nezmaři je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických
nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní
písně ale i světová folková klasika. Každoročně odehrají přes sto koncertních vystoupení
po celé ČR a Slovensku. Mají stálé publikum
ve všech větších městech republiky. Za léta
aktivního koncertování posbírali všechna
ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě
plzeňských Port jsou také držiteli dvou Zlatých
klíčů. Tato prestižní cena se uděluje pro
nejlepší
skupinu
roku
v
kategorii
Folk&Country. Na svém kontě mají 11
samostatných CD.
Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022.
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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.
Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14
- 17 hodin. Více na internetových stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/

Na Žernůvku přilétli andělé
Domov sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova
zažil v sobotu 3. 11. slet andělů. Byla zde totiž
zahájena výstava prací dětí ze ZUŠ Jaroslava
Kvapila v Brně. Škola slaví v letošním roce
125. výročí. Společným tématem prací se stal
Leonardův anděl a každé dítě k této klasické
inspiraci přidalo své osobní představy o andělech a dobru vůbec.
S konáním dobra mají dětí z ateliéru p.
učitelky Šrámkové bohaté zkušeností. Dražbami svých vystavovaných prací vydělali
značné peněžní částky. Pro unii nevidomých
přispěli na koupi vodících psů částkou 22 000
Kč. Výtěžek jiné dražby z výstavy Společně Together ve výši 3 000 Kč odevzdaly dětské
radiologii Fakultní nemocnice v Brně. Za
keramické hlavy předních českých herců
vyzískaly 5 000 Kč pro Nadaci V. Buriana.
Žáci M. Šrámkové již řadu let spolupracují
s nadací Archa Chantal a jejich obrázky zdobí
stěny pokojů a chodeb mnohých zdravotnických zařízení. Nejsou to jen tak ledajaké dětské
obrázky. Získávají hlavní ceny v mezinárodních výtvarných soutěžích. V loňském roce
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zvítězili v Rusku, dále také v Řecku, Itálii,
Irsku... Za svoje úspěchy navštívili mnohá
města v Itálii a Irsku.
Přijďte se podívat na výstavu "Andělé podle
Leonarda", na obrázky malované dětskou rukou pro radost obyvatel Domova sv. Alžběty
i pro vás. Výstava je otevřena do 14. 12. 2007
každý den od 9 do 17 hodin.

Módní přehlídka v Předklášteří
Kulturní komise obce Předklášteří pořádá
v sobotu 24. 11. ve 14 hodin ve společenském
sále Obecního úřadu v Předklášteří módní
přehlídku. Na programu jsou módní doplňky
kroužku Cuchanina z Tišnova, smaltované
a skleněné šperky paní Jankůj z Lipůvky,
hedvábné kravaty a patchworkové výrobky
paní Duškové z Tišnova, přehlídka D-stylu
paní Zichové z Tišnova, svatební šaty z půjčovny paní Dobišarové z Hradčan.
Současně s přehlídkou bude probíhat
výstava ručních prací a bohatá tombola. Pro
dobrou náladu zahraje skupina Pavučina
z Předklášteří. Vstupné dobrovolné.

Fotografové v knihovně
Od 18. září do 31. prosince 2007 je v budově Městské knihovny v Tišnově v rámci
stanovené půjčovní doby k vidění kolektivní
výstava fotografií hned deseti autorů - Ladislava Adamce, Františka Fice, Karla Chrousta,
Martina Kloudy, Pavla Kokty, Miloše Neči,
Aleše Smékala, Pavly Steinhauserové, Aleše
Tálského a Břetislava Vykypěla.
Ačkoli je počet autorů neobvykle velký,
návštěvník není zahlcen množstvím prací na
podobné téma. Záviselo na každém z autorů,
jaké fotografie zde vystaví. Můžete vedle sebe
vidět krajinu a architekturu z okolí Tišnova
(Miloš Neča, Pavel Kokta, Břetislav Vykypěl),
vzdálená a méně dostupná místa naší planety
(Pavla Steinhauserová, Martin Klouda, Aleš
Tálský, Karel Chroust, Aleš Smékal), akty

(Ladislav Adamec) a způsoby použití moderních technik kolorování (František Fic). Pokud
si však myslíte, že výstava bude působit
roztříštěně a nesourodě, tak vás určitě překvapí
neobvyklý pocit celistvosti. Výjimečnost
tohoto projektu, který zrealizoval fotograf Aleš
Smékal, tkví ve spojení amatérských a profesionálních fotografů.
Šlo především o to veřejně prezentovat své
koníčky a ukázat, že i amatérští fotografové
mají publiku co nabídnout. Stačí k tomu totiž
jediné - dát průchod vlastnímu uměleckému
vidění světa.
(felix)
PODZIMNÍ INSPIRACE
Prodejní výstava aranžmá ze suchých květin
s tématem podzimu paní Lady Rambouskové
je prodloužena do 23. 11. 2007
15. 11. v 17.00
Ivan Jonas - autorské čtení a křest knihy
"Severské předjaří" (poezie inspirovaná severskou krajinou, mořem a ženou).
Městská knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím Sursum pořádá autorské čtení a křest
knihy "Severské předjaří". Následovat bude

beseda s autorem a promítání fotek ze Švédska
a také povídání o této zajímavé zemi.
22. 11. v 9.30
Salonky - Ach, ta moje hlava!
Pokračování kurzu trénování paměti.
22. 11. v 17.00
Indočínou na kole (Vietnam, Kambodža a
Laos) s Ing. Antonínem Červeným.
Ing. Antonín Červený cestuje na kole po
světě od r. 1998. Od té doby již projel tímto
způsobem celou řadu zemí. Z mimoevropských stojí za zmínku Nový Zéland,
Jihoafrická republika, Uruguay, Argentina,
Chile, Venezuela, Indie, Vietnam, Kambodža
a Laos. Právě ze tří posledně jmenovaných je
připravena přednáška "Indočínou na kole",
která proběhne v přednáškovém sále městské
knihovny.
Jde o nevšední cestu zeměmi, kam se turista
běžně nedostane. A. Červený ji absolvoval na
konci r. 2003 a jeho vyprávění zcela určitě
zaujme každého, koho alespoň trochu zajímají
daleké kraje. Při poutavém a velmi zajímavém
vyprávění se posluchač nejen poučí, ale i po-

Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce

místo

čas

organizuje

14.11. Zloděj spánku
kino Svratka
8.45 10.00 MěKS
14.11. Pochod proti diabetu
nemocnice Tišnov 13.00
Svaz diabetiků
14.11. Koncert KPH - V. Hudeček a Jan Mráček,
vítěz interpretačních kurzů
sál MěKS
19.30
MěKS
15.11. Autorské čtení - Ivan Jonas
knihovna
17.00
MěK
17.11. Ewa Farna - koncert
sokolovna
16.00
MěKS
19.11. Moliére: Chudák manžel - divadlo
kino Svratka
19.30
MěKS
21.11. Nezmaři - koncert
kino Svratka
19.30.
MěKS
22.11. Salonky - trénování paměti
knihovna
9.30
MěK
22.11. Indočínou na kole - beseda
knihovna
17.00
MěK
24.11. Diskotéka pro náctileté
MěKS
16.00
DDM
Výstavy
4.11. - 14.12.
Andělé podle Leonarda
Domov sv. Alžběty na Žernůvce
10.11. - 6.12.
Stanislav Bělík - obrazy
galerie Jamborův dům
17.6. - 18.11.
Tišnov. Dějiny města pod Květnicí Podhorácké muzeum Předklášteří
2.9. - 25.11.
Tisíc pohledů na Tišnov
galerie Diana
Odbor kultury a školství se tímto omlouvá všem čtenářům Tišnovských novin za 2 chyby. Omylem v rubrice
Kam se objevila informace, která se týkala chrámového koncertu a koncertu KPH (No Name Brass), tyto
koncerty se neuskuteční.
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baví, neboť zážitky při podobných exotických
cestách a při setkání s odlišnými kulturami
bývají také často velmi komické. A. Červený
se totiž specializuje na místa stranou
turistického ruchu, kde jsou lidé i příroda stále
"původní", tj. nezkažení turismem.
Městská knihovna Tišnov a ZŠ Smíškova
představí v měsíci listopadu 4. ročník společného projektu na podporu dětského čtenářství,
věnovaný Astrid Lindgrenové a Ondřeji
Sekorovi.
V dětském oddělení se uskuteční pro žáky
1. - 5. tříd řada akcí:
Vesele s Ondřejem Sekorou - beseda
představí začínajícím čtenářům autora, který
celý svůj život rozdával radost a štěstí.
Termíny besed: 5. 11., 6. 11., 9. 11. v 10.15,
12. 11. v 8.00 a 9.30, 15. 11. v 9.00.
100. výročí Astrid Lindgren - beseda o
švédské spisovatelce, která za svůj život získala neuvěřitelnou přízeň čtenářů i řadu
ocenění. Termíny besed: 16.11 v 10.00, 19. 11.
v 9.00, 23. 11. v 9.00 a 11.00.
Ronja, dcera loupežníka - lekci dramatické
výchovy podle literární předlohy připravily
Eva Ochrymčuková a Kateřina Hromčíková.
Akce se uskuteční 23. 11. v 8.00 a v 10.00.
Barevný svět - výstavu žákovských prací
doplní velkoformátové výkresy, které pro
společnou práci žáků připravila Milena Straková.
Znáte dobře knihy Astrid Lindgrenové? - ze
správných kvízových odpovědí vylosujeme
výherce a odměníme pěknou knihou.
Společné čtení - 27. 11. od 13.00 zveme ke
společnému čtení, odpolední setkání v čítárně
dětského oddělení zpestří od 15.00 přednáška
Mgr. Aleny Adamcové "Astrid z Wimmerby,
aneb
povídání o životě a díle Astrid
Lindgren".
¨¨
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Tišnov pohledem historiků
V pondělí 5. listopadu se konal v Podhoráckém muzeu v Předklášteří odborný
historický seminář "Tišnov - město mnoha
témat". Muzejní pracovníci jej připravili ve
spolupráci s městem Tišnovem u příležitosti
konání výstavy "Tišnov. Dějiny města pod
Květnicí", která probíhá v muzeu od 17. června
a po třítýdenním prodloužení definitivně skončí
v neděli 18. listopadu. Mezi více než třiceti
účastníky semináře byli kromě domácích
muzejníků i hosté z brněnských škol a ústavů
a ze Státního okresního archivu Brno-venkov
v Rajhradě. Město Tišnov reprezentovala pětičlenná delegace v čele se starostou města a své
zastoupení mělo i tišnovské učitelstvo a Společnost Anny Pammrové. Dopolední program
vyslechla i skupina studentů tišnovského
gymnázia.
V průběhu semináře bylo předneseno
celkem 8 referátů s tématikou dějin města od
středověku až do nedávné současnosti. Jako
první vystoupil Jiří Doležel z Archeologického
ústavu AV ČR v Brně s referátem "Tišnovské
trhy a trhová privilegia 13. - 16. století". Další
příspěvek "Hrdelní soud městečka Tišnova"
přednesl Ivan Štarha z Moravského zemského
archivu v Brně. Dalšími dvěma referujícími
byli dva tišnovští historikové. Nejprve zástupce
mladé nastupující generace Michal Konečný
pohovořil na téma "Kulturní dějiny v tišnovských pramenech raného středověku" a závěr
dopoledního programu patřil referátu "Přehled
správního vývoje města Tišnova a regionu
Tišnovska" , který přednesl profesor gymnázia
Vojtěch Hanus.
Odpolední jednání zahájil Jiří Dufka z Moravské zemské knihovny v Brně. V referátu
"Tišnovská radnice roku 1830" představil
zaměstnance a inventář této nejvýznamnější
světské budovy ve městě právě k tomuto roku.
V příspěvku "Od sanatoria k nemocnici"
pohovořil další tišnovský historik Karel Krejčí
o sanatoriu MUDr. Františka Kuthana a jeho
majitelích.

Zbývající dva referáty přednesli pracovníci
Podhoráckého muzea, shodou okolností se oba
týkaly významných výstavních projektů v Tišnově na sklonku 19. a ve 20. letech 20. století.
Nejprve hovořila Irena Ochrymčuková na
téma: "Národopisná výstava v Tišnově v roce
1893" a závěrečný příspěvek Josefa Zacpala
měl název "Podhorácká výstava v Tišnově
v roce 1927".
Průběh semináře měl aktivní a srdečnou
atmosféru. Nechyběla ani bohatá diskuse,
zvláště k některým otázkám, jako např. po
příspěvku I. Štarhy k lokalizaci tišnovské
šibenice. Všechny přednesené referáty budou
v příštím roce otištěny ve Sborníku Muzea
Brněnska 2008.
Josef Zacpal

DDM
informuje :
Nový kroužek
Základy potápění a šnorchlování!
Pojd´te se schovat před nevlídným zimním
počasím do bazénu, kde budeme plavat, učit se
potápět se šnorchlem, správné dýchat pod vodou, hrát vodní a podvodní hry. Plavecký a potápěčský kurz se koná každý čtvrtek odpoledne
v bazénu v Lomnici. Vhodné pro děti od 2.
třídy, plavce. Kapacita kurzu je max. 12 dětí.
Sraz dětí je ve čtvrtek 22. 11. v 14.45 v
DDM Tišnov, návrat 17.30. S sebou plavky,
ručník, sprchový šampón, podle možností
vlastní šnorchl a brýle. Cena je 120 Kč/měsíc
+ lístek na autobus (20 Kč). Místo si rezervujte
na tel. 549 410 118 nebo e-mailem.
Znovu otevíráme večerní Tai - chi
Cvičení vycházející z principů cvičební
teorie čchi-kung a umění tchaj-ti-čchuan,
zaměřené na práci s myslí, zlepšení a udržení
tělesného a duševního zdraví. Pod vedením
Světlany Medulánové.
Začátek v po 26. 11. od 19:00 do 20:30 a
pak každé další pondělí ve stejném čase. Cena:
40 Kč/za lekci - placeno na místě.

DDM nabízí brigádu - externího pracovníka
- pracovnici na propagaci. Jedná se o vytváření
letáků a plakátů (na PC), kopírování a pravidelnou distribuci v Tišnově a okolí, výlepem
i elektronickou poštou. Vhodné jako brigáda
pro studenta, ženu na MD apod.
Asi 5 hod. týdně, grafické návrhy je možné
vytvářet i doma. Předpokladem je znalost
grafického programu, spolehlivost, kreativita.
Řidičský průkaz vítán.
Domluva osobně v Domě dětí a mládeže
Tišnov, Riegrova 312, tel. 549 410 118 nebo
na e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
Diskotéka pro náctileté
Opět je tady vaše oblíbená diskotéka,
přijďte tančit, přijďte se odvázat s muzikou jak
ji máte rádi. V sobotu 24. 11. od 16 do 19 hod.
v MěKS. Vstupné 30 Kč.
Předvánoční rukodělné kurzy v Domečku
1. Suchá jehla. Je to metoda tisku z hloubky, má nejblíže k rytině. Provádí se ostrou
jehlou do kovové desky. Obrázek, vánoční
přání, PF apod. Kurz je v pátek 23.11. 2007 od
17 do 20 hod. Lektor: Hana Širůčková.
S sebou: pracovní oděv (pracuje se s tiskařskou barvou), přezůvky, noviny, obrázek či
námět, který chcete vytvořit. Cena: studenti od
12 do 21 let 80 Kč, dospělí 150 Kč.
Je nutné přihlásit se předem na 549 410 118,
731 507 220 nebo lazarova@ddm-tisnov.cz
2. Adventní věnce a netradiční vánoční
výzdoba. Tentokrát si kromě věnečku můžete
taká nazdobit jednoduchou metodou šatní
ramínko (zvládnou i děti). K dispozici bude
velký výběr námětů z knih i hotových výrobků.
Kurz je v sobotu 1. 12. od 9 - 12 hod. Lektor:
Markéta Leifrová. S sebou: slaměný nebo
polystyrénový věneček, dřevěné ramínko na
šaty, svíčky, ostrý nůž, zahradnické nůžky,
tavicí pistoli (pokud máte), stuhy, ozdoby
(sušené ovoce, pomerančová kůra, mušle...)
Cena: děti a studenti od 11 do 1 let 80 Kč,
dospělí 120 Kč. Je nutné přihlásit se předem na
tel. číslech 549 410 118, 731 507 220 nebo
lazarova@ddm-tisnov.cz
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3. Vánoční ozdoby z pediku
Přijďte si uplést třeba vánoční zvoneček
z pediku. Pletení na formě. Kurz je v pátek 7.
12. od 17 do 20 hod. Lektor: Lucie Pospíšilová
S sebou zahradnické nůžky, cena 350 Kč. Je
nutné přihlásit se předem na 549 410 118,
731 507 220 nebo lazarova@ddm-tisnov.cz
4. Vánoční ozdoby z korálků
Návrat korálkových ozdob na vánoční
stromeček z časů našich babiček. Kurz je v
sobotu 8. 12. 2007 od 14 - 18 hodin. Lektor:
Eva Nováčková. S sebou: malé kleště ploché
nebo kulaté (kdo má), přezůvky. Cena:
studenti 12 - 21 let 80 Kč, dospělí 130 Kč. Je
nutné přihlásit se předem na tel. 549 410 118,
731 507 220 nebo lazarova@ddm-tisnov.cz
Foto z některých kurzů a bližší informace
najdete na našich stránkách v rubrice kurzy:
www.ddm-tisnov.cz
HALLOWEEN aneb tajemné
a tajuplné uličky města Tišnova
Podzimní vítr přivanul z hor. Tišnovem nesl
listí a tradiční Halloween letost zavál do dob,
kdy se za krádež másla popravovalo, na vršku
Klucaniny stávala šibenice a v uličkách se kuly
pikle s mordy, krvavé přepady, a proplétaly se
osudy chudých i bohatých.
Od Domečku vedla stezka, na které jste se
mohli setkat s tišnovským rasem a vyzkoušet si
na vlastním těle jeho mučící nástroje. Kat
u svého krví slitého kamene ukazoval průvodu
jak dopadnou všichni lotrasové. Oběšenec se
tiše houpal ve větru. Zazděná žena s dítětem
vyprávěla svůj smutný příběh. Vyjevily se
útržky životů muzikanta pijana i proroka Číči,
před jehož pytlíky s bylinami se třásla slintavka
i kulhavka. Celá historie slavného Pekla byla
odhalena a v zahradě bývalé Hospody na
Pernštejně se ohňovou šou zakončila pouť
letošního Halloweenu.
Halloween patří svým rozsahem mezi jedny
z největších akcí ve městě a proto náš veliký
dík patří všem, kteří se byť zcela malým
střípkem na této akci podíleli.
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Ze všech malých i velkých střípků se nám
společně podařilo slepit zrcadlo minulosti
našeho milého města Tišnova.
Děkujeme proto: městu Tišnovu, které s námi akci spolupořádalo a drželo nad Halloweenem ochranná křídla, tišnovským dobrovolným
hasičům a Policii ČR, obvodnímu odd.
Tišnov, kteří dbali o vaši bezpečnost na přechodech a nepřehledných místech. Pekařství
Halouzkovi, Michalu Konečnému, soukromým
i oficiálním dárcům dýní (školní zahradnictví
Bohunice), všem průvodcům skupin, lidičkám
a dobrovolným strašidlům, kteří se připojili
k našemu organizátorskému týmu.
V neposlední řadě patří poděkování vám
všem, kteří jste se na Halloween přišli podívat,
protože bez vás by akce vůbec nemohla být.
Letost vás bylo již přes 500 účastníků.
Všechny příběhy byly čerpány z knih: Čtení
o starém Tišnově (Jan Hájek) a V závětří
Květnice - kapitoly z dějin města Tišnova
(Bohouš Sedlák). Ilustrace na plakátek byly
použity s laskavým svolením pana Libora
Baláka.
Veronika Juříková

Škola plná draků
Dne 17. října se na naší škole nám. 28. října
uskutečnila akce s názvem Drakiáda. I když se
na první pohled může zdát, že tato akce nemá
se školní výukou nic společného a slouží jen
k odpočinku, opak je pravdou. I tato nevinná
školní akce se podílí na rozvoji schopností,
dovedností a kreativity žáka, o což má jít dle
rámcového vzdělávacího programu především.
Děti, ač nevědomky, používaly dosud získané
poznatky z různých předmětů v praxi a další
nové získávaly. Navíc se poučily o tom, že
pracovat ve skupině svých kamarádů nemusí
být vždy jen legrace. Mnozí pochopili, že je
třeba umět využívat různých dovedností svých
spolužáků.
Děti dvě hodiny usilovně pracovaly ve
skupinkách s jasným cílem - vytvořit draka,
který bude schopen vzlétnout za jakýchkoli
podmínek a navíc bude hezky vypadat.
Uvědomovaly si, že se musí pokusit skloubit

různé individuální odlišnosti a přednosti a teprve pak bude jejich dílo dokonalé. Při tvorbě
uplatnily nejen svoji kreativitu, um, pečlivost,
trpělivost a fantazii, ale také zapojily do této
práce své rodiče, kteří si v tom celém okolním
spěchu a shonu udělali chvilku pro své děti
a v neposlední řadě se zapojili i sami učitelé.
Po hodinách práce, kdy všichni zapojili
znalosti nejen z výtvarné výchovy, ale i z technické výchovy, fyziky (prvouky), mohli svůj
výtvor ověřit v praxi. A těm, kterým konstrukčnost nic neříká, si prostě a jednoduše
draky koupili a zkoušeli je pouštět jen tak pro
radost.
Vzhledem k tomu, že zrovna na tento den
vyšlo krásné slunečné počasí ale bez větru,
bylo třeba vynaložit při pokusu o vzlet draka
maximální soustředění, snahu i opatrnost. Po
usilovné snaze o vzlet v bezvětří se některé děti
zapotily víc než při hodině tělocviku. V zápalu
soutěživosti to mnozí draci nevydrželi a děti
"létaly" po poli krásněji a elegantněji než ti
vyrobení papíroví krasavci. A tak není divu, že
na usilovný boj s přírodou doplatili často draci
sami. Po několika pokusech žáci vybrali čtyři
nejnadějnější draky. Ti museli nejen vzlétnout,
ale také být alespoň trochu k světu.
Přesto, že někteří nebyli úspěšní a ani se jim
nepodařilo vzlétnout, stejně si odnesli bohaté
zážitky i poznatky. Mnozí si uvědomili, že
pokud nevynaloží maximum sil a snahy v práci
v kolektivu, nikdy nedosáhnou krásného pocitu
štěstí a naplnění z úspěchu. Zjistili, že i akce
školy mohou být zábavné. Stejně tak si i učitelé
odnesli spoustu nových informací o žácích a jejich schopnostech a tento společně strávený čas
byl prospěšný i ke zlepšení vztahů mezi učiteli
a žáky.
Po urputném boji s vánkem a s draky se
třídy vrátily do školy. Samozřejmě, že jsme
v zápalu podzimního soutěživého dne nezapomněli uklidit bojové pole od zbytků papírů
a různého materiálu, vždyť jsme součástí
programu Ekoškola. Vítězné třídy byly
odměněny sladkostmi a diplomy. A draci, kteří

přežili, jsou nyní vystaveni ve vestibulu školy,
kde nám připomínají společné klání a zdobí
interiér školy.
Libuše Urbanová,
Mgr. Kamila Kudláčková
učitelky ZŠ Tišnov, nám. 28. října

Jak jsme sázeli stromky
na Sychráku
V neděli 21. října odpoledne se na Sychráku
konala akce ke Dni stromů. Na programu bylo
vysazování nových stromků původních krajových odrůd i další zajímavé soutěže a hry
inspirované okolní přírodou, jako např. poznávání stromů podle větviček, kůry či šišek,
přírodovědné hádanky-skládanky, nebo třeba
navlékání různých přírodních plodin jako
korálky či ochutnávka ovocných plodů se
zavázanýma očima.
Poté, co jsme si zasadili svůj stromek a prošli všemi stanovišti, jsme se občerstvili a zahřáli u ohniště. Bylo to příjemně strávené
odpoledne a my jsme odcházeli s příjemným
pocitem, že jsme alespoň trošku mohli pomoci
naší tišnovské přírodě. Děkujeme také všem
organizátorům, kteří pro nás tuto akci navzdory
ne příliš příznivému počasí připravili a uskutečnili.
Nikola Prášková a Marieta Buterinová,
žákyně 7.D ZŠ nám. 28. října

Školní parlament
V letošním školním roce se snažíme na naší
škole ZŠ Smíškova udělat některé změny, které
by měly vést ke zlepšení komunikace mezi
žáky, učiteli a vedením školy. Tento cíl jsme si
vytyčili v novém školním vzdělávacím
programu, který si musela udělat každá škola.
Školní samospráva z minulých let neměla tolik
pravomocí a tím i zodpovědnosti, které mají
členové dnes. Kdo měl zájem něco pro naši
školu udělat, něco změnit či upozornit na
vzniklé problémy, měl možnost se přihlásit do
nově vznikajícího školního parlamentu.
Členové se podílejí na organizování
školních akcí, některé si sami vymýšlejí. Učí se
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nejen diskutovat o problémech, ale hledají i řešení, jak se dají věci vylepšit a hlavně, jak se
sami mohou podílet na jejich realizaci.
Scházejí se pravidelně s vedením školy, kde
dostávají informace k chodu a provozu školy,
konzultují svoje návrhy, které připravují spolu
s vyučujícími, kteří jim pomáhají jako poradci.
V brzké době bude mít náš parlament svůj
odkaz na internetových stránkách školy, které
se v současné době aktualizují.
Další podrobnosti bude tedy možno získat
zde. Věříme, že nadšení nás neopustí a z naší
školy se postupně stane místo, kam budou
učitelé i žáci chodit celkem rádi.
VV

Naše děti pobývaly v Anglii
Ve dnech 14. - 21. října se žáci Základní
školy Smíškova zúčastnili jazykově-poznávacího zájezdu do Anglie. Jednalo se o 39 žáků
7. - 9. ročníku převážně z jazykových tříd v doprovodu pí. uč Mgr. Z. Kulové, Mgr. M. Němcové a Mgr. D. Zacpalové. Zájezd jsme organizovali s cestovní kanceláří Student Agency,
která má se zajišťováním podobných programů
dlouhodobé zkušenosti. Cestovali jsme autobusem a přes kanál La Manche z Calais do
Doveru jsme se přeplavili trajektem, na který
jsme použili peníze ze sponzorského daru
jednoho z rodičů zúčastněných dětí. Po celou
dobu pobytu nás doprovázela zkušená
průvodkyně Veronika Mesnerová.
Pobyt byl rozdělen na část jazykovou a část
poznávací. Žáci absolvovali během tří dnů
12hodinový jazykový kurs pod vedením
anglických učitelů v jazykové škole LAL
(Language and Leisure) ve městě Paignton na
jihozápadě Anglie v hrabství Devon. Výuka
probíhala výhradně v angličtině a byla zaměřena na konverzaci a některé gramatické jevy
podle pokročilosti žáků. Děti oceňovaly zejména hravou formu výuky, u které nechyběla legrace a vtip a samozřejmě i velká trpělivost
jejich anglických vyučujících - dvou mužů
a jedné ženy tmavé pleti. Na závěr tohoto
kursu dostali všichni žáci certifikát o jeho
absolvování.
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Další rozvíjení jazykových dovedností žáků
probíhalo v rámci jejich komunikace v hostitelských rodinách v městě Torquay a potom
v Londýně. Děti byly ubytované po 2 až 4
a musely v rodině zvládnout běžnou domluvu
o jídle, denním časovém rozvrhu, cestě na
autobusovou zastávku, odkud je náš autobus
vezl do školy i o životě v Anglii a u nás atd.
Zhostily se toho velmi dobře, každý podle
svých znalostí angličtiny i obecných komunikačních dovedností. Někteří dokonce své
anglické hostitele naučili i nějaké české slovo.
Děti měly možnost porovnat anglický dům
s domem či bytem vlastním, včetně poněkud
nižší teploty uvnitř domu anglického. Zjistily,
co přesně znamená slovo lunch, toast, sandwich a marmelade a také, že tradiční anglická
snídaně se slaninou, vejci a fazolemi patří již
dnes spíše do literatury nebo filmů, protože ji
nahradily zejména cereálie všeho druhu.
Neméně důležitou částí pobytu byly výlety.
Cestou do Devonu jsme navštívili akvárium Sea Life Centre - v přímořském městě
Brightonu. V Devonu jsme si prohlédli město
Torquay a miniaturní anglickou vesnici
(připomínající Legoland) zvanou Model
Village, která se líbila velmi nejen dětem.
Velkým zážitkem pro všechny byla
projížďka lodí po rozlehlém přístavu ve městě
Plymouth, kde kotví nejen velké námořní lodě,
ale i ponorky. V hlavním městě Devonu
Exeteru jsme viděli nejen krásnou gotickou
katedrálu, ale také nejužší uličku na světě, jejíž
šířka je jen o málo větší než 60 cm. Cestou do
Londýna jsme si prohlédli prehistorický
kamenný kruh Stonehenge a navštívili jsme
královský zámek Windsor.
Poslední den jsme strávili v Londýně a byli
jsme svědky střídání stráží u Buckinghamského paláce, spatřili jsme Londýn z obřího
vyhlídkového kola zvaného London Eye,
prošli jsme se po známých náměstích Trafalgar
Square, Piccadilly Circus a Leicester Square
a den jsme zakončili v Britském muzeu prohlídkou alespoň některých pokladů starověkého Egypta, Mezopotámie, Řecka, Říma a Číny.

Při krátkých rozchodech si děti při nakupování suvenýrů a občerstvení i dárků pro své
blízké opět mohly vyzkoušet, jak rozumí běžné
angličtině a jak pohotově jsou schopny reagovat. Někteří také zjistili poměrně brzy, jak
zrádné může být nakupování za anglické libry,
protože většina cen zboží, jež kupovali, se pohybovala v librách v řádu jednociferných čísel.
Závěrem je třeba říci, že týdenní pobyt
v Anglii byl pro všechny děti první zkušeností
s anglicky mluvícím prostředím. Je to pro ně
zkušenost velmi cenná, která bude určitě silnou
motivací pro jejich další studium angličtiny
a pro jazykový pobyt v budoucnu - ať už
individuální nebo opět organizovaný naší
školou. Z hlediska školy se jednalo o důležitý
krok v rozvíjení jejího zaměření na výuku
jazyků. Další podobně zaměřený pobyt bude
následovat.
Mgr. D. Zacpalová

Trému měl každý, ale...
Týdenní zájezd do Anglie se mi velice líbil.
Zpočátku jsem se sice bála, jak bude cesta
nudná, ale díky přítomnosti mých vtipných
spolužáků a pouštění filmů jsem na nudu
během cesty ani nepomyslela. Prohlídka
Brightonu byla správně načasovaná, protože
snad nebylo člověka, který by po vystoupení
z autobusu nebyl rád, že za 15 minut nemusí
zpět. Co se týče obřího akvária, tak podle mě
tu atmosféru lze jen těžko vyjádřit slovy. Ten
klid spolu s relaxační hudbou donutily všechny
kolemjdoucí zastavit a zamyslet se. Při rozchodu se někteří z nás i nedobrovolně ,,vykoupali"
v mořských vlnách a jiní zase ochutnali proslulé fish and chips.
Pak už se jelo k rodinám do Torquay. Trému měl tehdy každý. ,,Jak mám říct, že mi to
nechutná?" ,,Co když mi nebudou rozumět?"
Podobné SOS věty se ozývalo autobusem. Já,
Katka a Líza jsme šly páté v pořadí. Paní
Parkerová nás přivítala milým úsměvem stejně
jako zbytek "naší" rodiny. Mluvili na nás
pomalu a srozumitelně, takže jsme si s nimi
během těch tří dní opravdu popovídali. Ve
škole tomu nebylo jinak. Konkrétně náš pan
učitel Garry byl dokonalost sama.

Většina dní probíhala v podobném duchu.
Dopoledne jsme chodili do školy a odpoledne
nás vždy čekala cesta za poznáním anglických
památek. Až na poslední dva dny - pátek a
sobotu. V pátek jsme byli na Stonehenge a ve
Windsdoru, letním královském sídle. V sobotu
nás čekala celodenní prohlídka Londýna. Řekla bych, že každý z nás si odnesl spoustu
zážitků a určitě by se tento zájezd měl zopakovat. Klidně i na delší dobu.
Eliška Bauerová

V pátek mají blázni svátek?
Dne 2. listopadu 2007 se uskutečnil na
základní škole Smíškova Červený den.
Červená barva měla označovat blázna a tak
vznikl název páteční soutěžní akce "V pátek
mají blázni svátek aneb Červený den." Této
soutěže se zúčastnili všechny třídy i učitelé.
Jejich úkolem bylo obléci si co nejvíce
červeného oblečení. Za každý kus oblečení této
barvy byl přidělen jeden bod. Nepočítaly se
však boty, čepice, zimní bunda či šála a podobné doplňky. Jednotlivé body za třídu se pak
sečetly a vydělily počtem žáků. Na prvním
místě skončila třída 7.B s průměrem 3,6 červeného oblečení na žáka a vyhrála tak velký
čokoládový dort. Na druhém místě skončila
třída 8.C s průměrem 2,7 a na krásném třetím
místě třída 3.A s průměrem 2,3. Učitelé se
umístili na místě šestém s průměrem 1,7.
Všichni jsme si to krásně užili a už se těšíme,
co zajímavého se příště bude dít.
Luboš Dvořáček, 7.B

Koláč pro hospic
Hospic sv. Josefa v Rajhradě děkuje všem,
kteří se podíleli na benefiční akci „Koláč pro
hospic", která se letos konala již popáté a záštitu nad ní převzal hejtman Jihomoravského
kraje Ing. Stanislav Juránek. Benefiční akce,
která proběhla 11. října 2007 v centru Brna,
v Rajhradě, Židlochovicích a na Tišnovsku
opět slavila nebývalý úspěch. Celkově se
prodalo 3 400 kusů koláčů a hospic tím získal
na svůj provoz příspěvek ve výši 160 152 Kč.
Velký dík patří pekárnám Hepek s.r.o., Delta
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pekárny, Globus, Karlova pekárna a PENAM,
které koláče poskytly zdarma. Poděkování si
rovněž zaslouží zástupci velkých firem BVV,
Agentura Kunovský, SNIP & CO. Největší
díky však patří všem dárcům, kteří přišli a koláč si zakoupili a tím podpořili Hospic sv.
Josefa v Rajhradě.
Hospicoví zaměstnanci a dobrovolníci nabízeli makové, tvarohové, povidlové a meruňkové koláče za jednotnou cenu 35 korun za
kus. Jedná se o částku, kterou je třeba získat na
léky pro jednoho klienta na den z jiných zdrojů
než jsou zdravotní pojišťovny, které péči
majoritně hradí. Zároveň to byla příležitost
ke sdělení podrobných informací týkajících
se nejen hospicové problematiky obecně, ale
i chodu Domu léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa.
Cílem tradiční podzimní akce bylo upozornit na dlouhodobě přetrvávající tristní stav
financování českého zdravotnictví a péče o
umírající pacienty celkově. Zdravotní pojišťovny sice přiznaly kód pro proplácení hospicové
péče, ale zkrátily platby na léky. Klienty
hospice jsou ale lidé, kteří by bez pravidelných
léků nesnesitelně trpěli. Celý výtěžek této
benefiční akce bude věnován výhradně na
úhradu léků klientů hospice.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je
nestátní církevní zdravotnické zařízení, které je
svou kapacitou 50 lůžek největším tohoto
druhu v České republice. Poskytuje péči bez
ohledu na věk a vyznání všem trpícím nevyléčitelnou pokročilou chorobou, o které není
možná péče v domácím prostředí. S díky
Mgr. Jiří Prokop, Ph.D., ředitel hospice

Nad cenami tepla v Tišnovì
EKOLOGICKÁ DAŇ
Vážení odběratelé tepelné energie,
v minulém čísle jsem avizoval pokračování
článku věnovaného rozúčtování nákladů na
ohřev TV v rámci bytového domu. Dovolím si
však zařadit článek, který se bude věnovat
aktuálním legislativním změnám, přesněji
řečeno nové daňové zátěži v oblasti tepláren20/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 16

ství. K tématu rozúčtování se vrátím v některém z dalších článku Tišnovských novin.
Nově zavedenou daní v rámci zákona č.
261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů je
od 1. 1. 2008 takzvaná ekologická daň, součást
ekologické daňové reformy, jejíž zavedení ve
státech EU požaduje organizace ekonomicky
vyspělých států (OECD). Základní otázkou,
která napadne každého člověka, je proč zavádět ekologickou daňovou reformu? Odpověď
je snadná. Podmínky pro život se na Zemi rok
od roku zhoršují. To víme všichni. Celosvětový technický a technologický pokrok s sebou
přináší tuto negativní daň. Pro nás všechny, bez
rozdílu. Tuto neutěšenou situaci je třeba začít
intenzivně řešit. Evropská unie si proto
položila pro úspěšné vyřešení tyto základní
cíle:
* Udržování, ochranu a zlepšování kvality
životního prostředí.
* Ochranu lidského zdraví.
* Obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů.
* Podporu opatření na mezinárodní úrovni,
čelících regionálním a celosvětovým problémům životního prostředí.
Vytýčených cílů chce Evropská unie dosáhnout především pomocí regulačních nástrojů, jejichž hlavním posláním je zvýhodnit
ekologicky šetrné výrobky a technologie.
Zvýhodňovat ty, kteří nelikvidují životní prostředí. Tyto funkce může nejlépe plnit promyšlený systém daní a poplatků uvalených na
ekologicky nešetrné produkty.
Podle zákona 261/2007 vláda zvýhodňuje
jako nejekologičtější zdroj energie zemní plyn.
Zákon výslovně osvobozuje od nové daně plyn
pro výrobu tepla v domácnostech a domovních
kotelnách, dále plyn určený k výrobě elektřiny
a ke kombinované výrobě elektřiny a tepla,
pokud je toto teplo dodáváno domácnostem
a pokud je vyráběno v zařízeních o určité účinnosti. Paradoxně však nový zákon neosvobozuje od platby daně plyn použitý pro výrobu
tepla v teplárnách či blokových kotelnách,
které lokálně zásobují teplem domácnosti.

Nerovnost a paradoxnost podmínek při
uplatňování ekologických aspektů je zarážející
a ve svém důsledku se dá říci i neekologická.
Výroba tepla centrálním způsobem je samozřejmě efektivnější a ekologicky méně náročná
než malé kotle v bytech či rodinných domech.
Odhady výnosu nové daně se pohybují mezi
3,5 a 5,5 miliardy korun v příštím roce.
Ministerstvo životního prostředí ovšem potvrzuje závazek vynahradit tuto novou nepřímou
daň (svým charakterem se jedná o daň
spotřební) snížením plateb na sociální pojištění
zaměstnanců a osob samostatně výdělečně
činných (OSVČ). S kompenzací se ovšem
nepočítá hned od ledna. "Vláda v červnu
příštího roku výběr ekologické daně vyhodnotí
a navrhne změny ve výši sociálního pojištění
zaměstnanců a OSVČ tak, aby tyto příjmy
z rozpočtu zase občanům vrátila. Z takto
navržené kompenzace ovšem nebudou nic mít
ti, kteří nejsou zaměstnaní ani nepodnikají,
protože sociální pojištění neplatí.
Pro TEPLO T s.r.o. zavedení ekologické
daně znamená, že od 1. 1. 2008 bude ze zákona odvádět tuto daň v sazbě pro zemní plyn
30,60 Kč za MWh spotřebovaného paliva.
Náklad ekologické daně bude obsahovat cena
paliva od dodavatele, což znamená při
předpokládané spotřebě 20 tis. MWh zemního
plynu zvýšení nákladu na palivo o přibližně
600 tis. Kč, které budeme díky ekologické dani
nuceni promítnout v nákladech pracovní
(spotřební) složky.
Přemýšlel jsem, kterak pozitivně zakončit
tento článek a napadla mě jediná myšlenka
a přání, aby výnos z ekologické daně vláda
opravdu použila pro předem deklarované
kompenzace občanům, pro které v konečném
důsledku zavedení této daně zatíží rodinný
rozpočet.
V příštím díle se budeme věnovat neméně
zásadní změně, která teplárenství čeká od
nového roku a tou je zvýšení sazby DPH pro
teplo.
Radek Sláma,
vedoucí provozu výroby a rozvodu tepla

Včelařský rok na Tišnovsku
Nástup podletí v roce 2006 byl typický.
Včely vyhnaly všechny trubce. Skončilo teplé
léto a srpnový měsíc byl chladný. Neměl však
žádný vliv na to, aby včelstva nezačala vytvářet
zimní generaci včel. Jeden dm2 plodu
představuje 400 buněk - včel. Pěkný podzim
s babím létem přispěl k dlouhému plodování.
V přírodě v měsíci říjnu 2006 jsme mohli
spatřit růžové květy mezi červenými plody
šípků. U úlů nejen bzukot říjnových mladušek,
ale i nových mladých trubců, tak, jako by začínalo nové jaro. Na sv. Huberta, patrona
myslivců, napadl 3. listopadu 2006 sníh a noční teplota klesla na -7°C. Naopak v neděli 26.
listopadu denní teplota vystoupila ve stínu na
+13°C, což nebránilo včelstvům k proletu.
Nosily dokonce rousky pylu světle žluté barvy.
Kolem 7. prosince 2006 na sv. Ambrože,
patrona včelařů, ve včelstvech probíhalo
poslední zrození dlouhověkých zimních včel.
Nastávalo postupné ochlazení a včelstva se
stáhla těsněji do zimního chomáče - hroznu
s minimální teplotou 20°C pro přežití matky,
bez plodu. V plodovém tělese je udržována
teplota 35°C. Na našich zahrádkách v prosinci
rozkvetla čemeřice, sedmikráska...
Leden a únor 2007, doba zimního klidu
včelstev, nikoli spánku. I v zimním období
včelstva pracují! Vyhřívají prostor uvnitř
chomáče. Tato zima byla nadprůměrně mírná.
Koncem února začínala včelstva zakládat první
jarní generaci včel. Děje se to každoročně bez
ohledu na venkovní teplotu. Proč tomu tak je?
Řídí se polohou Země a Slunce - stručně
řečeno. Tedy vliv venkovní teploty nehraje
žádnou roli, ovlivní pouze rozsah plodování.
Předjaří a jaro bylo příznivé i když ranní
teploty se pohybovaly kolem nuly. V dubnu
probíhá důležité období v životě včelstva,
příprava na nadcházející příchod hlavní
snůšky. Včely za bezvětří v letu dosahují
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rychlosti 8 m/sek. což odpovídá 29 km/hod.
Včelstva, která byla letos u lánů řepky, měla
medný výnos vysoký.
Plné léto se datuje od rozkvětu lip a končí
posledním květenstvím v druhé polovině
července, pak následuje podletí a konec
včelařského roku. Letos plné léto pro včelstva
skončilo o jeden měsíc dříve - koncem června,
přestože lípy byly asi v druhé polovině svého
květenství. Skončilo snůškové období a přínos
nektaru i medovice nebyl nijak výrazný. Druhá
polovina snůškového období skončila předčasně vlivem teplého a suchého počasí.
Signálem ukončení snůšky bylo vyhánění
trubců ze včelstev.
Uplynulý rok v prvé řadě přinesl obnovu
starých matek ve včelstvech, ať cestou přirozenou, nebo zásahem včelaře do včelstev. Na
včelnici Tišnov bylo odchováno 145 včelích
matek nově vyšlechtěného kmene Vigor. Tyto
dcery byly použity k obměně ve včelstvech
včelaři na Tišnovsku a na okrese Blansko.
Včelstva byla dobře připravena v podletí na
zimní období, což je předpokladem dobrého
přezimování.
Porovnáme-li dvě extrémní poslední zimy,
jedna dlouhá, tuhá a druhá mírná, co zjistíme?
Obě vyžadují kvalitní, včasné zakrmení včelstev a zpracování zimních zásob. Krutá zima
znamená větší spotřebu potravy k vyhřátí tělesa
a mírná přispívá k zvýšenému plodování.
Lakomý včelař není tedy dobrý včelař! Včelstva potřebují takové množství zásob (dáno
úlovou soustavou), které jim postačí nejen na
období zimy, ale také hlavně na jejich jarní
rozvoj. To znamená do rozkvětu řepky. Pokud
nechceme včelstva zatěžovat krmením řepným
cukrem, necháme jim med, nejlépe květový.
Pro včelaře je med vedlejším produktem
práce, kterou včely odvádějí přírodě svojí
opylovací činností. Tedy znovu se budeme těšit
na jaře 2008 na bzukot včel, bez kterého by
jaro nebylo jarem.
Josef Permedla
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Sport
Opět úspěšně
VK Tišnov - TJ
Tesla Brno (3:1,
3:1)
Potřetí v řadě
jsme nastoupili proti týmu z Brna a
opět úspěšně. Hned úvod zápasu nám
vyšel výborně, celou první sadu jsme
byli lepší v útoku z obou kůlů a i díky
kvalitnímu servisu jsme soupeři nedovolili hrát středem sítě, odkud nám hrozilo asi
největší nebezpečí. Na dobrý výkon jsme
navázali i po změně stran. Ve 3. setu se soupeř
poprvé ujal vedení zásluhou tvrdého skákaného podání, se kterým nám hosté nadělali velké
problémy a vypracovali si náskok, který udrželi
až do koncovky, snížili na 2:1 a odmítli tak
konec zápasu. Čtvrtou sadu jsme si však
nenechali vzít a po vyrovnaném výkonu jsme
určili výsledek zápasu 3:1 v náš prospěch.
Počátek odvetného zápasu bych se nebál
nazvat festivalem zkažených podání, hráči
riskovali servis, což svůj úspěch neslavilo. Do
druhého zápasu naskočil za našeho kapitána
Pavel Šikula, i s jeho přispěním se zápas vyvíjel ve stejném duchu jako zápas předchozí,
dařilo se nám útočně a zejména Lacovi - domácímu univerzálovi, který si doslova pohrával se
soupeřovými bloky, se podařilo dosáhnout
skóre 2:0. Třetí set kopíroval vývoj jakov předchozím zápase, který jsme ztratili vinou horšího příjmu. Poslední sada byla opět velmi vyrovnaná, v koncovce jsme dotahovali vedení
soupeře. V tomto nervózním a emotivním
závěru se však štěstíčko přiklonilo na naši stranu a my jsme se tak mohli radovat z vítězství.
O výhry se v těchto střetnutích zasloužili
smečaři Lípa V., Roman J., Šikula P., univerzál
Horký V., nahrávači Lípa D. a Beran M.,
blokaři Uher O, Skopal A. a Pechanec J. a samozřejmě naše skvělé libero Görner A.
V příštím utkání na domácí půdě, tentokrát
však v tělocvičně ZŠ Smíškova, nás čeká TJ
Sokol Dědice. Pokud se bude dařit a pokud

podáme opět kvalitní výkon, potřebné body
získáme.
Příští domácí utkání: Tišnov - Dědice
sobota 17.11. v 10.00 a 12.30-13.00 hod.,
tělocvična ZŠ Smíškova !
Tabulka po 8. kole
zápasů
1. TJ Znojmo A
8
2. TJ Holubice A
8
3. VK Tišnov A
8
4. Volejbal Vyškov A 8
5. TJ Tesla Brno A
9
6. TJ Sokol Dědice A 8
7. TJ L-Ingstav Brno A7
8. VK M.Slavia BrnoA8
9. TJ Sok. Šlapanice A 8
10. TJ Sokol Kom. A 6

V
8
7
6
6
3
3
2
1
1
2

P
0
1
2
2
6
5
5
7
7
4

S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sety
24:4
21:12
22:9
22:12
16:22
13:18
9:16
9:23
7:23
11:15

body
16
15
14
14
12
11
9
9
9
8

Oslabené košíkářky bodovaly
Dorostenecká liga ČR - starší dorostenky
3. 11. SKB Tišnov - SBŠ Ostrava B
60 : 80 (14:17, 37:36, 52:58)
Body: Juránková 2, Zemánková P. 0,
Veselá 3, Knoflíčková 17, Marvanová 20,
Kutálková 5, Danihelková R. 0, Krejčová 13,
Vysočanová 0.
K sobotnímu utkání zavítal do Tišnova
vedoucí celek extraligy mladších dorostenek.
První půle byla vyrovnaná i přes značné
emocionální vypětí na obou stranách, které
vedlo až k udělení technické chyby trenéru
hostí. Bohužel se nám vůbec nepodařila
koncovka, kdy ještě ve 33. minutě byl stav
skóre 56:62 a utkání se dalo otočit. Především
zbytečnými chybami v útoku a špatnou
obranou. Výborně zahrála Barbora Marvanová, která se v závěru utkání zranila a Eliška
Krejčová pod košem.
4. 11. SKB Tišnov - SBŠ Ostrava A
51:50 (14:8, 20:30, 33:40)
Body: Juránková 7, Zemánková P. 0,
Veselá 11, Knoflíčková 10, Kutálková 5,
Danihelková R. 2, Krejčová 12, Vysočanová 4.
Trenéři: Zemánková, Knoflíčková. Generální
sponzor: Kámen Brno, spol. s r.o., Pískovna
Hrušovany.
K nedělnímu utkání nastupovala tišnovská
děvčata v oslabeném počtu díky velkému

množství zranění a nemocí. I přes tento handicap byla odhodlána podat co možná nejlepší
výsledek. Ostravu A, druhý tým průběžné
tabulky ligy starších dorostenek, jsme zaskočily
hned v úvodu vydařenou první čtvrtinou. Ve
druhé a třetí čtvrtině ovšem kralovala děvčata
z Ostravy. Do poslední čtvrtiny jsme vstupovaly za stavu 33:40. Postupně ještě náskok
hostí vzrostl na 11. bodů. Zkvalitněním především obranné činnosti v závěru utkání jsme
dosáhly rozdílu jediného bodu ve 39. minutě.
Za stavu 49:50, v čase 39 min 58 vteřin, při
nájezdu Martiny Knoflíčkové na koš soupeř
fauloval. Zřejmě se jednalo z jejich strany
o taktický faul, neboť výše jmenovaná hráčka
v 38. minutě při střelbě trestných hodů žádný
neproměnila. Nyní zachovala pevné nervy, ale
především ruku a oba hody proměnila. Soupeř
ani po oddechovém čase nedokázal zakončit
a tím domácí celek zvítězil nejtěsnějším možným rozdílem. Pochvalu zaslouží celý tým,
hrál kolektivně a dodržoval pokyny trenérek.
Nedělní utkání se jistě dá nazvat překvapením kola.
www.basket.tisnov.cz

Krajské kolo
v přespolním běhu
23. října se vydalo družstvo mladších žákyň
ZŠ Smíškova bojovat o medaile na krajské
kolo do Hodonína. Ne příliš příznivé počasí
nás ráno moc nepotěšilo. Naštěstí naše kategorie startovala jako první a tak nás déšť a studený vítr nestačil moc potrápit a my jsme
mohly u teplého čaje v klidu čekat na výsledky.
Naše děvčata podala skvělý výkon, ve který
před odjezdem věřil málo kdo. Míša Havlátová
doběhla jako druhá, Hanka Dufková pátá,
Míša Vrzalová sedmá, Klára Hosnédlová osmá
a Peťa Novotná jako jedenáctá a to v poli 35
závodnic. Na prvního nám chybělo pouhých 5
bodů a třetí za námi ztrácel 42 bodů. Body
jsme získaly součtem 4 nejlepších závodnic.
Nezbývá než děvčata pochválit za skvělé
výkony, kdy bojovaly nejen samy se sebou, ale
i s počasím a zvládly to dokonale. Tak ať se
daří i nadále.
VV
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Podìkování
Děkujeme všem, kteří vyprovodili naši
milovanou
DANU PÁNKOVOU
na poslední cestě.
Manžel, rodina a pozůstalí.

Vzpomínky
Dne 3. 11. by oslavila své
55. narozeniny naše milovaná maminka, dcera, sestra,
teta, babička a kamarádka,
paní
MARIE GALÁŘOVÁ
Stále vzpomínají synové
Roman a Jaroslav s rodinami.
Dne 12. listopadu uplynul 1.
rok od úmrtí paní
ZDENKY CIHOVÉ
Vzpomíná manžel s rodinou. Děkuji přátelům za
tichou vzpomínku.
Dne 16. listopadu uplyne
smutný rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka a babička, paní
HERMÍNA
ŠKALOUDOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují Ing. Hermína Vašíčková a MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček,
Ph.D.
¨

Dne 18. 11. vzpomeneme 7. výročí úmrtí paní
ALŽBĚTY PAVLÍČKOVÉ,
roz. Škrabalové.
Stále vzpomínají manžel Alois, děti a vnoučata, bratr Antonín, sestra Marie, švagrové a
švagři. Děkujeme srdečně všem, kdo
vzpomenou s námi.
Rodina.
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Dne 18. listopadu uplyne 20.
výročí od úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka,
dědečka, bratra a strýce, pana
KARLA BALÁŠE
Stále vzpomíná manželka a
dcery s rodinami.
20. listopadu 2007 uplyne 26 roků, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan
ANTONÍN DRÁBEK
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manželka,
dcera a synové s rodinami.
Dne 22. listopadu uplyne pět let od úmrtí
našeho milého manžela, tatínka a dědečka,
pana MILOŠE HENDRICHA
Vzpomíná rodina.
Vzpomínka na velmi smutný den připadá na
22. listopadu, kdy před deseti lety zemřel pan
LUDEVÍT KŮŠTEK
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka a děti s rodinami.
Dne 23. 11. uplynou 4 roky ode dne, kdy
bez slůvka rozloučení odešel můj syn
TOMÁŠ KUPSKÝ
Stále vzpomíná maminka a bratři.
Tichý je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.

Dne 25. 11. uplyne již druhý
rok, co nás navždy opustil náš
manžel, tatínek a dědeček, pan
BOHUMÍR BOGNER
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 28. 11. uplyne 8 smutných roků, kdy
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, bratr a strýc, pan
JOSEF NOVÁČEK
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn
a dcera s rodinou.

Dne 23. 11. uplynou 4 roky, co nás opustil
náš syn a bratr
TOMÁŠ KUPSKÝ,
který by se 25. 11. dožil 36 let.
Stále vzpomínají rodiče a bratři.
Dne 29. 11. by se dožila 84 let
paní
MARIE KUPSKÁ
a 1. 1. 2008 to bude 8 let, co
nás opustila. Stále vzpomínají
synové s rodinami.
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