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ovolte mi, abych Vás i v novém roce
pfiivítal pfii ãtení Va‰ich oblíben˘ch
Ti‰novsk˘ch novin. Tûm jiÏ brzy
v Ti‰novû a okolních obcích pfiibude

konkurence v podobû soukromého ãtrnáctide-
níku. Vûfiím v‰ak, Ïe zÛstanete i nadále vûrni na-
‰emu mûstskému zpravodaji a existence dal‰ího
ti‰tûného média bude pro nás v‰echny jen pfiíno-
sem pro je‰tû kvalitnûj‰í a rychlej‰í ‰ífiení infor-
mací o dûní v na‰em mûstû a regionu.

V prosinci schválilo mûstské zastupitelstvo
rozpoãet na leto‰ní rok. Pfiesto, Ïe byl opozicí
tvrdû napadán, byl ze strany mûstské rady
dlouho a peãlivû pfiipravován a za jeho kvalitou
si stojím. I letos totiÏ platí, Ïe  hledáme úspory
pfiedev‰ím na na‰í stranû, tedy v maximálním
zamezení pl˘tvání prostfiedkÛ, vût‰í efektivitû
práce volen˘ch zástupcÛ i úfiedníkÛ radnice
a vyuÏití v‰ech potenciálních finanãních zdrojÛ
mûsta. Díky tomuto pfiístupu a také díky dob-
rému hospodafiení mûsta v roce 2011 si mÛÏeme
dovolit nadstandardní mnoÏství nov˘ch investic.
Pro rok 2012 ve v˘‰i více jak 30 mil. Kã, coÏ je
v historii na‰eho mûsta, pfiedev‰ím co do jejich
skladby, situace naprosto ojedinûlá. Obãané se
tak mohou tû‰it napfiíklad na digitalizované
a rekonstruované kino, opravy silnic a chodníkÛ,
nové parkovi‰tû, budování bezbarierov˘ch tras,
úpravy parkÛ a hfii‰È a mnoho dal‰ích. Rádi by-
chom v leto‰ním roce také zahájili, po dlouh˘ch
letech marn˘ch pfiání ze strany rodiãÛ i uãitelÛ,
v˘stavbu nov˘ch uãeben na Z· Smí‰kova.

V poslední dobû neustále sl˘cháme zvûsti
o blíÏící se ekonomické krizi. Zcela souhlasím
s tím, Ïe je nejvy‰‰í ãas skoncovat s neuváÏen˘m
a pfiedev‰ím netransparentním mrháním stát-
ními prostfiedky. S ãím v‰ak nemohu v Ïádném
pfiípadû souhlasit, je fie‰ení této situace pro-
stfiednictvím neustálého zvy‰ování finanãní zá-
tûÏe obãanÛ. Pokles daÀov˘ch pfiíjmÛ se v po-
sledních dvou letech samozfiejmû v˘raznû dotkl
i Ti‰nova. Spí‰e neÏ nesmyslné a mnohdy popu-
listické ‰krty jsme v‰ak zvolili cestu optimali-
zace nákladÛ na provoz mûstského úfiadu
a mûstsk˘ch organizací. Vefiejné zakázky, a to
i v fiádech desítek tisíc korun, jsme zaãali zadá-
vat prostfiednictvím elektronick˘ch aukcí. Tento
zcela prÛhledn˘ systém soutûÏení nám jiÏ od
svého spu‰tûní pfiiná‰í velké finanãní úspory.
V loÀském roce jsme také zahájili intenzivní
práci na revizi existujících smluvních vztahÛ
mûsta, aÈ uÏ v oblasti nájemních smluv nebo rÛz-
n˘ch závazkÛ mûsta vÛãi soukrom˘m investo-
rÛm z let minul˘ch. Pfiehodnotili jsme také

systém údrÏby a úklidu vefiejn˘ch prostranství
nebo svoz komunálního odpadu. Od tûchto krokÛ
oãekáváme nejenom úspory v rozpoãtu mûsta
v fiádech stovek tisíc korun, ale pfiedev‰ím zkva-
litnûní nabízen˘ch sluÏeb na‰im obãanÛm.
Za zmínku stojí jistû také centrální nákup elek-
trické energie, kter˘ jsme provedli. Mûsto, ale
také v‰echny jeho organizace tak v leto‰ním roce
nejen Ïe nepocítí nárÛst cen energií, dokonce bu-
dou platit je‰tû ménû neÏ v roce minulém. V ob-
dobném duchu nyní fie‰íme pfiechod ve‰ker˘ch
smluv na telekomunikaãní sluÏby pod operátora,
kter˘ nám v soutûÏi nabídl velice nadstandardní
podmínky. Právû díky tûmto a jin˘m opatfiením
se nám dafií celkem bez problémÛ drÏet prÛ-
bûÏné hospodafiení mûsta v dobré kondici, zb˘-
vají tak volné prostfiedky, které mÛÏeme po-
stupnû zapojovat do tolik potfiebn˘ch investic na
rozvoj celkové infrastruktury mûsta.

V roce 2012 se tak obãané ani nemusí obávat
zv˘‰ení rÛzn˘ch poplatkÛ, které bûÏnû do rozpo-
ãtu mûsta odvádûjí. Díky zdokonalení systému
sbûru tfiídûného odpadu budeme dokonce posky-
tovat nûkter˘m obãanÛm slevu z poplatku. Nyní
se jedná o slevu spí‰e symbolickou, do budoucna
v‰ak vidíme právû v dal‰ím vylep‰ováním
systému tfiídûní moÏné celkové sníÏení ceny za
likvidaci odpadu. Mnoho mûst se vydalo cestou
úspor na vefiejném osvûtlení. Nûktefií omezili po-
ãet zdrojÛ ãi hodin, kdy je osvûtlení v provozu.
Dal‰í, a mezi nimi i Ti‰nov, jdou spí‰e cestou po-
stupn˘ch investic do rekonstrukce stávající sítû
a zapojení modernûj‰ích svûteln˘ch zdrojÛ. Díky
následn˘m finanãním úsporám za energii nao-
pak mÛÏeme poãet svûteln˘ch bodÛ roz‰ifiovat
i do míst, kde doposud vefiejné osvûtlení nebylo.
Stejnou cestou jsme se vydali i v energetick˘ch
úsporách budov v majetku mûsta.

Pevnû vûfiím, Ïe nás i pfies v‰echny oãeká-
vané problémy ãeká dobr˘ a úspû‰n˘ rok. Jeho
zaãátek mi tak kazí pouze fakt, Ïe mezi námi
stále Ïijí spoluobãané, jejichÏ morální hodnoty
nedosahují valné úrovnû. Jak si jinak vysvûtlit
skutky posledních dnÛ, kdy neznámí vandalové
odcizili ãást v˘zdoby z vánoãního stromu na ná-
mûstí a také kamenem po‰kodili krásné vitrá-
Ïové sklo v budovû radnice. Vnímejte, prosím, co
se dûje ve Va‰em okolí. Podobné skutky, které po-
‰kozují mûstsk˘ majetek, pak zbyteãnû ubírají
na‰e spoleãné prostfiedky, které by mohly b˘t
pouÏity mnohem lépe.

VáÏení spoluobãané, aÈ je pro Vás rok 2012
rokem ‰Èastn˘m.

Vá‰ Jan Schneider

D



Radnice informuje

3TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2012

Usnesení ze zasedání
ZM ã. 9/2011 konaného
dne 15. prosince 2011

1. Technick˘ bod (schválení zapiso-
vatelky a ovûfiovatelÛ, schválení
programu jednání)

01/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje za ovûfiovatele zápisu
9. schÛze Zastupitelstva mûsta Ti‰nova
pana Mgr. Karla ·vábenského
a Ing. Karla Souãka, za ãleny návrhové
komise Ing. Tomá‰e Komprse
a Mgr. Renatu Pleskaãovou a zapisova-
telkou Renátu Srstkovou, DiS.

02/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje program 9. zasedání
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova.

2. Zpráva o ãinnosti Rady mûsta
Ti‰nova ke dni 7. 12. 2011

03/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova  bere na vûdomí Zprávu o ãin-
nosti Rady mûsta Ti‰nova ke dni
7. 12. 2011.

3. Návrh obecnû závazné vyhlá‰ky
mûsta Ti‰nova, kterou se mûní
a doplÀuje obecnû závazná vy-
hlá‰ka mûsta Ti‰nova ã. 5/2011
o místním poplatku za uÏívání
vefiejného prostranství

04/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje obecnû závaznou vy-
hlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 12/2011, kterou
se mûní a doplÀuje obecnû závazná vy-
hlá‰ka mûsta Ti‰nova ã. 5/2011 o míst-
ním poplatku za uÏívání vefiejného pro-
stranství, dle pfiílohy ã. 1 zápisu.

4. Zpráva o hospodafiení mûsta
Ti‰nova k 30. 9. 2011

05/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí Zprávu o hospo-
dafiení mûsta Ti‰nova k 30. 9. 2011.

5. Zru‰ení úãelovosti dotace na za-
ji‰tûní provozu Muzea mûsta
Ti‰nova pro Mûstské kulturní
stfiedisko Ti‰nov

06/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje zru‰ení úãelovosti do-
tace na zaji‰tûní provozu Muzea mûsta
Ti‰nova pro pfiíspûvkovou organizaci
Mûstské kulturní stfiedisko, Ti‰nov,
Ml˘nská 152.

6. Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpoãtu JMK na hospodafiení
v lesích

07/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pfiijetí dotace a uza-
vfiení smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
poãtu Jihomoravského kraje ve v˘‰i
156 500,- Kã na hospodafiení v lesích,
a to na obnovu, zaji‰tûní a v˘chovu les-
ních porostÛ, dle pfiílohy ã. 2 zápisu.

7. Návrh rozpoãtov˘ch opatfiení
ã. 9/2011

08/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pfiijetí dotace od
MPSV na v˘platu pfiíspûvku na péãi ve
v˘‰i 3 400 000,- Kã.

09/09/2011 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje pfiijetí dotace od MZe na
úhradu nákladÛ na ãinnost odborného
lesního hospodáfie ve v˘‰i 476 461,- Kã.

10/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pfiijetí dotace MZe na
v˘sadbu melioraãních a zpevÀujících
dfievin ve v˘‰i 23 350,- Kã.

11/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pfiijetí dotace od
M·MT pro Z· Smí‰kova 840 na realiza-
ci projektu „Centrum Korálek – II. v˘-
zva“ ve v˘‰i 1 172 566,96 Kã.

12/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pfiijetí dotace MÎP na
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spolufinancování akce „Revitalizace
Z· 28. fiíjna Ti‰nov“ ve v˘‰i
11 537 095,90 Kã.

13/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje Rozpoãtové opatfiení
mûsta Ti‰nova ã. 9/2011 v rámci schvá-
leného rozpoãtu.

14/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova povûfiuje Radu mûsta Ti‰nova
schvalováním a provádûním rozpoãto-
v˘ch opatfiení v pfiípadû pfiijetí dotací,
a to do pfií‰tího zasedání Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova.

8. Mimofiádné dotace z rozpoãtu
mûsta Ti‰nova

15/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje poskytnutí mimo-
fiádné finanãní dotace z rozpoãtu mûsta
Ti‰nova pro SSK Ti‰nov na podporu pro-
vozu sportovní haly ve v˘‰i 290 000,- Kã.

16/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje poskytnutí mimo-
fiádné finanãní dotace z rozpoãtu mûsta
Ti‰nova pro Sokol Ti‰nov na podporu
provozu sokolovny ve v˘‰i 250 000,- Kã.

17/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje poskytnutí mimo-
fiádné finanãní dotace z rozpoãtu mûsta
Ti‰nova pro SK Tenis Ti‰nov na pod-
poru rekonstrukce budovy se sociálním
zázemím v tenisovém areálu na
Ostrovci ve v˘‰i 500 000,- Kã.

9. Návrh rozpoãtu mûsta Ti‰nova na
rok 2012

18/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pfiedjednání bodÛ
ã. 21, 22, 23 a 24 pfied bodem ã. 9 pro-
gramu 9. zasedání Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova.

19/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova souhlasí s poníÏením oddílu 36
Bydlení, komunální sluÏby a územní
rozvoj – projektová dokumentace v ná-
vrhu rozpoãtu mûsta Ti‰nova na rok
2012 o 500.000,- Kã a pov˘‰ení oddílu 31
Vzdûlávání o 500.000,- Kã jako úãelovû
vázanou ãástku na projektovou doku-
mentaci nadstavby Z· Smí‰kova.

20/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pov˘‰ení tfiídy 3
Kapitálové pfiíjmy – pfiíjmy z prodeje
majetku – bytÛ v návrhu rozpoãtu
mûsta Ti‰nova na rok 2012 na
3 500 000,- Kã.

21/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje poníÏení tfiídy 4
– Pfiijaté transfery – neinvestiãní tran-
sfery ze SR (v rámci SFV) v návrhu roz-
poãtu mûsta Ti‰nova na rok 2012 na
23 069 300,- Kã.

22/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje poníÏení tfiídy 4
– Pfiijaté transfery – investiãní tran-
sfery ze SR v návrhu rozpoãtu mûsta
Ti‰nova na rok 2012 na 0,- Kã.

23/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje poníÏení oddílu 31
Vzdûlávání – Revitalizace Z· nám.
28. fiíjna v návrhu rozpoãtu mûsta
Ti‰nova na rok 2012 na 0,- Kã.

24/09/2011 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje rozpoãet mûsta Ti‰nova na
r. 2012 dle pfiílohy ã. 3 zápisu.

10. OdmûÀování ãlenÛ v˘borÛ
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova

25/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje systém odmûÀování
ãlenÛ v˘borÛ Zastupitelstva mûsta for-
mou dohod o provedení práce se stano-
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venou pau‰ální odmûnou ve v˘‰i 
100,- Kã za úãast ãlena v˘boru na jed-
nání v˘boru s úãinností od 1. 1. 2012.

11. UÏ‰í v˘bûr ÏadatelÛ o byt na
I. pololetí roku 2012

26/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje uÏ‰í v˘bûr ÏadatelÛ
o byt na I. pololetí roku 2012, dle pfií-
lohy ã. 4 zápisu.

12. Dodatek ã. 1 Pravidel prodeje
bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova

27/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje Dodatek ã. 1 Pravidel
prodeje bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova
dle pfiílohy ã. 5 zápisu.

13. Prodej bytu ã. 1677/2 na
ul. Králova v Ti‰novû

28/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova ru‰í vyhlá‰en˘ zámûr prodeje
tfiípokojového bytu ã. 1677/2 ze dne 1. 7.
2011 schválen˘  usnesením zastupitel-
stva ã. 09/05/2011 ze dne 30. 6. 2011.

29/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje vyhlá‰ení zámûru
prodeje volného tfiípokojového bytu
ã. 1677/2 o v˘mûfie 82,60 m2 v pfiízemí
budovy ã. p. 1677, 1678 na ul. Králova
v Ti‰novû, vãetnû spoluvlastnického po-
dílu ve v˘‰i id 12/190 na spoleãn˘ch ãás-
tech domu ã. p. 1677, 1678 a na pozem-
cích parc. ã. st. 1592 a parc. ã. st. 1686
v k. ú. Ti‰nov dle pfiílohy ã. 6 zápisu.
Prodej probûhne prostfiednictvím elek-
tronické aukce. V̆ chozí kupní cena ãiní
1 499 994 Kã.

14. Prodej bytu ã. 1723/1 na
ul. Kvûtnická v Ti‰novû

30/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova ru‰í vyhlá‰en˘ zámûr prodeje
ãtyfipokojového bytu ã. 1723/1 ze dne
1. 7. 2011 schválen˘  usnesením zastu-

pitelstva ã. 10/05/2011 ze dne 30. 6.
2011.

31/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje vyhlá‰ení zámûru
prodeje volného ãtyfipokojového bytu
ã. 1723/1 o v˘mûfie 92,03 m2 v 1. patfie
budovy ã. p. 1722, 1723 a 1724 na ul.
Kvûtnická v Ti‰novû, vãetnû spoluvlast-
nického podílu ve v˘‰i  id 15/320 na spo-
leãn˘ch ãástech domu ã. p. 1722, 1723
a 1724  a na pozemcích parc. ã. st. 1980,
1981, 1982/1 a 1982/2 v k. ú. Ti‰nov dle
pfiílohy ã. 7 zápisu. Prodej probûhne pro-
stfiednictvím elektronické aukce.
V̆ chozí kupní cena ãiní 1 841 076 Kã.

15. Prodej pozemku parc. ã. 2708
v k. ú. Ti‰nov

32/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje prodej ãástí pozemkÛ
v k. ú. Ti‰nov, a to ãásti parc. ã. st. 134
o v˘mûfie 372 m2, ãásti parc. ã. 163 o v˘-
mûfie 222 m2 a ãásti parc. ã. 2291 o v˘-
mûfie 181 m2 slouãen˘ch do pozemku no-
vû oznaãeného parc. ã. st. 2708 o v˘mûfie
775 m2 spoleãnosti FUERTES TI·NOV,
s.r.o., se sídlem v Kufiimi za kupní cenu
ve v˘‰i 2 000 000 Kã.

16. Odkoupení ãásti pozemkÛ parc.
ã. 2371/3 a parc. ã. 2410/1 v k. ú.
Ti‰nov

33/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje odkoupení ãásti po-
zemku parc. ã. 2371/3 o v˘mûfie 550 m2

a ãásti pozemku parc. ã. 2410/1 o v˘mûfie
2.197 m2, oba v k. ú. Ti‰nov, ve vlastnic-
tví âeské republiky, s právem hospoda-
fiení pro Lesy âeské republiky, s. p., se
sídlem v Hradci Králové za kupní cenu
ve v˘‰i 150,- Kã/m2. Náklady spojené
s pfievodem vlastnictví ponese mûsto
Ti‰nov.
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17. Plán kulturních a spoleãen-
sk˘ch akcí v Ti‰novû na rok 2012

Bez usnesení.

18. V˘sledky mapování sociálních
sluÏeb pÛsobících v regionu
ORP Ti‰nov k 30. 11. 2011

34/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí seznam sociál-
ních sluÏeb a jejich poskytovatelÛ pÛso-
bících v obvodu ORP Ti‰nov k 30. 11.
2011 dle pfiílohy ã. 8 zápisu.

35/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje informaãní profily so-
ciálních sluÏeb sídlících v obvodu ORP
Ti‰nov k 30. 11. 2011 dle pfiílohy ã. 2
jakoÏto prÛbûÏn˘ v˘stup procesu mapo-
vání poskytovatelÛ sociálních sluÏeb
sídlících v regionu a aktualizovanou pfií-
lohu stávajícího Komunitního plánu so-
ciálních sluÏeb správního obvodu Ti‰nov
na období 2010 – 2012.

19. Aktualizace ãlenství ve V˘boru
pro komunitní plánování sociál-
ních sluÏeb Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova

36/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova odvolává na vlastní Ïádost
z funkce ãlena V̆ boru pro komunitní
plánování sociálních sluÏeb sleãnu
Karolínu Tomanovou a paní Mgr. Lenku
Sodomkovou. 

20. Zápis ã. 5/2011 ze zasedání
V˘boru pro komunitní pláno-
vání sociálních sluÏeb 

37/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí zápis ã. 5/2011
ze zasedání V̆ boru pro komunitní plá-
nování sociálních sluÏeb konaného dne
7. 11. 2011.

21. Zápis ã. 8/2011 ze zasedání
Kontrolního v˘boru

38/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí zápis ã. 8/2011
ze zasedání V˘boru kontrolního kona-
ného dne 2. 11. 2011.

22. Zápis ã. 5/2011 ze zasedání
Finanãního v˘boru

39/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí pfiedloÏen˘
zápis ã. 5/2011 ze zasedání V̆ boru fi-
nanãního konaného dne 24. 10. 2011.

23. Zápis ã. 6/2011 ze zasedání
Finanãního v˘boru

40/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bera na vûdomí zápis ã. 6/2011
ze zasedání V̆ boru finanãního konané-
ho dne 9. 11. 2011.

24. Zápis ã. 7/2011 ze zasedání
Finanãního v˘boru

41/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí zápis ã. 7/2011
ze zasedání V̆ boru finanãního konané-
ho dne 25. 11. 2011.

25. RÛzné (dotazy, podnûty a pfiipo-
mínky)

42/09/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova ukládá Radû mûsta Ti‰nova pfii-
pravit anal˘zu provozování v˘herních
hracích automatÛ a VLT terminálÛ na
území mûsta Ti‰nova.
Termín: do 31. 3. 2012.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
místostarosta mûsta

Roz‰ífiení úfiedních hodin

MûÚ Ti‰nov  sdûluje v‰em obãanÛm,
Ïe od 1. 1. 2012 roz‰ífiil úfiední hodiny
následovnû:
Pondûlí 7.00 – 17.00
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Stfieda 7.00 – 17.00
Pátek 7.00 – 12.00

Tyto úfiední hodiny lze vyuÏít bûhem
celého dne. Souãasnû s tím byl spu‰tûn
on-line systém informování obãanÛ

o pfiítomnosti úfiedníkÛ na pracovi‰ti.
Více informací naleznete na

www.tisnov.cz
Ing. V. ·ikula

Tajemník MûÚ Ti‰nov

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka na MûÚ v Ti‰novû:

Inspektor vefiejného pofiádku

Popis pracovní pozice:
– kontrola dodrÏování obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek a nafiízení mûsta Ti‰nova,
– kontrola dodrÏování povinností vypl˘vajících ze zákona ã. 361/2000 Sb., o pro-

vozu na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ (zákon o sil-
niãním provozu), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ v oblasti zastavování a stání
vozidel,

– oznamování jednání vykazujícího znaky pfiestupku Komisi k projednávání pfie-
stupkÛ mûsta Ti‰nova nebo Odboru dopravy MûÚ Ti‰nov,

– kontrola pofiádku a zji‰Èování závad ve stavu komunikací a dal‰ích vefiejn˘ch
prostranství ve vlastnictví mûsta Ti‰nova, jakoÏ i závad v dopravním a infor-
maãním znaãení a vefiejném osvûtlení,

– kontrola schÛdnosti pozemních komunikací s dÛrazem na zimní období,
– doruãování písemností v pfiípadech, kdy adresát se nezdrÏuje na adrese svého

trvalého pobytu, nemá zfiízenou datovou schránku a adresu svého faktického
pobytu na území mûsta Ti‰nova neuvedl jako adresu pro úãely doruãování,

– asistence pfii exekucích,
– úzká souãinnost s Policií âR, Obvodním oddûlením Ti‰nov, pfii objasÀování pro-

tiprávních jednání,
– ãlenství v Komisi k projednávání pfiestupkÛ a v Komisi prevence kriminality.

PoÏadavky:
– S· vzdûlání s maturitou
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích  a zákon

ã. 200/1999 Sb., o pfiestupcích, zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích)

– fyzická a psychická odolnost pro v˘kon funkce
– praxe v oblasti ochrany majetku nebo osob v˘hodou
– fiidiãsk˘ prÛkaz  sk. B
– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
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– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi
– rychlá orientace v pracovní problematice
– znalost NJ nebo AJ v˘hodou
– nástup dle dohody, nejlépe od 1. 3. 2012

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech za-
mûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 7.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 8. 2. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19  TI·NOV 
– faxem: 549 439 780
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Pracovník Ti‰novské televize
(referent Odboru kultury a ‰kolství)

Popis pracovní pozice:
– Zaji‰Èování samostatné publicistické, fotoreportérské a televizní zpravodajské

ãinnosti
– Zaji‰Èování kameramanské a stfiihaãské ãinnosti
– Spolupráce pfii organizaci vysílání TTV
– Zodpovûdnost za kvalitu TV signálu

PoÏadavky:
– Stfiední, vy‰‰í odborné nebo vysoko‰kolské technické vzdûlání, nejlépe filmo-

vého nebo Ïurnalistického zamûfiení
– Znalost práce s nelineárním stfiihov˘m zafiízením SD/HD (EDIUS v˘hodou)
– Znalost práce s kamerou SD/HD – kompaktní automat i profesionální kamera

s manuálním nastavením
– Znalost práce v grafick˘ch programech (COREL v˘hodou)
– Orientace v obrazov˘ch formátech SD/HD – MPEG2, DV, P2
– Orientace v zapojení AV techniky, ovládání práce s mikrofony
– V̆ borná znalost práce na PC (instalace systémÛ, práce v síti, základy tvorby

webov˘ch stránek)
– Schopnost tvorby textÛ, dobrá znalost ãe‰tiny
– Dobr˘ kulturní pfiehled
– Morální bezúhonnost
– Komunikativnost, samostatnost, loajálnost, ãasová flexibilita a kreativita
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– Kultivované vystupování
– ¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B
– Zájemci pfiedloÏí ukázku své práce v délce trvání 3 minut ve formátu

MPEG-2 program stream CBR, 8 Mbit/s

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 3. 2012.
Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 9-10. 

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 31. 1. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV s oznaãením

„V̆ bûrové fiízení – Pracovník TTV“
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

– k pfiihlá‰ce pfiipojte strukturovan˘ Ïivotopis, motivaãní dopis, prohlá‰ení o bezú-
honnosti, kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání, souhlas s nakládáním
s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely tohoto v˘bûrového fiízení  ve smyslu zá-
kona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evi-
dence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏe-
ném vzdûlání.

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení, vãetnû tiskopisÛ pro pfiihlá‰ení do v˘bûro-
vého fiízení , je zvefiejnûno na webov˘ch stránkách mûsta na adrese:
www.tisnov.cz.

Pfiihlá‰ky zasílejte se v‰emi poÏadovan˘mi náleÏitostmi a pfiílohami, bez nich není
Va‰e pfiihlá‰ka úplná a nemÛÏe b˘t zahrnuta mezi pfiihlá‰ky dal‰ích uchazeãÛ o na-
bízené pracovní místo.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.

Realizace projektu
„Vzdûlávání v eGON centru ORP
Ti‰nov“, reg. ã. CZ.1.04/4.1.00
/40.00071

Mûsto Ti‰nov pokraãuje v úspû‰né
realizaci projektu „Vzdûlávání v eGON
centru ORP Ti‰nov“. Projekt probíhá od

bfiezna 2010, jeho pfiedmûtem je konání
prezenãních a e-learningov˘ch kurzÛ,
které mají vést k vût‰í efektivnosti ve-
fiejné správy.

Projektu se úãastní zamûstnanci
Mûstského úfiadu Ti‰nov, zastupitelé
mûsta Ti‰nov, úfiedníci a ãlenové zastu-
pitelstev 58 obcí ve správním obvodu
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obce s roz‰ífienou pÛsobností Ti‰nov
a zamûstnanci jimi zfiizovan˘ch pfiíspûv-
kov˘ch organizací.

V nejbliÏ‰í dobû jsou plánovány dal‰í
kurzy:
– Informaãní systém datov˘ch schránek
– Pfiístupnost webov˘ch stránek
– Základní legislativa v oblasti

eGovernmentu
– MS WORD – praktická práce
– MS EXCEL – praktická práce
– Práce s elektronick˘mi dokumenty

a jejich dlouhodobé ukládání.

V Ti‰novû se odpad tfiídí

Na slavnostním vyhlá‰ení v˘sledkÛ
soutûÏe „My tfiídíme nejlépe 2011“ obdr-
Ïeli dne 29. listopadu zástupci vedení
mûsta certifikát za 5. místo v kategorii
od 2001 do 10000 obyvatel v Jihomo-
ravském kraji. KdyÏ slouãíme kategorie,
tak v obcích nad 2001 obyvatel skonãil
Ti‰nov taktéÏ na 5. pfiíãce. Budeme-li
v‰ak posuzovat nejdÛleÏitûj‰í údaj, kte-
r˘m je v˘tûÏnost tfiídûní (mnoÏství pa-
píru, plastÛ, nápojov˘ch kartonÛ, skla
v kg/obãan/rok), tak se Ti‰nov umístil
bezpeãnû na 1. místû! Gratuluji obãa-
nÛm mûsta, ktefií tfiídí. KaÏd˘ obãan
Ti‰nova tak v prÛmûru vytfiídil
66,1 kg/rok, a to jen ve v˘‰e uveden˘ch
komoditách bez zapoãtení  mnoÏství bio-
odpadÛ, a to v období od zaãátku
4. ãtvrtletí 2010 do konce 3. ãtvrtletí
2011.

I kdyÏ pÛsobí umístûní velmi licho-
tivû, je nutné podotknout, Ïe v republi-
kovém mûfiítku tfiídí Jihomoravsk˘ kraj
jako celek podprÛmûrnû. Pfiíkladem by
nám mohl b˘t napfiíklad kraj Vysoãina.
V republikovém prÛmûru tfiídí Ti‰nov
nadprÛmûrnû sklo a papír, ale „jen“ prÛ-
mûrnû plasty. Právû na podporu tfiídûní
plastÛ mûsto nabídlo obãanÛm nov˘ mo-

tivaãní systém pytlového sbûru plastÛ.
Prostfiednictvím pytlového sbûru bylo za
1/2 roku 2011 vytfiídûno 3.173 kg plastÛ.
Ti nejpilnûj‰í si vytfiídili úlevu z po-
platku za odpad pfiesahující 200 Kã.
Do tohoto systému se obãané mohou re-
gistrovat stále v budovû radnice na od-
dûlení komunálních sluÏeb, kde obdrÏí
ãárové kódy a prvních 5 pytlÛ zdarma.
Svoz pytlÛ s plasty probûhne v lednu
od 9. do 13., v únoru od 13. do 17.
a v bfieznu od 12. do 16. SváÏí se vÏdy
v den, kdy se sváÏí smûsn˘ odpad, a to
v zimû i v t˘dnech v zástavbû rodinn˘ch
domÛ, kdy svoz smûsného odpadu ne-
probíhá. Od dubna 2012, a to i v zimním
období, bude probíhat svoz smûsného
odpadu v celém mûstû v t˘denní ãetnosti.

Svoz bioodpadu probûhne 16. 1.,
13. 2. a 12. 3. 2012. Dubnové svozy bu-
dou upfiesnûny.

Obãané, ktefií se zapojili v loÀském
roce do systému pytlového sbûru plastÛ,
naleznou v˘‰i své úlevy z poplatku za
odpad na internetov˘ch stránkách mûs-
ta ve sloÏce „Potfiebuji vyfiídit
/Komunální sluÏby“, a to pod sv˘m vari-
abilním symbolem. Variabilní symbol je
skryt pod kaÏd˘m ãárov˘m kódem, je to
prvních 10 ãísel.

Ing. Václav Drhlík

UpozorÀujeme, Ïe dnem 31. 1.
2012 konãí zákonná lhÛta pro podání
daÀového pfiiznání k dani z nemovi-
tosti na rok 2012.

Za nepodání nebo opoÏdûné podání
daÀového pfiiznání vzniká povinnost
uhradit pokutu ve v˘‰i 0,05 % z vy-
mûfiené danû, nejménû v‰ak 500 Kã.

Upozornûní Finanãního úfiadu
v Ti‰novû pro poplatníky
danû z nemovitostí
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Správce danû pfiitom nemá pfii stanove-
ní danû moÏnost zohlednit sníÏením ãi
neuplatnûním pokuty pfiípadné závaÏné
dÛvody opoÏdûného podání daÀového
pfiiznání.

Povinnost pfiiznat daÀ má po-
platník, jestliÏe dojde ve srovnání
s pfiedchozím zdaÀovacím obdobím
ke zmûnû okolností rozhodn˘ch pro
vymûfiení danû.
Jedná se napfiíklad o tyto zmûny:
– zmûna v osobû poplatníka – do‰lo

k pfievodu nebo pfiechodu vlastnick˘ch
práv k nemovitosti (zdûdil, koupil,
smûnil, prodal, daroval ãi dostal da-
rem…),

– zmûna ceny nemovitosti – t˘ká se lesÛ
a rybníkÛ, pokud byla pfiiznaná daÀ
spoãítána z ceny nemovitosti a noveli-
zací oceÀovacího pfiedpisu se zmûnil
zpÛsob v˘poãtu a tím i cena nemovi-
tosti,

– zmûna druhu pozemku (napfi. pfii za-
hájení stavby zmûna pozemku na sta-
vební),

– zmûna v uÏívání stavby,
– nástavba ãi pfiístavba – zv˘‰ení o dal‰í

nadzemní podlaÏí ãi zv˘‰ení pÛdorysu
stavby...

– zmûna parcelních ãísel nebo v˘mûry
pozemkÛ napfi. pfii obnovû katastrál-
ních operátÛ digitalizací katastrálních
map nebo pozemkov˘mi úpravami,
rozdûlením ãi slouãením pozemkÛ na
základû geometrick˘ch plánÛ...

Obnova katastrálního operátu
nov˘m mapováním na digitální katast-
rální mapu byla v roce 2011 dokonãe-
na v tûchto katastrálních územích:
– âíÏky
– Lomnice u Ti‰nova
– Mar‰ov u Veverské Bít˘‰ky
– Úsu‰í
– Veselí u Lomnice

Pokud se Vás dot˘kají zmûny na
listu vlastnictví v pfiípadû obnovy ka-
tastrálního operátu je tfieba podat do
konce 31. ledna 2012 daÀové pfiiznání.
Doporuãujeme pfiitom podat fiádné
daÀové pfiiznání, ve kterém uvedete
v‰echny nemovitosti podle nov˘ch údajÛ
v listu vlastnictví. To platí pfiedev‰ím
tam, kde je zmûn více. Pokud do‰lo
k malé zmûnû – napfi. u jednoho po-
zemku, lze podat daÀové pfiiznání dílãí,
kde uvedete pouze zmûnu.

Souãasnû upozorÀujeme vlastníky
pozemkÛ, do obnovy katastrálního ope-
rátu veden˘ch v katastru nemovitostí
zjednodu‰en˘m zpÛsobem, u kter˘ch
pfiiznával doposud daÀ z nemovi-
tosti nájemce (napfi. zemûdûlsk˘
podnik), Ïe po obnovû katastrálního
operátu má povinnost pfiiznat daÀ
za tyto pozemky pouze vlastník, tedy
je tfieba podat pfiiznání i na ornou pÛdu
ãi louky, které jsou nûkomu pronajaty
a ve svém daÀovém pfiiznání jste je do-
posud neuvádûli.

Od 1. 1. 2012 nab˘vá úãinnosti no-
vela zákona ã. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitostí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
vydaná ve sbírce zákonÛ pod ã. 212/2011
Sb., kterou se podle ustanovení § 6
odst. 2 téhoÏ zákona t˘ká  zpevnûné
plochy pozemkÛ uÏívané k podni-
katelské ãinnosti nebo v souvislosti
s ní stávají pfiedmûtem danû z po-
zemkÛ se speciální sazbou danû.
Tato sazba ãiní u pozemkÛ:
– slouÏících pro zemûdûlskou prvov˘ro-

bu, lesní a vodní hospodáfiství 1,00 Kã
– pro prÛmysl, stavebnictví, dopravu,

energetiku, ostatní zemûdûlskou v˘ro-
bu a ostatní podnikatelskou ãinnost
5,00 Kã.

Pokud se vás t˘ká tato zmûna, jste
povinni na zdaÀovací období roku 2012 
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podat daÀové pfiiznání, v nûmÏ tuto sku-
teãnost zohledníte.
Úfiední hodiny pro daÀ z nemovitostí:

pondûlí 7.00 – 17.00
stfieda 7.00 – 17.00
více na http://cds.mfcr.cz

MûKS Ti‰nov uvádí:
www.mekstisnov.cz

Cestou necestou – nové historky
Miroslava Donutila proloÏené

písniãkami.
Stfieda 25. ledna v 19.00 hod.

kino Svratka
Znám˘ herec ve své talkshow vyprá-

ví nové historky o cestování, rybafiení
a kamarádech proloÏené písniãkami
z CD „Písniãky, které mám rád“
(Já znám kout, Já se vrátím, Mississipi,
Pramínek vlasÛ, aj.).

Délka vystoupení 2x 40 minut, o pfie-
stávce prodej kníÏek a CD spojené s au-
togramiádou.

Pfiedprodej vstupenek od 9. 1. 2012
v knihkupectví paní Ra‰kové, Brnûnská
475, Ti‰nov, telefon: 549 410 022.

Vladislav Bláha – Vít Spilka;
kytara a klarinet.

Stfieda 1. února v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

VLADISLAV BLÁHA, kter˘ byl
anglick˘m prestiÏním ãasopisem Music
Opinion v únoru 2007 oznaãen za jedno-
ho z nejlep‰ích ãesk˘ch kytaristÛ, absol-
voval studium na Konzervatofii Brno, na
Musikhochschule F. Liszt v nûmeckém
V˘maru a doktorandské studium na
V·MU v Bratislavû. V r. 2009 habilito-
val a stal se docentem hudební fakulty
JAMU v Brnû. Své umûní zdokonalil
v mistrovsk˘ch kursech u pfiedních svû-

tov˘ch pedagogÛ a interpretÛ v zahra-
niãí. Je vítûzem ãtyfi soutûÏí ve Volos
(¤ecko), v Markneukirchenu (Nûmecko),
v Esztergomu (Maìarsko) a v Kutné
Hofie. Koncertoval sólovû nebo jako só-
lista s orchestrem v pfiedních koncert-
ních sálech celkem v 34 zemích Evropy,
Asie, Latinské Ameriky a v USA (sedm
turné), kde mj. obdrÏel âestné obãanství
mûsta Dallas. Odborné kritiky v tisku

oceÀují jeho
bohatství hu-
debního v˘ra-
zu, vynikající
v i r t u o z i t u ,
brilanci a ãis-
totu hry.
BláhÛv re-
pertoár obsa-
huje v˘z-

namné kytarové skladby v‰ech epoch,
27 skladatelÛ 16 zemí bylo jeho umûním
inspirováno k nové tvorbû a vûnovalo
mu své skladby (napfi. J. W. Duarte,
J. Morel, J. Cardosso, M. ·tûdroÀ aj).

Vladislav Bláha je docentem hry na
kytaru JAMU, profesorem Konzerva-
tofie Brno a hostujícím profesorem
Univerzity v Guanajuato v Mexiku.
Nahrál devût samostatn˘ch CD a jako
sólista se na dal‰ích ‰esti CD podílel.

VÍT SPILKA studoval hru na klari-
net na brnûnské konzervatofii, poté na
JAMU a dále se zdokonaloval studiem
na Academia Chigiana v Sienû a na
Triniti College of Music v Lond˘nû. Jako
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sólista vystoupil na koncertech ve Velké
Británii, Holandsku, Francii a Kanadû,
jeho bohatou koncertní ãinnost (rovnûÏ
koncerty v rámci Mezinárodního hudeb-
ního festivalu PraÏské jaro a festivalu
PraÏské premiéry) doplÀuje jeho ãlen-
ství v Brnûnském dechovém kvintetu,
v souborech Collegium Tre (klarinet,
viola, klavír) a Musica Nova Brno.

Zúãastnil se nûkolika soutûÏí, kde se
mu dostalo vysok˘ch poct. V r. 1987-97
byl ãlenem Státní filharmonie Brno, vy-
stupoval jako sólista s Filharmonií
Bohuslava MartinÛ ve Zlínû
a Moravskou filharmonií v Olomouci.
Od r. 1993 vyuãuje na Hudební fakultû
JAMU (klarinet, basklarinet, komorní
hra), pfied tfiemi roky byl jmenován
dûkanem této fakulty. V rámci pedago-
gick˘ch stáÏí nav‰tûvuje fiadu zahraniã-
ních odborn˘ch ‰kol a vyuãuje na mezi-
národních interpretaãních kurzech.

Kalanetika v tûlocviãnû MûKS
V tûlocviãnû MûKS na Ml˘nské ulici

pokraãuje kurz kalanetiky (cviãení
s gumou a balóny) pod vedením paní
Marie Kupské. Cviãební hodiny se ko-
nají kaÏdé pondûlí a ãtvrtek vÏdy od
19.30 do 20.30 hodin. Podrobnosti pfiímo
u cviãitelky – tel.: ã. 602 313 668.

Jóga a meditace MûKS
V tûlocviãnû MûKS na Ml˘nské ulici

probíhá kurz jógy a meditace. Od ledna
2012 kaÏdé úter˘ 19 – 21 hod.

Vede akreditovaná lektorka Lucia
Jefiábková – tel.: 777 974 399

Pronájmy v MûKS
MûKS nabízí prostory objektu na

Ml˘nské ulici (velk˘ sál, mal˘ sál, foyer,
zahrada, kuchyÀka a dal‰í) ke krátko-
dob˘m pronájmÛm mimo jiné i na pofiá-
dání svatebních oslav. Optimální pro-
stfiedí, ve‰keré potfiebné zázemí, neru-

‰ené soukromí a dal‰í v˘hody – v‰e se jiÏ
osvûdãilo! BliÏ‰í informace na tel. ã.: 549
410 082.

Zmûna programu vyhrazena.

Galerie JamborÛv dÛm
Brnûnská 475, tel.: 549 410 211

Stálá expozice obrazÛ
Odkaz Josefa Jambora mûstu Ti‰novu
Otevfieno: úter˘ aÏ pátek 12 – 17 hod.,

sobota a nedûle 10 – 17 hod.

Od 17. 1. 2012 – V˘stava obrazÛ
ze soukrom˘ch sbírek sbûratelÛ

na‰eho regionu
Zastoupeni jsou napfiíklad známí

krajináfii Alois Luká‰ek ãi Jan
Odvárka, uvidíte kresby Otakara
Janeãka a dal‰í (Eichler, Anderle,
Lhoták, VojkÛvka).

MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

Stálá expozice o dûjinách
a pfiírodû mûsta.

Otevfieno úter˘ a pátek 10 – 18 hod.,
sobota a nedûle 10 – 19 hod.

OBâERSTVENÍ VE STYLOVÉ
KAVÁRNù

Tématické v˘stavy v muzeu:
Od sanatoria po nemocnici

V̆ stava, která Vás seznámí s histo-
rick˘m a stavebním v˘vojem sanatoria,
osudy jeho zakladatele MUDr. Fran-
ti‰ka Kuthana a umoÏní Vám cestu
ãasem od vzdu‰n˘ch lázní aÏ po nemoc-
niãní pokoj, se koná od 8. ledna do
4. bfiezna 2012.

Na recepci muzea je moÏné za-
koupit také kníÏku Karla Krejãího
– Kuthanovo sanatorium v Ti‰novû.
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Za dlouh˘ch zimních veãerÛ
Jak asi lidé dfiíve na venkovû trávili

dlouhé zimní veãery? Pokud se chcete
na chvíli vrátit v ãase a vyzkou‰et si
tradiãní domácí fiemesla ãi dozvûdût se
nûco o zvycích spjat˘ch právû se zimním
obdobím, nav‰tivte Muzeum mûsta
Ti‰nova ve dnech od 17. ledna do
26. února 2012.

Interaktivní v˘stava nejen pro dûti
je pfiipravena ve spolupráci s Dûtsk˘m
muzeem Moravského zemského muzea,
Slováck˘m muzeem v Uherském
Hradi‰ti a Vala‰sk˘m muzeem v pfiírodû
v RoÏnovû pod Radho‰tûm.

·kolním a zájmov˘m skupinám na-
bízíme moderovan˘ program na objed-
návku na tel: 549 213 801.
O víkendu zaãíná program vÏdy
v 10, 14 a 16 hodin.
Jednotné vstupné 30,- Kã/osoba.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

4. 1. a 18. 1. 2012 v 17.00 pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Richard
Wagner: hudba a drama

10. 1., 11. 1., 24. 1. a 25. 1. 2012
v 17.00 pfiedná‰ky zimního semestru
UVâ – Stfiedoevropská barokní malba

Univerzita volného ãasu
– letní semestr

Mûstská knihovna vyhla‰uje pro blí-
Ïící se letní semestr (únor – ãerven) no-
vé cykly pfiedná‰ek.

„Bedfiich Smetana,
tvÛrce ãeské národní opery“
Bedfiich Smetana patfií k v˘znam-

n˘m ãesk˘m hudebním skladatelÛm,
dnes znám˘m nejvíce sv˘m cyklem sym-
fonick˘ch básní Má vlast a operami
Prodaná nevûsta a Libu‰e.

Cyklus pfiedná‰ek nabízí v osmi lek-
cích seznámení s devíti Smetanov˘mi
operami, od jeho prvotiny Branibofii
v âechách, pfies snad nejpopulárnûj‰í
ãeskou operu Prodaná nevûsta aÏ po bo-
huÏel nedokonãenou Violu.

1. Branibofii v âechách
2. Prodaná nevûsta
3. Dalibor
4. Libu‰e
5. Dvû vdovy
6. Hubiãka
7. Tajemství
8. âertova stûna, Viola

Pfiedná‰í: Boris Klepal, nezávisl˘ hu-
dební publicista
Zahájení: stfieda 1. 2. 2012 v 17.00

„Kapitoly z psychologie“
Cyklus pfiedná‰ek nabízí seznámení

s nûkolika psychologick˘mi disciplí-
nami. Cílem semináfie je nabídnout
úãastníkÛm nahlédnutí do nûkter˘ch
základních oblastí, kter˘mi se psycholo-
gie zab˘vá. Teoretické poznatky budou
na semináfiích doplnûny praktick˘mi
ukázkami.
1. Úvod do psychologie – seznámení

s obsahem kurzu, psychologie jako
vûda, co zkoumá, jaké má metody, ob-
lasti

2. Dûjiny psychologie – v˘znamní psy-
chologové svûtoví, ãe‰tí

3. Psychologie osobnosti – teorie osob-
nosti, testy osobnosti

4. Sociální psychologie – jak ãlovûka
ovlivÀuje okolí, jak se chová pod vli-
vem skupiny.
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5. V̆ vojová psychologie – jednotlivá ob-
dobí ve v˘voji ãlovûka (podrobnûji pro-
bereme období stáfií, pokud tomu bude
odpovídat vûk a zájem úãastníkÛ)

6. Psychologie rodiny – psychologie
partnersk˘ch a rodinn˘ch vztahÛ,
sourozenské konstelace

7. Du‰evní hygiena – jak si zachovat
du‰evní pohodu, v‰echno se v‰ím sou-
visí aneb psychologie v celostní medi-
cínû, relaxaãní metody

8. Zakonãení kurzu, téma otevfiené
Pfiedná‰í: Mgr. SoÀa Kappelová, psy-
choloÏka, absolventka jednooborové psy-
chologie na FF Masarykovy univerzity.
Zahájení: úter˘ 7. 2. 2012 v 17.00

„Krajináfiská architektura“
Cyklus pfiedná‰ek si klade za cíl

otevfiít mnohdy velmi realistick˘ a jindy
imaginární pohled na tvorbu prostoru.
Odkr˘t, co se skr˘vá pod pojmem kraji-
náfiská architektura, ãím se tento obor
zab˘vá a proã je v souãasnosti stále nebo
snad opût tak dÛleÏit˘. S jak˘mi pro-
stfiedky a k jakému cíli spûjí lidé, ktefií
tuto lidskou ãinnost vykonávají.
Architektura je z vût‰í ãásti umûní práce
s prostorem, materiálem, svûtlem a je-
jich vlastnostmi. I kdyÏ to dnes v na‰í
zemi nemusí vÏdy tak vypadat, platí
tyto zásady i pro krajináfiskou architek-
turu. Pfiedná‰ky se budou vûnovat jak
v˘voji tohoto prastarého oboru na ev-
ropském kontinentu, tak souãasnosti
v ãesk˘ch zemích i mimo hranice na‰eho
území. A také tím, jak svou práci vidí
ná‰ ateliér, co ãiníme a kam chceme do-
jít ve své sluÏbû pro ostatní.
1. Krajináfiská architektura na‰ima oãima
2. Genius loci
3. V̆ voj zahradního umûní na evrop-

ském kontinentu
4. Aleje jako souãást na‰í krajiny
5. Historické objekty krajináfiské archi-

tektury v kontextu dne‰ka
6. Krajináfiská architektura – typologie

(aneb co v‰e je pod tímto pojmem
skryto)

7. Voda v krajináfiské architektufie
8. Rodinné zahrady
Pfiedná‰í: Markéta Veliãková, autorizo-
van˘ krajináfisk˘ architekt (bliÏ‰í infor-
mace na www.mparch.cz)
Zahájení: stfieda 8. 2. 2012 v 17.00

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû do
soboty 28. 1. 2012 v Mûstské knihovnû,
kde obdrÏí podrobnûj‰í informace.

BliÏ‰í informace naleznete téÏ na
webu knihovny: www.tisnov.cz/knihovna
(odkaz UVâ) nebo na telefonním ãísle
549 121 001-2.

Poãet studijních míst je omezen, tak
neváhejte a pfiijìte se pfiihlásit brzy.

Tû‰íme se na Vás!

Salonky

Technické muzeum Brno
âas nad námi a kolem nás
19. 1. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do
Technického muzea v Brnû na expozici
vûÏních hodinov˘ch strojÛ „âas nad
námi a kolem nás“.

VûÏní hodinové stroje byly v dobách
vzdálen˘ch i nedávn˘ch v˘znamn˘mi
optick˘mi a ve spojení se zvony i zvuko-
v˘mi sdûlovacími prostfiedky pro v‰e-
chen lid v okruhu viditelnosti a sly‰itel-
nosti. Tato technická zafiízení byla
a jsou po staletí neodmyslitelnou sou-
ãástí mûstské architektury, hradÛ
i klá‰terÛ, a to i pfiesto, Ïe se pojímání
ãasu v prÛbûhu historie mûnilo.
Rozpt˘lená expozice, tedy instalace jed-
notliv˘ch solitérÛ samostatnû na nûkoli-
ka místech v celém expoziãním prosto-
ru, umoÏÀuje odhalit tajemství podoby
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i fungování zafiízení, jeÏ jsou obvykle
skrytá zrakÛm vefiejnosti za vysok˘mi
zdmi vûÏí a kostelÛ.

Expozicí nás provede její autor
Mgr. Petr NekuÏa.

Sraz zájemcÛ na vlakovém nádra-
Ïí v 9.45 hod. Cestovné si hradí kaÏd˘
sám, vstupné 50,- Kã (platí se v den
akce). Zájemci se závaznû pfiihlásí
v Mûstské knihovnû Ti‰nov osobnû nebo
telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Sklenûná krása
2. 2. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do
Paláce ‰lechtiãen na v˘stavu Sklenûná
krása.

Ústfiedním tématem v˘stavy je tra-
dice ãeské v˘roby sklenûn˘ch, ruãnû
vyrábûn˘ch, vánoãních ozdob, které za
více jak 150 let na‰e firmy proslavily po
celém svûtû. Náv‰tûvníci si zde budou
moci prohlédnout ukázky historick˘ch
ozdob na‰ich pfiedních v˘robcÛ i v˘bûr
soudobé produkce, ãerpající z tradiãních
motivÛ i novodob˘ch technologick˘ch
i v˘tvarn˘ch trendÛ. Celá kolekce zahr-
nuje témûfi 3 000 ozdob ze skla i dal‰ích,
pfiedev‰ím pfiírodních materiálÛ.

Sraz zájemcÛ na vlakovém nádra-
Ïí v 9.45 hod. Cestovné si hradí kaÏd˘
sám, vstupné 50,- Kã (platí se v den
akce). Zájemci se závaznû pfiihlásí
v Mûstské knihovnû Ti‰nov osobnû nebo
telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

V˘stavy

Nov˘ Zéland – v˘stava fotografií
13. 1. – 27. 1. 2012

Jaroslav Chrást se podûlí o své zá-
Ïitky prostfiednictvím velkoformátov˘ch
fotografií. Fotograf se zaãátkem roku
2011 zúãastnil turistické v˘pravy po

obou ostrovech Nového Zélandu.
Z mûsta Christchurch se vrátil do âeské
republiky t˘den pfied únorov˘m niãiv˘m
zemûtfiesením.

Beseda

Jaroslav Chrást: Nov˘ Zéland
beseda
26. 1. 2012 v 17.00

V souãasné dobû jiÏ není snadné na-
jít na Novém Zélandu málo nav‰tûvo-
vané oblasti. Mnoho âechÛ si oba ost-
rovy zamilovalo. Na cestách se ãasto
setkáváte s na‰imi turisty a studenty na
brigádû. Pestrá trasa od nejsevernûj‰ího
v˘bûÏku aÏ po nejjiÏnûj‰í umoÏÀuje ab-
solvovat celou fiadu zfiídka nav‰tûvova-
n˘ch ãástí obou ostrovÛ. AÈ jste na
Novém Zélandu na kterémkoliv místû,
nikdy nebudete vzdáleni více jak
130 km od mofie.

Autor se podûlí prostfiednictvím
pfiedná‰ky a fotografií o záÏitky
z úÏasné zemû.

Klub pfiátel fotografie
Ti‰nov vystavuje

Po necelém roce a pÛl od v˘stavy
v Jamborovû galerii pfiichází ti‰nov‰tí
fotografové z novû ustanoveného Klubu
pfiátel fotografie Ti‰nov s nov˘m soubo-
rem v˘stavních fotografií.

Místem konání v˘stavy bude tento-
krát Galerie Diana s vernisáÏí v so-
botu 21. ledna v 10 hodin. Expozici
s voln˘m vstupem budou moci náv‰tûv-
níci zhlédnout do konce února. Kolekce
fotografií není tématicky omezena,
takÏe je pravdûpodobné, Ïe si kaÏd˘
z náv‰tûvníkÛ bude moci vyhlédnout
tu svoji oblíbenou.

Milo‰ Buãek
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V˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty

Od pondûlí 16. ledna 2012 mÛÏete
v Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce nav-
‰tívit v˘stavu obrazÛ Libu‰e
Müllerové – „MÛj svût v pastelech“.

Autorka se narodila v roce 1949
a Ïije v Bystrém u Poliãky. JiÏ od dûtství
bylo její velikou zálibou kreslení. Pfiesto,
Ïe jí Ïivot vybral zcela odli‰né zamûst-

nání, tak ji
tato záliba
neopustila
a v dospû-
losti se k ní
opût vrací.
Kreslí pfie-
d e v ‰ í m
paste lem,
ten nabízí,
dle jejích
slov, pro ni
tolik oblíbe-
nou jemnou
paletu ba-
rev.

Ve svém v˘tvarném projevu jde v˘-
raznû svou cestou a v‰echny její práce
mají nenapodobiteln˘ rukopis.
Nespoléhá pouze na svÛj talent, ale teo-
retické i praktické zku‰enosti ãerpá
v‰ude, kde je to moÏné. Její díla vyjad-
fiují krásu citov˘ch proÏitkÛ, nálad, hlu-
bok˘ vztah k pfiírodû a k Ïivotu.

Paní Libu‰e Müllerová vystavuje jak
samostatnû, tak i na spoleãn˘ch v˘sta-
vách se sv˘mi pfiáteli na Moravû i v rod-
n˘ch âechách.

V̆ stava je prodejní, potrvá do 29. 2.
2012 a je pfiístupná dennû od 9.00 do
17.00 hodin. Srdeãnû Vás zveme!

J. P.

Tisková zpráva
Programové zmûny ve vysílání
âeského rozhlasu Brno

Nov˘ rok pfiinese do
vysílání âeského roz-
hlasu Brno drobné

zmûny. Nejv˘raznûj‰í promûna ãeká od
ledna sobotní dopolední vysílání. Od de-
víti hodin aÏ do poledne ovládnou éter
Marcela Vandrová a Vûra Hotafiová se
zábavnûj‰ím Apet˘tem, kter˘ je dlouho-
dobû oblíben˘m pofiadem ve v‰ední dny.
PosluchaãÛm i v sobotu po skonãení
Dobrého rána nabídneme populární
Srdcovky s písniãkami na pfiání. Sobotní
dopolední pofiady – Toulky ãeskou minu-
lostí a Stfiíbrn˘ vítr Jaromíra Ostrého
z vysílání nezmizí. Budou vysílány v ji-
n˘ch ãasech. Stfiíbrn˘ vítr bude vysílán
v sobotu po 18. hodinû a Toulky ãeskou
minulostí si budou moci posluchaãi vy-
chutnat v sobotu od 15.30 hodin.
Oblíbené Toulky ãeskou minulostí bude
âesk˘ rozhlas Brno vysílat ãastûji, do-
stanou více prostoru ve spoleãném ve-
ãerním a noãním vysílání regionálních
stanic âeského rozhlasu.

„Neru‰íme Ïádn˘ z klíãov˘ch po-
fiadÛ, témûfi v‰echny zÛstávají na sv˘ch
místech. To platí i o prestiÏních umûlec-
k˘ch pofiadech Zeln˘ rynk a Sedmé ná-
stupi‰tû,“ zdÛraznil fieditel âeského roz-
hlasu Brno Ludvík Nûmec.

Drobné úpravy ãeká i vysílání ve
v‰ední dny. „Spoleãn˘ devítihodinov˘
blok regionálních stanic âeského
rozhlasu s názvem Studio NOC bude
zaãínat jiÏ v pÛl osmé,“ vysvûtluje ‰éfre-
daktorka Hana Ondryá‰ová, „a tak na-
pfiíklad pofiad TrÏnice najdou posluchaãi
ve vysílání hned po zprávách po 19. ho-
dinû.“
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Pfiesné programové schéma nalezne-
te na na‰ich internetov˘ch stránkách
brno.rozhlas.cz.

Kontakt a info: Alena Podlucká
âesk˘ rozhlas Brno, public relations

alena.podlucka@bo.rozhlas.cz
tel. 542 523 205, 606 728 998

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
18. 1. Korngold Quartet velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– koncert KPH
21. 1. Kvûtinov˘ ples sokolovna Ti‰nov 20.00 Sokol Ti‰nov
25. 1. Cestou necestou kino Svratka 19.00 MûKS

– historky M. Donutila
26. 1. Nov˘ Zéland – beseda MûK 17.00 MûK
27. 1. Ples SOU Ti‰nov sokolovna Ti‰nov 20.00 SOU Ti‰nov
1. 2. V. Bláha, V. Spilka velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– koncert KPH

V˘stavy
Datum Akce Místo
29. 11. – 25. 3. Malífi Bohumír Matal a ml˘n v Prudké Podhorácké muzeum
30. 11. – 20. 2. Vysoãina ãernobíle – v˘stava fotografií Galerie Na schodech
8. 1. – 14. 3. Od sanatoria po nemocnici Muzeum mûsta Ti‰nova

17. 1. – 26. 2. Za dlouh˘ch zimních veãerÛ Muzeum mûsta Ti‰nova
13. 1. – 27. 1. Nov˘ Zéland – v˘stava fotografií Mûstská knihovna
21. 1. – 29. 2. V̆ stava fotografií galerie Diana

Jinde
Datum Akce Místo
16. 1. – 19. 2. MÛj svût v pastelech – L. Müllerová domov sv. AlÏbûty

Zápis do 1. tfiíd

¤editelství Z·
Ti‰nov, nám. 28.
fiíjna 1708, ozna-

muje, Ïe zápis ÏákÛ do 1. tfiíd probûhne
dne 27. 1. 2012 (pátek) od 14.00 do
17.00 hodin v budovû ‰koly.

Náhradní termín lze dohodnout indi-

viduálnû na telefonních ãíslech 549 415
629 a 737 964 018.

Pfiineste s sebou rodn˘ list dítûte.

„Zaãít spolu“
Ve ‰kolním roce 2012/2013 pfiipra-

vujeme otevfiení jedné 1. tfiídy s progra-
mem „Zaãít spolu“. SnaÏíme se tak re-
agovat na poptávku ze strany rodiãÛ,
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ktefií své dûti vychovávají zpÛsobem
efektivního rodiãovství, popfi. jejichÏ dûti
nav‰tûvují M·, kde se dle tohoto pro-
gramu jiÏ vyuãuje (M· Horova, Ti‰nov).
Program nabízí dûtem i rodiãÛm:
– individuální vzdûlávací plány
– projektové plánování
– spoluúãast rodiãÛ na vzdûlávání
– ãinnost v centrech aktivit – rozvoj rÛz-

n˘ch typÛ inteligence
– zaãlenûní dûtí se zdravotním postiÏe-

ním i mimofiádnû nadan˘ch
Vzdûlávací program Zaãít spolu

klade dÛraz na individuální pfiístup
k dítûti, partnerství rodiny, ‰koly a ‰ir‰í
spoleãnosti v oblasti v˘chovy a vzdûlá-
vání.

Více informací na: www. sbscr.cz
– (Step by Step)

Co dále nabízíme:
– vzdûlávání podle programu ·VP

Kvûtnice s prvky ãinnostního uãení
– podíl ÏákÛ na chodu ‰koly – Ïákovská

samospráva, ekot˘m
– tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou matematiky

a pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ
– velk˘ v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ od

7. roã. (informatika, cizí jazyky, spor-
tovní hry, chemická praktika, pfií-
prava pokrmÛ)

– projektové vyuãování  (dûjepis, pfiíro-
dovûda, ekologie, Zdravá ‰kola)

– aktivity v rámci  EKO‰koly – tfiídûní
odpadu, sbûr PET lahví, starého pa-
píru a hliníku

– v rámci TV plaveck˘ v˘cvik, lyÏafisk˘
a cyklistick˘ kurz a kurz dopravní v˘-
chovy

– t˘denní pobyty ÏákÛ 4. a 5. tfiíd v eko-
logickém centru Chaloupky

– ekologické exkurze – ekologická
centra Lipka, OVEKO

– t˘denní pobyt v Anglii (s v˘ukou
v anglické ‰kole)

– ‰kolní poradenské pracovi‰tû pro dûti
s poruchami uãení a chování, konzul-
tace pro rodiãe, ãinnost speciálního pe-
dagoga a metodika prevence sociálnû
patologick˘ch jevÛ

– úzkou spolupráci s pedagogicko-psy-
chologickou poradnou v Brnû

– péãi o talentované dûti
– ‰kolní jídelnu (v˘bûr ze dvou druhÛ

jídel) a 6 oddûlení ‰kolní druÏiny
s provozem od 6.00 do 16.30 hod.

– 2 tûlocviãny a moderní sportovní areál
– novû vybavenou poãítaãovou uãebnu,

uãebny s interaktivní tabulí
– odborné pracovny chemie, fyziky, hu-

dební v˘chovy, pfiírodopisu, cizích ja-
zykÛ, dílen a cviãnou kuchyÀku

– vysokou úspû‰nost ÏákÛ v pfiijímacích
fiízeních na stfiední ‰koly a dobrá
umístûní v olympiádách

– velmi pfiíznivé v˘sledky celostátních
testÛ CERMAT a SCIO

– v˘uku nûmãiny, ru‰tiny a angliãtiny
(od 2. roãníku)

– pouÏívání moderních vyuãovacích me-
tod a v˘poãetní techniky 

– mnoho kulturních akcí – divadlo
Polárka, Radost, Domino Theater
(anglická pfiedstavení)

– doplnûní uãiva exkurzemi – Planetá-
rium, Moravské muzeum, Anthropos,
Praha, Slavkov u Brna

– v˘mûnné akce – druÏební Z·
J. Fándlyho v Seredi

BliÏ‰í informace získáte na www.tisnov-
zs28.cz.

PaedDr. Radmila Zhofiová

Potfietí jsme obhájili titul
Eko‰kola

V podzimních mûsících leto‰ního
‰kolního roku stáli Ïáci i uãitelé na‰í
‰koly pfied nelehk˘m úkolem, a to znovu
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obhájit titul Eko‰kola.
Skuteãnost, Ïe  ‰kola mÛÏe
uÏívat toto oznaãení, vy-
pl˘vá z jejího zamûfiení.
Îáky se snaÏíme vést tak,
aby jim nebylo lhostejné,

v jakém prostfiedí se uãí a ãásteãnû také
tráví svÛj voln˘ ãas a aby nebyli neteãní
ke svému okolí. Mnohdy se stává, Ïe vû-
domosti a zku‰enosti získané v oblasti
ekologické a environmentální v˘chovy
ve ‰kole  se Ïáci snaÏí aplikovat i v do-
mácím prostfiedí. Toto nás, uãitele, ktefií
s dûtmi pracují, tû‰í dvojnásob.

Poprvé byl titul na‰í ‰kole propÛjãen
v roce 2005. Titul se vÏdy propÛjãuje na
omezenou dobu a jeho obnova probíhá
v pravideln˘ch dvoulet˘ch, pozdûji pûti-
let˘ch cyklech. Bûhem daného období
Ïáci za pomoci uãitelÛ a provozních za-
mûstnancÛ ‰koly plní pracovní úkoly,
které si sami stanoví v plánu práce.
T˘kají se témat hospodafiení s vodou
a energiemi, péãe o prostfiedí ‰koly a je-
jího bezprostfiedního okolí. Na konci
kaÏdého období svoji práci zhodnotí.
Ne vÏdy se podafií dobfie splnit v‰echny
stanovené cíle. Pro dal‰í úspû‰nou práci
je velmi dÛleÏité zab˘vat se tûmi proble-
matick˘mi, které se splnit nepodafiilo
a pokusit se najít pfiíãiny, proã se tak
stalo.

O sv˘ch úspû‰ích i problémech ho-
vofií v rámci obhajoby titulu s auditor-
sk˘m t˘mem ze SdruÏení Tereza
z Prahy, kter˘ v rámci poslední obhajoby
titulu nav‰tívil na‰i ‰kolu v prosinci loÀ-
ského roku. Bûhem této náv‰tûvy pra-
covníci ze sdruÏení Tereza dlouze hovo-
fiili s uãiteli a Ïáky, provedli prohlídku
‰koly a kladli velké mnoÏství dotazÛ.
Nav‰tívili i kotelnu a ‰kolní pozemek.

Sami jsme byli velmi napnutí, jak to
v‰echno dopadne. Bûhem opakovaného
obnovování titulu do‰lo ve ‰kole k nûko-

lika personálním zmûnám, a proto bylo
tfieba vybudovat celému projektu kva-
litní zázemí a sestavit nov˘ Ekot˘m.
Ten je sloÏen˘ z ÏákÛ, uãitelÛ a pana
‰kolníka na‰í ‰koly. Prioritnû zastfie‰uje
v‰echny aktivity projektu.

Závûreãná zpráva, kterou jsme ze
SdruÏení Tereza obdrÏeli tûsnû pfied
Vánoci, byla pro nás velmi pûkn˘m dár-
kem pod stromeãkem a radost ze znovu
obhájeného titulu byla opravdu velká.

V následujícím období bychom rádi
navázali na ta úspû‰ná, jeÏ jsou jiÏ za
námi. ZároveÀ jsme si vûdomi toho, Ïe
nás ãeká spousta nov˘ch aktivit, které
budeme v rámci projektu plnit. Pevnû
vûfiíme, Ïe vás, ãtenáfie, budeme moci
brzy  informovat o na‰ich dal‰ích úspû‰-
n˘ch aktivitách v oblasti environmen-
tální v˘chovy. ZároveÀ bychom chtûli
podûkovat vám v‰em, ktefií jste vût‰í ãi
men‰í mírou pfiispûli k úspû‰nému prÛ-
bûhu mnoha námi pofiádan˘ch aktivit
(napfi. sbûr elektrospotfiebiãÛ).

Za ekot˘m Mgr. Lenka Dufková
Mgr. Barbora Kulhánková

Zápis do 1. tfiíd

¤ e d i t e l s t v í
Základní ‰koly
Ti‰nov, Smí‰kova
840 oznamuje, Ïe
zápis do 1. tfiíd

probûhne 27. 1. 2012 v dobû od 14 do
17 hodin v budovû Z· na Smí‰kovû
ulici. S sebou vezmûte rodn˘ list dítûte.

ZU· Ti‰nov mezioborovû
a s hosty

Ve ãtyfiech umûleck˘ch
oborech, jimiÏ je tvofie-
na Základní umûlecká

‰kola Ti‰nov – v hudebním, literárnû
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dramatickém, taneãním a v˘tvarném
– neustále probíhají dílãí (rozumûj: jed-
nooborové) aktivity. âas od ãasu nûkteré
z oborÛ spolupracují. Dochází tím k Ïá-
doucí mezioborovosti umûlecké v˘uky.
V období kolem Vánoc pfii‰ly dvû velké
v˘zvy.

Nejprve „Vánoãní koledování“. Bylo
souãástí vánoãního koncertu konaného
20. prosince 2011 v sále Mûstského kul-
turního stfiediska Ti‰nov. Nácviku pofiadu
se ujal soubor „Musica nova“, kter˘ spo-
juje jeden z dívãích pûveck˘ch sborÛ
a jeden z komorních orchestrÛ ‰koly. Za
dirigentsk˘m pultem stanul fieditel ZU·
Ti‰nov Mgr. Tomá‰ Zouhar. Pfiesvûdãivé
Ïákovské v˘kony dle soudu poãetného
publika podali Natálie Kalá‰ková, Anna
Laviãková a Eli‰ka ·paãková (sólov˘
a sborov˘ zpûv, uã. Dagmar Fi‰erová),
Adam Koláfi (trubka, uã. MgA. Josef
Cecava), Andrea Kulí‰ková (bicí, uã.
BcA. Bohdan ·ebestík), Vendula
Neãesalová (klavír, uã. MgA. Zdenûk
Va‰íãek), Hana Sklenáfiová (housle, uã.
Mgr. Tomá‰ Zouhar), Terezie ·kopíková
(flétna, uã. Helena Boãková) i dal‰í.
Dobfie pfiipraven˘ sborov˘ trojhlas˘
zpûv a capella dnes na ‰kole povaÏujeme
za normu. Podobnû je tomu se vstupy
krásného slova ÏákÛ literárnû dramatic-
kého oboru. Taneãní ztvárnûní Ïivû zpí-
vané a hrané vánoãní hudby v‰ak v his-
torii na‰í ‰koly bylo naprost˘m uniká-
tem. Je to zásluha paní uãitelky
Markéty Chlubné z taneãního oboru.
Hudebníci zaujali místa pod pódiem, jeÏ
tentokrát patfiilo jen a jen taneãníkÛm.

Druhou v˘zvou bylo „Vánoãní chrá-
mové dílo“, konané 8. ledna 2012 ve
zdej‰ím chrámu sv. Václava. Uvedl ho
sváteãním slovem ti‰novsk˘ faráfi R. D.
Mgr. Jifií Buchta. Stfiídala se dvû hu-
dební tûlesa – jedno na kÛru a druhé

pfied oltáfiem – s v˘znamem: „Nebe
i zemû vyznávají svého Pána.“ Tûleso na
kÛru fiídil fieditel ZU· Ti‰nov
Mgr. Tomá‰ Zouhar, tûleso pfied oltáfiem
Dana Morysová. Spolu s hudebních sou-
borem uãitelÛ a dûtsk˘m pûveck˘m sbo-
rem ‰koly se na akci podíleli hosté:
Ti‰novsk˘ pûveck˘ sbor a ÎesÈové kvar-
teto (ve sloÏení Jaroslav Halouzka
– trubka, Jifií Lukas – trubka, Jan
Koláãek – pozoun a Pavel ·tarha
– tuba). Tito hosté vystoupili jiÏ v dfií-
vûj‰í verzi pofiadu pfied deseti lety. Bylo
to vÏdy velmi milé setkání. Zdaru v˘-
raznû napomohly Ïákynû literárnû dra-
matického oboru pod vedením paní
uãitelky MgA. Berit Hönigové. Mezio-
borová spolupráce se znovu osvûdãila.

„Vánoãní chrámové dílo“ si zájemci
mohli vyslechnout uÏ o den dfiíve (7. ledna
2012) v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brnû. Tamní hudebníky fiídili
MgA. Petr Kolafi a Bc. Dagmar
Kolafiová. Byl mezi nimi „ná‰“
MgA. Josef Cecava (trubka), kter˘ pÛ-
sobí jako uãitel ZU· Ti‰nov, ale i jako
profesor Konzervatofie Brno.

Struãné celkové hodnocení? Je skvûlé,
kdyÏ vûci fungují. KdyÏ se najdou lidé,
ktefií na tu ãi onu v˘zvu odpoví ãinem.
A kdyÏ tito lidé jsou i u nás na ZU·
Ti‰nov a vedou k tomu své Ïáky.
Podrobnûj‰í informace ãtenáfi najde na
webové stránce ‰koly.

Závûrem otázka. Uskuteãní ZU·
Ti‰nov akci, na níÏ se sejdou – tfieba
opût s hosty – v‰echny její obory sou-
ãasnû? (V‰echny synchronnû?)

MgA. Zdenûk Va‰íãek, Ph. D.
uãitel ZU· Ti‰nov, autor pofiadÛ
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Náv‰tûva ÏákÛ Z· a DD
Pfiedklá‰tefií v Kynologickém
klubu Ti‰nov

Pes je jediné stvofiení na svûtû, které
vás miluje víc neÏ sebe.
(Josh Billings)

JiÏ od loÀského ‰kolního roku probí-
há na na‰í ‰kole canisterapie. Za na‰imi
Ïáky dochází fenka Cherry se svou ma-
jitelkou, cviãitelkou paní Rybiãkou.
Jejich náv‰tûvy se konají asi jednou za
mûsíc. K velké radosti na‰ich dûtí zpest-
fiují pobyt ve ‰kole. V pfiípadû pfiízni-
vého poãasí pfiedvede Cherry venku
v parku v okolí ‰koly co nového umí.
âastûji ale prochází jednotliv˘mi tfiídami
nebo se setkáváme v tûlocviãnû. V‰ude
je dostatek prostoru na ukázky poslu‰-
nosti, aportování nejrÛznûj‰ích pfied-

mûtÛ a podobnû. Ale co dûti baví nejvíce
je kontakt se psem pfii rehabilitaãním
cviãení, kdy pes setrvává v pasivní po-
zici. To na‰i Ïáci nejvíce obdivují. KaÏd˘
si chce vyzkou‰et hebkost srsti, vnímat
teplo a poslechnout v klidu tep psího
srdíãka.

Uvítali jsme také pozvání ze strany
Kynologického klubu Ti‰nov. Jednoho li-
stopadového dopoledne jsme s Ïáky na‰í
‰koly nav‰tívili cviãák. Byl sice den, kdy

nám nepfiálo poãasí, ale záÏitky se psy
nám chladno nepokazilo. Po milém uví-
tání paní L. ·vancarovou jsme zhlédli
nejdfiíve v˘cvik ‰tûÀat. Dále se nám
pfiedstavila skupina psovodÛ  se psy,
ktefií uÏ pro‰li rÛzn˘mi zkou‰kami po-
slu‰nosti. Poutavé bylo pfiedvedení agi-
lity. Závûr patfiil obranám vãetnû zadr-
Ïení. Dokonce nûktefií Ïáci mohli b˘t
aktivnû zapojeni do tûchto ukázek a na
chvíli se stali figuranty.

âas stráven˘ v ti‰novském
Kynologickém klubu ubûhl velice rychle.
Na‰e podûkování za pestr˘ program si
zaslouÏí v‰ichni, ktefií ho pro nás pfii-
pravili – v˘cvikáfii, psovodi se sv˘mi pej-
sky. Doufáme, Ïe zase nûkdy bude pfiíle-
Ïitost se za nimi podívat.

Za Z· a DD Pfiedklá‰tefií
Mgr. Marcela Uhrová

Podûkování Nadaci
Terezy Maxové dûtem

Zaãátek nového roku
je pfiíleÏitostí 
k ohlednutí za uply-
nul˘m rokem. Rádi
bychom k tomuto

ohlédnutí pfiipojili velké podûkování,
které patfií Nadaci Terezy Maxové dû-
tem. KaÏd˘ rok tato Nadace vyhla‰uje
granty, díky nimÏ je moÏné zaÏádat
o nadaãní pfiíspûvek na fie‰ení proble-
matiky opu‰tûn˘ch dûtí. Dûtsk˘ domov
Ti‰nov v loÀském roce také podal Ïádost
o nadaãní pfiíspûvek do grantového fií-
zení. Na projekt Máme rádi tanec, zpûv
a divadlo se podafiilo získat nadaãní
pfiíspûvek v hodnotû 40 000 Kã. Tento
pfiíspûvek byl vyuÏit na financování let-
ního taneãního tábora pro 8 dûtí a na fi-
nancování ‰kolného v ZU· Ti‰nov, kam
docházejí 3 dûvãata na zpûv. Díky to-
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muto pfiíspûvku mÛÏeme dûtem poskyt-
nout nadstandardní péãi, podporovat
taneãní dovednosti pod vedením odbor-
níkÛ a tím pfiispût k osobnostnímu roz-
voji a rozvoji sociálních kompetencí.
Dovednosti a zku‰enosti, které dûti zís-
kají, nadále uplatÀují v taneãních, pû-
veck˘ch soutûÏích a vystoupeních.
MÛÏeme s potû‰ením fiíci, Ïe na‰im dû-
tem se v taneãní i pûvecké oblasti velice
dafií, vítáme kaÏdou moÏnost, kdy mÛ-
Ïeme jejich talent podpofiit. MoÏností
není mnoho, Nadace Terezy Maxové dû-
tem jednu nabízí a realizuje. Za podporu
jí patfií na‰e velké podûkování.

R.P.
Pozvánka na
Zemûdûlsk˘ ples

SdruÏení rodiãÛ a pfiátel ‰koly pfii
Stfiedním odborném uãili‰ti Ti‰nov si
vás dovoluje pozvat na tradiãní
Zemûdûlsk˘ ples, kter˘ se koná dne
27. ledna 2012 v ti‰novské
Sokolovnû. K tanci a poslechu hraje
skupina Pikardi. Vstupenky si mÛÏete
zakoupit od 21. 1. 2012 v kanceláfii ve-
doucí stravování u paní ·ikulové.

SRP· pfii SOU Ti‰nov

Nabídka oborÛ na SOU
Ti‰nov se opût roz‰ífiila

Stfiední odborné uãili‰tû Ti‰nov do-
stalo krásn˘ vánoãní dárek. M·MT vy-
hovûlo Ïádosti ‰koly o roz‰ífiení nabídky
uãebních oborÛ a povolilo pro ‰kolní rok
2012/2013 otevfiení nového tfiíletého
uãebního oboru O·ET¤OVATEL-
-O·ET¤OVATELKA se zamûfiením na
sociální sluÏby a zdravotnictví.

Pro ‰kolní rok 2012/2013 budeme
vypisovat pfiijímací fiízení do následující
oborÛ:
Uãební obory:

Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ
O‰etfiovatel – o‰etfiovatelka

Studijní obor:
Mechanizace a sluÏby

Nástavbové studium:
Podnikání – denní a dálková forma
BliÏ‰í informace o nabízen˘ch obo-

rech a pfiijímacím fiízení najdete na
www.soutisnov.cz.

Pfiihlá‰ky ke studiu mÛÏete obdrÏet
v kanceláfii ‰koly (Ti‰nov, nám. Míru 22),
pfiípadnû ma webu ‰koly.

Mgr. Jitka Alexová
SOU Ti‰nov

Rodinné centrum Studánka

Kvûtnická 821
666 01, Ti‰nov
tel.: 511 132 827

www.studanka-tisnov.cz

RC Studánka pfieje v‰em rodinám
hodnû zdraví, radosti a ‰tûstí v roce
2012. Tû‰íme se na spoleãná setkávání

s Vámi pfii pravidelném programu i na
na‰ich akcích. Sledujte webové stránky
na www.studanka-tisnov.cz.

Relaxace a imaginace 
Stfiedy 25. 1., 15. 2. a 29. 2. v dobû
od 18.00 do 19.30 hodin

Pfiijìte si odpoãinout po nároãném
pracovním vytíÏení!

Objevte svÛj vnitfiní svût!
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Relaxaãní nebo sebeuklidÀovací me-
tody pfiiná‰ejí pocity osvûÏení, uklidnûní
a ‰tûstí. Tyto pozitivní pocity neproÏívá
jenom mysl, ale celé tûlo.
Lektoruje: Mgr. Hana Pelãáková
Kubecová (psycholoÏka)
Cena kurzu: 300,- Kã/cel˘ cyklus nebo
125,- Kã/jedno setkání

Je nutné se pfiihlásit pfiedem, kapa-
cita místnosti je omezena.
e-mail: h.kubecova@seznam.cz
mob.: +420 736 607 320

Dûti vafií s rodiãi
Úter˘ 31. 1. v 15.30 a dále vÏdy
poslední úter˘ v mûsíci

Dûti s rodiãi se nauãí pfiipravovat
jednoduchá jídla, svaãinky a dobroty ze
sezónních potravin. Kdo by pak nechtûl
ochutnat! Na kaÏdé lekci získají úãast-
níci zajímavé recepty.
Lektoruje: Lucie Entlerová
Cena: 80,- Kã/rodinu

Je tfieba se pfiihlásit pfiedem (poãet
dospûl˘ch i dûtí) na studanka@atlas.cz,
tel. 603 918 524 vÏdy do pondûlí do
12.00 hod.

Cuchanina – tvofiivé dílny
Úter˘ 31. ledna od 18 hodin a dále
kaÏdé úter˘

Pfiijìte strávit pfiíjemn˘ veãer do
kruhu tvofiiv˘ch Ïen a vyrobit si bambu-
sov˘ ko‰íãek.
Lektorka: Marcela Janou‰ková
Cena: cca 50,- Kã

Lektorské dovednosti – kurz
Pátky a soboty 27. 1, 28. 1., 17. 2.
a 18. 2. vÏdy od 8.30 do 15.30 hod.

Pfiihlaste se do jednotliv˘ch kurzÛ
v rámci dlouhodobého kurzu Lektor me-
todiky neziskov˘ch organizací pofiáda-
ného Sítí MC o.s.
Lektorky: Dagmar Hamalová, Blanka
Bendová

Kurz je hrazen z dotace Evropského
sociálního fondu v âR a je bezplatn˘.

Hlídání dûtí je zaji‰tûno, poãet dûtí
a dal‰í informace nahlaste prosím jiÏ
v pfiihlá‰ce.

Kapacita kurzu je omezena, pro pfii-
jetí do vzdûlávacího kurzu je rozhodující
pofiadí pfiihlá‰ení.
Kontaktní osoba pro pfiihlá‰ky a dal‰í
informace: Ing. Markéta Horáková,
e-mail: marketa.horakova@materska-

centra.cz
tel.: 724 954 734

Psychologické poradenství
Mgr. Hana Pelãáková Kubecová na-

bízí psychologické poradenství a psycho-
terapeutickou pomoc pfii:
1. Osobních potíÏích (nespokojenost

sám se sebou, vyãerpanost, nespa-
vost, nervozita, problémy v komuni-
kaci, ...)

2. Partnersk˘ch problémech (komuni-
kaãní bloky, nedÛvûra, Ïárlivost, ...)

3. Rodinn˘ch problémech (v˘chova, péãe
o dûti, problémové dûti, pfied‰kolní
pfiíprava, ...)

4. Nároãn˘ch Ïivotních situacích (roz-
vod, úmrtí blízké osoby, ...)

5. Úzkostn˘ch a depresivních stavech
Poradenství probíhá formou indivi-

duálního, párového, popfi. rodinného po-
radenství. Pfii konzultaci mohou klienti
vystupovat anonymnû.

Objednat se mÛÏete na tel.: 736 607
320, popfi. na email: h.kubecova@se-
znam.cz

Dal‰í informace najdete na www.na-
volnenoze.cz, www.studanka-tisnov.cz

Pfiijìte mezi budoucí maminky i Vy...!
Tûhulky
KaÏdá stfieda od 16.30 do 18 hodin

Celostní pfiedporodní pfiíprava a cvi-
ãení. Cviãení zamûfiujeme na posilování
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a uvolÀování dÛleÏit˘ch svalov˘ch sku-
pin, na rehabilitaci svalstva zad i kon-
ãetin a na získání celkové psychické i fy-
zické kondice pomocí gravidjógy.
Procházíme spoleãnû cel˘m obdobím tû-
hotenství  a pfiipravujeme se na jednot-
livé fáze porodu, abychom se uvolnily
pro pfiirozen˘ pfiíchod dûÈátka na svût.
Prakticky si ukáÏeme, jak mÛÏeme v˘Ïi-
vou a stravováním ovlivnit  zdravotní
stav svÛj i svého dûÈátka.

Odbornû vede lektorka RNDr. Jana
Koudelová, kontakt tel.: 774 023 959,
e-mail: jana@homeoporadna.com,
www.homeoporadna.com

Kurz pfiedporodní pfiípravy
Cviãení pro tûhotné: kaÏd˘ ãtvrtek 18.00
– 18.30
Teoretická pfiedporodní pfiíprava
kaÏd˘ ãtvrtek 18.30 – 19.15

Registrovaná porodní asistentka
a laktaãní poradkynû Bc. Radka
MÀaãková Vás pfiipraví jak po fyzické,
tak psychické stránce na porod Va‰eho
dûÈátka, období po porodu a kojení.

Desetit˘denní kurz Vám poskytne
informace o tûhotenství, porodu, ‰esti-
nedûlí, kojení a péãi o dítû, souãástí to-
hoto cyklu lekcí je také jedna lekce pro
pfiípravu párÛ k porodu, neboli lekce pro
tatínky.

Pro tûhotné Ïeny na konci tûhoten-
ství nabízí také individuální pfiedporodní
pfiípravu. Více informací telefonicky!

Pro jakékoli informace volejte: 737
365 989 nebo pi‰te: RadkaMnackova
@seznam.cz, www.mamkysbrisky.web-
node.cz

Vánoãní dárky
do dûtsk˘ch domovÛ

Koncem minulého roku jsme uÏ po
ãtvrté realizovali projekt Strom splnû-
n˘ch pfiání a chtûli bychom touto cestou

vfiele podûkovat v‰em, díky nimÏ jsme
nastfiádali balíãky pro dûti z dûtsk˘ch
domovÛ. Kromû dárkÛ spoleãn˘ch, ve
kter˘ch dûtské domovy získaly drobné
v˘tvarné a sportovní potfieby i spoleãen-
ské hry, tak mohlo dostat dárek kaÏdé
z 19 dûtí z DD v Pfiedklá‰tefií a z 29
dûtí z DD v Ti‰novû. Je pro nás vÏdy
velkou radostí, kdyÏ dárky spoleãnû
s pfiedstaviteli mûsta Ti‰nova pfiedá-
váme a vûfiíme, Ïe tak tyto dûti potû-
‰íme. Na oplátku jsme od nich dostali
vánoãní pfiáníãko a mohli jsme nav‰tívit
jejich pfiedstavení. Koncem roku 2012
chceme vánoãní dárky opût stfiádat. Dûti
z Pfiedklá‰tefií uÏ budou mít v té dobû
nejspí‰ nov˘ domov. Pfiejeme jim tedy,
aÈ jsou v nûm skuteãnû spokojené a aÈ
na domov v Pfiedklá‰tefií mají vÏdy
dobré vzpomínky.

Pfiímûstsk˘ tábor
o jarních prázdninách

Pro dûti 1. – 4.
tfiídy
Termín: 6. – 10. 2.
pondûlí – pátek od
8 do 16 hodin

Místo: DDM Ti‰nov
Strava: tepl˘ obûd zaji‰tûn, nápoje po
cel˘ den
Cena: 900,- / cel˘ t˘den, jednotlivé dny
220,- Kã (jízdné a vstupné se platí
zvlá‰È)
Info a pfiihlá‰ky: Dá‰a Lazarová tel.
ã.: 731 507 220, mail: lazarová@ddm-tis-
nov.cz

Pro dûti je pfiipraven˘ pestr˘ pro-
gram venku i uvnitfi, ve kterém je poãí-
táno s dostatkem pohybu i dal‰ími ak-
tivitami – zimní hry a sporty, v˘lety
a v˘pravy do okolí, náv‰tûva bazénu
v Lomnici. Na ãinnosti uvnitfi budou vy-
uÏity v‰echny prostory a moÏnosti
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v DDM – tûlocviãna, v˘tvarná dílna, fot-
bálek, deskové hry, poãítaãe... Souãástí
prázdninového dne budou i odpoãinkové
nenároãné v˘tvarné aj. aktivity. Dûti je
nutné pfiihlásit pfiedem a vyplnit pfii-
hlá‰ku do 27. 1. 2012!

Je moÏné hlásit se i na jednotlivé
dny.

Jednodenní lyÏování o jarních
prázdninách pro dûti, mládeÏ
i rodiny

Na leto‰ní jarní prázdniny DDM
Ti‰nov pfiipravil jednodenní lyÏafiské zá-
jezdy do Ski parku âervená Voda.
Zájezd je urãen jak pro samotné dûti
‰kolního vûku bez doprovodu rodiãÛ, tak
i pro celé rodiny a dospûlé zájemce (bez
dûtí). V̆ hodou tohoto zájezdu je doprava
autobusem aÏ na místo a cenovû v˘hodné
permanentky. O dûti bez doprovodu ro-
diãÛ se budou starat kvalifikovaní in-
struktofii, ktefií budou zaji‰Èovat celo-
denní program a bezpeãnost dûtí na
svahu. Dûti musí umût samy lyÏovat
nebo jezdit na snowboardu!
Informace o Ski areálu âervená voda:

LyÏafiské stfiedisko Skipark âervená
Voda se nachází pod Bukovou horou
v Orlick˘ch horách. Nabízí zázemí ev-
ropské úrovnû s nejdel‰í sjezdovkou
Orlick˘ch hor v délce 2 150 m se zají-
mav˘m lyÏafisk˘m terénem a vyhfiíva-
nou 4sedaãkovou lanovkou. Nároãnost
sjezdovky je stfiední (ãervená). Pro bûÏ-
kafie má ski-areál k dispozici aÏ 50 km
strojovû upravovan˘ch bûÏeck˘ch tratí
s krásnou hfiebenovkou a v˘hledy na
blízké Jeseníky.
Více info: www.skiparkcervenavoda.cz
Termín zájezdÛ: pondûlí 6. 2. a stfieda
8. 2. 2012
Odjezd z Ti‰nova 7.30 hod od DDM,
ul. Riegrova, návrat mezi 18.00
– 19.00 hod.

Cena:
rodina a osoby nad 18 let: 250,- Kã/ osoba
dûti a mládeÏ do 18 let bez doprovodu:
350,- Kã/osoba
V cenû není zahrnuta permanentka.
Cena celodenní permanentky:

dítû do 12 let – 290,- Kã
student – 360,- Kã
dospûl˘ – 390,- Kã
dûti do 6 let zdarma
Zájemci se mohou pfiihlásit i na jed-

notlivé dny. Vzhledem k objednání auto-
busu je nutné pfiihlásit se pfiedem a zá-
vaznou pfiihlá‰ku s platbou odevzdat
nejpozdûji do 1. 2. 2012 v kanceláfii
DDM. V pfiípadû nepfiízniv˘ch snûho-
v˘ch podmínek bude zájezd zru‰en
a úãastníkÛm bude vrácen poplatek
v plné v˘‰i. Zájezd se koná pfii naplnûní
minimálního poãtu úãastníkÛ.
Kontakt: Mgr. Ivana Smí‰ková, tel. ã.:
737 331 437, e-mail: smiskova@ddm-tis-
nov.cz, www.ddm-tisnov.cz

Pfiihlá‰ku si vyzvednûte v kanceláfii
DDM nebo na www.ddm-tisnov.cz

Dvû uãení – jeden zámûr
Jana Va‰áková a Pavel Ne‰pÛrek

pfiedávají esenci uãení práce s tûlem
a Ïivotní energií.
Sobota 11. 2. od 9.00 do 16.00 hod ve
Sluneãním sále DDM Ti‰nov.
Cena: 500,- Kã

Ma‰karní karneval pro dûti na
téma „Pohádkov˘ divadelní svût“

Pohádkov˘ ples pro malé i vût‰í dûti.
Potkáte tu krásné princezny, ale i ãaro-
dûjnice a ãerty, se kter˘mi si zatanãíte
v pekle a s vílami na palouãku.

Karnevalem vás budou provázet po-
hádkové postavy z dûtského divadla Tak
Jo Brno.
Nedûle 26. 2. od 15 do 17 hod,
sokolovna v Ti‰novû.



RÛzné

27TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2012

Pokladny budou otevfieny jiÏ od 14
hod, vstup do sálu od 14.30 hod.

V mûsíci únoru pfiipravujeme 1. roã-
ník florbalového turnaje v rÛzn˘ch
kategoriích. Sledujte nástûnky a webové
stránky DDM.

DDM Ti‰nov – placení ‰kolného
na II. pololetí

Informujeme rodiãe, Ïe ‰kolné na
druhé pololetí vybíráme od 23. ledna
2012 v kanceláfii DDM Ti‰nov. Více info
na www.ddm-tisnov.cz

Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích

Termíny plavání v Boskovicích v roce
2012: 25. 1., 8. 2., 22. 2., 7. 3. a 21. 3.
2012, tj. vÏdy stfieda v sudém t˘dnu.

Odjezd z Ti‰nova ve 13.00 hod. od
Podhorácké restaurace. Autobus zasta-
vuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu zahrnující
dopravu i vstupné se v roce 2012 mírnû
zv˘‰í díky zdraÏení pronájmu bazénu
– na 160 Kã.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl, od 14.00 do 15.30, za-
mluven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna, parní sauna a finská
sauna.

Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové na tel. ã. 549
410 312 nebo 773 590 274. Prosíme
o platbu pfiedem.

Plavání a relaxace ve Wellness
Kufiim

V ROCE 2012 BUDOU ZÁJEZDY
DO KU¤IMI PRO NÍZK¯ ZÁJEM
ZRU·ENY!!

âetli jsme dûtem v ti‰novské
knihovnû

Dne 9. 12. 2011 se v Mûstské kniho-
vnû v Ti‰novû konala akce âteme dû-
tem. âtyfii seniorky z DPS se této akce
zúãastnily a pfiipravily si pro dûti ãtení
o Mikulá‰i, básniãky o andílcích a ãer-
tech. Na tuto akci byla také pozvaná
malífika a ilustrátorka z Bílovic, paní
Jana Ondru‰ová. Vyprávûla dûtem sku-
teãn˘ pfiíbûh malé, sotva narozené
Lidu‰ky. Její matka byla tak chudá,
Ïe se o ni nemohla postarat, a odloÏila
dûÈátko pod strom v lese. Doufala, Ïe ji
nûkdo najde a postará se o ni. Lesem
kráãeli tfii pánové. Uvidûli plaãící
Lidu‰ku, vzali ji do bezpeãí a postarali
se o ni. Na památku této události se
kaÏd˘m rokem o vánocích rozsvítí strom
na námûstí Svobody v Brnû, kde mohou
lidé pfiispût na potfiebné, zvlá‰tû pro
dûti, které nemají rodiãe.

Malífika potom ukazovala dûtem
knihu spisovatelky TaÈány Eichlerové
Pohádky z nebe, kterou sama ilustro-
vala. Je plná pfiíbûhÛ o andílcích v nebi.
Dûti si mohly vybrat pohádky, které jim
paní Ondru‰ová pfieãetla. Pohádky se
velmi líbily v‰em.

Nezb˘vá neÏ podûkovat kolektivu
Mûstské knihovny Ti‰nov za pûkné od-
poledne, které jsme strávily mezi dûtmi
a na které budeme my, seniorky, dlouho
vzpomínat.

Franti‰ka Karásková
DPS K âimperku
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P¤IPRAVUJEME:
Ma‰karní zábava ve ãtvrtek 16.

2. 2012 ve 14 hodin v jídelnû DPS
Králova. Hrají Ma‰kovi z Kufiimi.
Vstupné dobrovolné. Obãerstvení zaji‰-
tûno. Tombola. KaÏdá maska dostane
dárek

Nabídka pronájmu nebytov˘ch
prostor

Rada mûsta Ti‰nova vyhlásila zámûr
pronájmu nebytov˘ch prostor v domû
s peãovatelskou sluÏbou  Králova, ã. p.
1742 s p.ã. st. 2137 v k. ú. Ti‰nov, v ob-
jektu D Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov,
pfiíspûvkové organizace.  Jedná se o pro-
story stávající prodejny dekoraãních
pfiedmûtÛ o celkové v˘mûfie 106,21 m2 .

Podmínky pronájmu a náleÏitosti Ïá-
dosti o pronájem v˘‰e uveden˘ch neby-
tov˘ch prostor:
a) nájem na dobu neurãitou
a) uvést nabízenou v˘‰i roãního nájem-

ného (cenu bez DPH a s DPH) 
b) uvést pfiedmût podnikání, tj. podnika-

telsk˘ zámûr na vyuÏití prostor
Termín podání Ïádostí:

do 31. 1. 2012 vãetnû na podatelnu
MûÚ Ti‰nov v budovû nám. Míru 346.
Obálky oznaãit:

„Pronájem nebytov˘ch prostor v DPS
Králova, v budovû D – nerozlepovat!“

Zadavatel si vyhrazuje právo nevy-
brat Ïádného zájemce.

BliÏ‰í informace ke shora uvede-
nému zámûru mohou obãané obdrÏet
v dobû od 7 do 15.30 hod. u fieditelky
Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov, pfiís-
pûvkové organizace, Králova 1742,
Ti‰nov.

Obãané se mohou ke shora uvede-
nému zámûru vyjadfiovat ve lhÛtû do
31. 1. 2012 vãetnû.

Ekoporadna Ti‰novsko
hledá dobrovolníky

NáplÀ práce:
– Prodej Fair-trade a cha-

ritativních v˘robkÛ
v prostorách ekoporadny

– Spoluúãast na organizaci
a realizaci akcí (ke Dni Zemû, ke Dni
stromÛ apod.)

– asistence pfii ekov˘chovn˘ch progra-
mech pro dûti

Hledáme:
– Samostatné, ‰ikovné a spolehlivé pfiá-

tele ekoporadny
Nabízíme:
– Prostor pro seberealizaci
– Zázemí zavedené ekoporadny
– Pracovní zku‰enosti, které pomohou

pfii hledání zamûstnání
– Potvrzení o praxi pro studenty V·
– Za kaÏdé 4 odpracované hodiny mÛÏe

dobrovolník ãerpat jednu hodinu cvi-
ãení zdarma (dle vlastního v˘bûru: jó-
ga, taj-ãi, rekondiãní cviãení, cviãení
proti bolestem v zádech, cviãení na
zvládnutí stresu)

V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na
tel.: 723 543 910, nebo e-mailem: ekopo-
radna@tisnovsko.eu, Ekoporadna Ti‰-
novsko, nám. 28. fiíjna, ã.p. 28, Ti‰nov
666 01

Hana Ondru‰ková

Senior Point Ti‰nov
Jungmannova 80
Ti‰nov 666 01
tel.: 549 212 550
e-mail: tisnov@spolecne.info

Máme pro Vás otevfieno:
úter˘ 10.00 – 13.00
stfieda 13.00 – 16.00
pátek 10.00 – 13.00
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Plán setkání KLASU 2012
vÏdy v pátek 1x za 14 dní
od 10.00 do 12.00 hod.,
Jungmanova 80, Ti‰nov

Témata 1. pololetí
6. 4. Velikonoce ve svûtû i u nás

27. 1. Svût, Evropa, EU
20. 4. Zájmy a koníãky
10. 2. Sousedé âR

4. 5. Náv‰tûvy vítané i nevítané
24. 2. âeská republika
18. 5. Doprava

9. 3. Odkud pocházím
1. 6. Bezpeãnost v bytû

23. 3. Kvûtiny v bytû
15. 6. Letní posezení, dovolená
Pfiijìte se za námi poradit, pobavit i do-
zvûdût se nûco nového!
Tû‰íme se na Vás.

Setkání vozíãkáfiÛ

Dne 15. 12. 2011 jsme pofiádali, jako
ostatnû kaÏd˘ rok, pfiedvánoãní setkání
na‰ich ãlenÛ a pfiíznivcÛ. Setkání se
tentokráte konalo v restauraci
SKLENÍK, protoÏe uÏ i do této restau-
race se kaÏd˘ vozíãkáfi pohodlnû do-
stane. Majitelé zde nechali vybudovat
bezbariérov˘ pfiístup, za coÏ jim velice
dûkujeme.

Setkání probûhlo ve velmi milém
a pfiátelském ovzdu‰í, a to v neposlední
fiadû i díky majitelce restaurace paní
Vojancové a jejímu personálu.

Setkání jsme spojili s krátkou ãlen-
skou schÛzí doplnûnou kulturními vloÏ-
kami, obãerstvením i hudbou a zpûvem.
Tû‰íme se na dal‰í akce, pfii kter˘ch se
opût rádi uvidíme a popovídáme si o na-
‰ich starostech i radostech.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

Vylisovalo se 31 tun ovoce

Na prosincové schÛzi v˘boru základní
organizace âeského zahrádkáfiského
svazu Ti‰nov (takov˘ je podle nov˘ch
pfiedpisÛ oficiální název) pfiedkládali
zprávu o práci lisovny ovoce, kterou or-
ganizace provozuje vedoucí lisovny Petr
Bene‰ a jeho zástupkynû Helena
Miãánková.  Jako kaÏdoroãnû byla i tato
zpráva velice zajímavá.

V roce 2011 se zaãalo lisovat 20. srpna,
poslední den, kdy se lisovalo, byl 19. li-
stopad. V tomto období byla lisovna
v provozu 24 dny, její sluÏby vyuÏilo 411
zájemcÛ a zpracovalo se více neÏ 31 tun
ovoce, pfiesnû 31 736 kg. V prÛmûru je to
na jeden lisovací den 1 322 kg a na jed-
noho zákazníka 77 kg.

Z pfiehledu mnoÏství zpracovaného
ovoce v ti‰novské lisovnû za posledních
deset let je moÏno vyãíst, Ïe nejvíce ovoce
bylo zpracováno  v roce 2010, a to
39 344 kg, nejménû v roce 2007 – 8
545 kg. Rok 2011 se tedy fiadí mezi ty
úspû‰né. 

Jan Ka‰parec

Vãelafii oslavili v˘roãí

Jak jiÏ bylo i v Ti‰novsk˘ch novinách
uvedeno, dne 5. kvûtna 1901 byla zalo-
Ïena první vãelafiská organizace na
Ti‰novsku – Vãelafisk˘ spolek pro
Ti‰nov a okolí.

Ti‰novská základní organizace âes-
kého svazu vãelafiÛ má v souãasné dobû
72 ãlenÛ, ktefií obhospodafiují 702 vãel-
stev v 11 obcích – Bfiezinû, Herolticích,
Hradãanech, Lomniãce, Pfieklá‰tefií,
·erkovicích, ·tûpánovicích, Ti‰novû
(s místními ãástmi Hajánky, Hájek,
Jamné), Vohanãicích, Îelezném a Îer-
nÛvce (s místní ãástí Nelepeã). Poãtem
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ãlenÛ je v okrese Brno-venkov na 3., po-
ãtem vãelstev na 4. místû.

Rok 2011 byl tedy jubilejní v historii
vãelafiské organizace na Ti‰novsku.

Pfii pfiíleÏitosti oslav tohoto v˘roãí
byla vydána tiskovina, která zachycuje
posledních deset let a doplÀuje tak al-
manach vydan˘ pfied deseti lety pfii
oslavách sta let organizovaného vãelafie-
ní na Ti‰novsku.

Ti‰novská televize natoãila ãtyfiiceti-
minutov˘ pofiad, seznamující diváky
s v˘znamem a chovem vãel, ale také
s historií organizace, kter˘ mûl mezi
laickou vefiejností, ale i vãelafii, velk˘
úspûch.

Oslavy 110. v˘roãí zaloÏení první
vãelafiské organizace na Ti‰novsku vy-
vrcholily o posledním loÀském listopa-
dovém víkendu.

Na slavnostní ãlenské schÛzi pfied-
seda ti‰novské organizace Jaroslav
Domes struãnû, ale velmi v˘stiÏnû na-
stínil historii organizace a zamûfiil se na
zvlá‰t v˘znamné okamÏiky.

Potom pfievzali zaslouÏilí ãlenové vy-
znamenání – V. Kroupa, J. MojÏí‰,
M. Novotná, V. Pokorn˘, J. Schotten-
berger a F. Vojta ãestné uznání základní
organizace, doc. Kapoun, J. Navrátil,
J. Permedla a O. Procházka titul Vzorn˘
vãelafi a pfi. Milan Ondráãek ze ·erkovic
âestné uznání republikového v˘boru
âeského svazu vãelafiÛ.

Hosté – ãlen republikového v˘boru
MVDr. Boh. PantÛãek i zástupce okres-
ního v˘boru M. Hol˘ velice vyzvedli
práci ti‰novské organizace, pfi. Hol˘ pro-
hlásil, Ïe tato organizace je jednou ze
dvou nejaktivnûj‰ích v okrese Brno
– venkov a podûkovali v‰em ãlenÛm za
jejich práci.

Po tfii dny probíhala v˘stava, kterou
uspofiádali vãelafii spoleãnû se ãleny ti‰-
novské zahrádkáfiské organizace. A bylo

to ‰Èastné spojení. Expozice se prolínaly,
vãelafii ukazovali na mnoha v˘stavních
panelech v˘znam vãel pro ná‰ Ïivot, ne-
chybûly samozfiejmû ani exponáty, které
dokumentovaly vãelafiení v minul˘ch
dobách i v souãasnosti. Nechybûl ani
prosklen˘ úlek se Ïiv˘mi vãelami.
Zahrádkáfii se zase mohli pochlubit sku-
teãnû „v˘stavními“ jablky, hru‰kami,
ale i ménû znám˘mi druhy ovoce jako
napfiíklad kdoule nebo mi‰pule. V̆ stava
byla vhodnû doplnûna zajímav˘mi
v˘tvarn˘mi pracemi ÏákÛ ti‰novské
základní ‰koly na nám. 28. fiíjna.
V̆ stavu vidûla témûfi tisícovka náv‰tûv-
níkÛ, z toho více neÏ polovina byly dûti
z matefisk˘ch a základních ‰kol, a to ne-
jen z Ti‰nova. Vhodná propagace i v ce-
lostátních zahrádkáfisk˘ch a vãelafi-
sk˘ch ãasopisech se promítla v náv‰tûvû
zájemcÛ i ze vzdálen˘ch míst.

- ok -

J. Permedla opût úspû‰n˘

Od roku 2007 vyhla‰uje âesk˘ svaz
vãelafiÛ a V̆ zkumn˘ ústav vãelafisk˘
v Dole u Libãic nad Vltavou celostátní
soutûÏ âesk˘ med.

SoutûÏ má dvû kola. V prvním kole
jsou vzorky, které jsou pfiihlá‰ené do
soutûÏe, podrobeny fyzikálnû-chemické-
mu rozboru v akreditovan˘ch laborato-
fiích V̆ zkumného ústavu vãelafiského.
DosaÏení pfiedepsan˘ch hodnot pfii roz-
boru medu, a tím udûlení certifikátu, je
podmínkou k postupu do druhého kola
soutûÏe. Tam je hodnocen obsah neãistot
(napfiíklad úlomkÛ vosku), dále je hod-
nocen text na etiketû, kter˘ letos nesmûl
mít Ïádné chyby a celkov˘ vzhled balení.

Ti‰novsk˘ vãelafi Josef Permedla
v prvních ãtyfiech roãnících soutûÏe zís-
kal vÏdy zlatou medaili.
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Do pátého roãníku zaslal tfii vzorky
– med kvûtov˘ jarní pastov˘, med kvû-
tov˘ smí‰en˘ a med medovicov˘.
V‰echny tfii druhy medÛ obdrÏely certi-
fikát âesk˘ med, rok medobraní 2011
a zlatou medaili âesk˘ med 2011.
Josefu Permedlovi byla je‰tû udûlena
cena „Radost pohledût“ za kolekci pfii-
taÏlivû balen˘ch medÛ.

- ok -

Názor obãana
na âeskou po‰tu

VáÏená po‰to. âetl jsem
v Ti‰novsk˘ch novinách ãlánek paní
Zuzany Kurdiovské s názvem V̆ zva.

Jen krátce. Îiji v Ti‰novû 29 let
a nejhnusnûj‰ím místem je stále socia-
listicko-komunistická po‰ta. Jednáním,
chováním, netrÏnû se chovajícím subjek-
tem. Nedûlá to ta hnusná budova
v Ti‰novû 3...

Kdykoliv, mohu-li, nechávám si co-
koliv posílat jakoukoliv jinou sluÏbou
neÏ je po‰ta. Nemohu-li si vybrat moÏ-
nost zpÛsobu doruãení, napfiíklad na in-
ternetu, a je mi nabídnuta pouze po‰ta,
zmûním obchod, sluÏbu. Jen abych ne-
musel do této instituce. Toto mÛÏe
uãinit kdokoliv z nás a pokud tak neuãi-
níme, nezmûní se vÛbec nic, asi se toho
PO·TO nebojí‰, Ïe?

Proã tuto (ne)organizaci nesná‰ím?
Fronta mnohdy aÏ ven. PfiestoÏe se za
pfiepáÏkami pohybuje více pracovnic,
otevfiou jen jedno ok˘nko, takÏe cca po
20 minutách obvykle opustím po‰tu
a zkusím ‰tûstí jindy. Doruãovatelky?
Mnohokrát je nûkdo z nás doma, ale
témûfi nikdy se nedoãkáme doruãení ba-
líãku. VÏdy nás ãeká ve schránce ozná-
mení o tom, jak jsme byli nezastiÏeni
a jak si mÛÏeme vyzvednout balíãek na
po‰tû – FUJ.

PromiÀte, Ïe nebudu dál pokraãovat.
V tuzemsku,  zahraniãí, v politice i ne-
politice, v‰ude kolem nás je spousty
hnusn˘ch vûcí. SnaÏím se je co nejménû
vnímat, hledám v Ïivotû radûji hezké
vûci, proto chci i na po‰tu zapomenout.
Prosím, nepi‰te mi k VánocÛm, Novému
roku, narozeninám – radûji mi po‰lete
mail, to mi staãí – jen aÈ po‰ta nedo-
stane va‰e peníze, kter˘ch si neumí
váÏit.

Vladislav Kubica

Milá redakce Ti‰novska,

chtûla bych se s va‰imi ãtenáfii podû-
lit o na‰e dojmy z vánoãní v˘stavy bet-
lémÛ, kterou pofiádala spoleãnost ART-
-PERISCOPE pod vedením pana Jílka.
Dûti mûly prázdniny, tak jsme objíÏdûli
vánoãní v˘stavy. Stavili jsme se
v Ti‰novû v galerii Diana, kde se vysta-
vovalo 160 betlémÛ. MoÏná jich bylo
i více. V̆ stava byla velice krásná, jeden
betlém hezãí neÏ druh˘. PfievaÏovaly
betlémy ze soukromé sbírky pana
ZdeÀka Jílka, pfiekrásné kousky.
Papírové na pfiekliÏce, háãkované, kera-
mické, paliãkované, sklenûné, porcelá-
nová souprava i perníkov˘. Nejvíce jich
bylo vyfiezávan˘ch od pana Kejdy ze
Skfiináfiova. Tfii mechanické betlémy
pana Srby ze Îelezného. Nemají chyby.
Ale dûtem se nejvíce líbily figurky ze
slaného tûsta od paní Svobodové
z Drásova. Nejdfiíve jsme si mysleli, Ïe
je to z porcelánu, hlavnû ten velk˘, tak
zvan˘ biblick˘. Ale pfiímo paní
Svobodová nám fiekla, postup z ãeho fi-
gurky vyrábí, i pomûr soli, mouky a vody.
No byli jsme velice spokojeni. Nejvíce
dûti. Mûli jsme ‰tûstí, Ïe jsme se zasta-
vili, protoÏe na plakátû není paní
Svobodová uvedena , i kdyÏ mûla na v˘-
stavû 9 betlémÛ. Do kokosového ofiechu
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Basketbalistky Ti‰nova
v pÛlce sezóny

Mladé basketbalistky SK Basketbal
Ti‰nov mají za sebou polovinu soutûÏe
a sv˘mi v˘sledky ukazují, Ïe se posu-
nuly ve v˘konnosti o kus vpfied.

DruÏstvo
mlad‰ích do-
rostenek pod
v e d e n í m
M a r t i n a
Voleny vy-
hrálo základ-
ní skupinu
k r a j s k é h o
pfieboru a bu-
de bojovat
mezi nejlep-
‰ími o pfie-

borníka kraje. Trenér i hráãky chtûjí
uspût v kvalifikaci do dorostenecké ligy
a navázat tak na minulá léta úspû‰n˘ch
dorosteneck˘ch  soutûÏí.

Mlad‰í miniÏákynû a Ïákynû pod ve-
dením trenérek Vladimíry Knoflíãkové
a Beaty Adamcové jsou v polovinû sou-

Akce v sokolovnû Ti‰nov 18. 1. – 1. 2. 2012

21. 1. KVùTINOV¯ PLES – 1. REPREZENTAâNÍ PLES SOKOLA
24. 1. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
27. 1. SOU Ti‰nov – PLES
30. 1. Prodej konfekce – PROSTùJOV
31. 1. Prodej konfekce – PROSTùJOV

i do ‰keble, do vla‰ského ofiechu i do
víãka od krému. Dokonce i na povû‰ení
na zeì. V̆ stavu jsme nav‰tívili je‰tû
jednou a vzali jsme s sebou svoje pfiá-
tele. Tímto dopisem bychom chtûli vy-
jádfiit podûkování panu Vejpustkovi,
paní Danû, panu Chlupovi a paní
Svobodové za jejich milé a ochotné odpo-
vûdi a pou‰tûní mechanick˘ch betlémÛ.
Jistû na v˘stavû strávili hromadu ãasu,
hlavnû pfiedvánoãního. Je‰tû jednou dû-

kujeme v‰em, kdo se na této v˘stavû po-
díleli, v ãele s panem ZdeÀkem Jílkem.
Velice se tû‰íme na více takov˘ch v˘-
stav. Dûkujeme vám za oti‰tûní na‰eho
ãlánku a pfiejeme vám mnoho ãtenáfiÛ
v roce 2012.

S pozdravem
Jifiíãek, Lucinka, Natálka

a Marta RÛÏiãkovi z Blanska.
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tûÏí krajského pfieboru na 4. místech,
coÏ je velk˘ posun proti loÀské sezonû,
kde se obû druÏstva seznamovala s bas-
ketbalem.

Své první krÛãky má za sebou i druÏ-
stvo pfiípravky pod vedením trenérek
Petry Simonsové, ·árky Sommerové
a paní Zvoníãkové, které si zahrálo svÛj
první turnaj v Brnû.

Vedení klubu dûkuje v‰em trenérÛm
za pfiíkladnou péãi o mládeÏ v Ti‰novû,
dûkuje v‰em sponzorÛm – mûsto Ti‰nov,
Kámen Brno, Koral Ti‰nov, Mouka
Ti‰nov, manÏelé Vrzalovi a RWE
TRANSGAZ a.s. za finanãní podporu
a pfieje v‰em pfiíznivcÛm basketbalu
úspû‰n˘ rok 2012.
Nábor nov˘ch ãlenÛ:
dûvãata roã. 2003 – 2000
Kontakt:
Vladimíra Knoflíãková, 734 456 515

Futsalová smeãka
na Ostravsku

Hornické mûsto Havífiov bylo v pá-
tek 9. 12. 2011 cílem hráãÛ a fanou‰kÛ
1. FC Kvûtnice Ti‰nov. Ve ‰kolském are-
álu zbudovaná v roce 2010 pfiekrásná
sportovní hala byla místem pozdnû ve-
ãerního zápasu mezi domácí Slávií
a hosty z Ti‰nova.

PrÛbûh zápasu jako jin˘ s tím ma-
l˘m rozdílem, Ïe prohráváme o dvû
branky, abychom následnû vedli 3:2.
Domácí ale otoãili na 4:3, aby na‰i borci
ve hfie bez brankáfie vyrovnali na 4:4.
Touha po vítûzství hnala hosty do útoku,
moc k tomu nechybûlo. Ale potom pfii‰el
nepfiíjemn˘ ‰est˘ pfiestupek v druhém
poloãase a tvrd˘ trest – penalta. V hle-
di‰ti se oz˘vá z hlasivek hostÛ mohutné
„NEDÁ, NEDÁ“ a hráã domácí Slávie
„poslechl“ na‰e halasné volání. K tomu

ale pomohl brankáfi Jara ·teif, kter˘
bravurnû zlikvidoval stfielu domácích.
Tato akce probûhla pouh˘ch 7 vtefiin
pfied koncem.

Napûtí povolilo, radost Ti‰novákÛ
veliká a stejnû i pfiíjemné cestování nû-
kolik stovek kilometrÛ domÛ.

Pfiesnû po t˘dnu v pátek 16. 12. 2011
vyrazila futsalová smeãka opût na se-
verní Moravu. Tentokrát byla na‰ím
soupefiem V·B TU Ostrava. Není bez
zajímavosti, Ïe uÏ samotn˘ název
Vysoká ‰kola báÀská – Technická uni-
versita byla zaloÏena v 1849. Tenhle rok
a nápis bylo moÏno spatfiit uprostfied pa-
lubovky sportovní haly.

Zápas probíhá jako minule
v Havífiovû, ostravsk˘ region je pro nás
zaklet˘. Zase prohráváme o dvû branky,
aby v prÛbûhu utkání sníÏil náskok do-
mácích Milan Fic z penalty a v poslední
minutû pfii na‰í hfie bez brankáfie vyrov-
nal Va‰ek Seyfert na 2:2. Radostná
zpráva letí na v‰e strany, mobilní tele-
fony jsou v permanenci.

Tento prÛbûh zápasu ale byl pro fa-
nou‰ky nesmírnû nároãn˘ co se t˘ãe ãa-
sov˘ch údajÛ. Informaãní ãasomíra byla
jako obvykle na del‰í stranû sportovní
haly. ALE – hledi‰tû bylo za jednou
z branek, sice vysoko, ale na ãasomíru
a tím pádem i na prÛbûÏn˘ stav utkání
nebylo vidût.

Tyto dva poslední zápasy na hfii‰tích
soupefiÛ ukonãily úspû‰né taÏení rokem
2011 ve 2. lize futsalu. Souãasné 5. místo
v tabulce mluví za v‰e.

V roce 2012 nutno pfiát na‰im hrá-
ãÛm nejen ‰tûstí a pohodu ve hfie, ale
hlavnû zdraví, bez nûhoÏ nelze pfiede-
‰lou citaci uskuteãnit. Dále potom brzk˘
návrat na palubovku Jifiímu Pavlíãkovi
a Luká‰i Panovskému.

-pak-



Sport

34 TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2012

Podûkování

Podûkování Charitû
Dûkujeme pracovníkÛm Oblastní cha-
rity Ti‰nov, ktefií dlouhodobû poskyto-
vali péãi na‰í mamince paní DANU·I
NOVOTNÉ. Odvedli velmi kvalitní
a dobrou práci, která jí umoÏnila zÛstat
po celou dobu nemoci u sv˘ch blízk˘ch,
dle jejího pfiání. Jejich lidsk˘ pfiístup
a ochota pomáhala i celé na‰í rodinû
zvládnout nelehké chvíle.
Zvlá‰tû dûkujeme sestfiiãkám z Domácí
péãe, jmenovitû paní Zuzanû ·vábové,
která doprovázela maminku i v posled-
ních minutách jejího Ïivota, dále paní
Matûjkové, paní Caudrové, paní Fabu-
lové, paní Ha‰kové, paní Katu‰ãákové,
paní Pavlíkové, paní Sáblíkové a peão-
vatelkám paní Páskové, paní Mácové
a paní Pochopové.
Podûkování pafií také MUDr. Janû Je-
fiábkové star‰í a MUDr. Janû Jefiábkové
mlad‰í za vzornou lékafiskou péãi.
Synové Vít a Ivo

Chtûla bych touto cestou podûkovat
MUDr. Jifiímu Hlaváãovi, sestfiiãce
Danu‰ce z jeho ordinace a zdravotním
sestrám Charitní o‰etfiovatelské sluÏby
v Ti‰novû – zvlá‰tû sestfie Fabulové – za
profesionální, vstfiícn˘ a velmi lidsk˘
pfiístup k mému tûÏce nemocnému man-
Ïelovi Ing. LUDVÍKU HROMNÍKOVI.
V neposlední fiadû dûkuji panu Petru
Markovi z Vidonína za pomoc.
Vûra Hromníková

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li dne 6. 12. 2011

rozlouãit s na‰í drahou maminkou, ba-
biãkou a sestrou, paní MARIÍ
JANÁSOVOU. Za projevenou soustrast
a kvûtinové dary dûkují manÏel
Miroslav a dcery s rodinami.

Dûkujeme v‰em pfiíbuz-
n˘m, pfiátelÛm a zná-
m˘m, ktefií se v tak
hojném poãtu pfii‰li na-
posledy rozlouãit s na‰ím
milovan˘m manÏelem,
tatínkem a dûdeãkem

panem STANISLAVEM KUKLÍKEM.
Za projevenou soustrast a kvûtinové
dary dûkují manÏelka a dûti s rodinami.

Dûkujeme v‰em pfiíbuz-
n˘m, pfiátelÛm a zná-
m˘m, ktefií se pfii‰li dne
5. 1. 2012 naposledy
rozlouãit s na‰ím milo-
van˘m manÏelem, ta-
tínkem, dûdeãkem

a bratrem panem VLADIMÍREM
PAVLÍâKEM. Za projevenou soustrast
a kvûtinové dary dûkuje manÏelka
Adéla Pavlíãková s rodinou.

Dûkujeme v‰em pfiíbuz-
n˘m a pfiátelÛm, ktefií se
v tak hojném poãtu pfii‰li
naposledy rozlouãit
s na‰ím milovan˘m
manÏelem, tatínkem, dû-
deãkem a kamarádem

panem PAVLEM ·ENK¯¤EM. Za pro-
jevenou soustrast a kvûtinové dary dû-
kují manÏelka a dcery s rodinami.

Akce ve sportovní hale SSK Ti‰nov – LEDEN 2012

Sobota 21. 1. 10.00 volejbal – muÏi – Ti‰nov – Tatran Po‰torná
13.00 volejbal – muÏi – Ti‰nov – Tatran Po‰torná
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Vzpomínky

Dne 8. 1. 2012 uplynul druh˘ rok od
smrti manÏela, tatínka a dûdeãka pana
JOSEFA MADRONA. Stále s láskou
vzpomínají manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 18. ledna si pfiipomeneme 5. v˘roãí
úmrtí mého tatínka, celoÏivotního opti-
misty pana JI¤ÍHO MACKÒ, rodáka
z Ti‰nova. Kdo jste ho znali, vzpomeÀte
s námi. Za celou rodinu dcera Ilona

Dne 6. ledna jsme vzpo-
mnûli 8. v˘roãí úmrtí
na‰eho milovaného man-
Ïela, tatínka a dûdeãka
pana OLD¤ICHA
BALÁNA. S láskou
vzpomínají manÏelka,

dûti a sourozenci s rodinami.

Dne 14. ledna uplynul
1. smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan
FRANTI·EK BRÁZDA.
Za tichou vzpomínku dû-

kuje manÏelka a syn s rodinou.

Dne 13. ledna uplynul
1 smutn˘ rok, co nás
navÏdy opustil milovan˘
manÏel, tatínek 
a dûdeãek pan JAN
DOZBABA. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 21. ledna uplyne jiÏ
tfietí smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
milovaná manÏelka, 
maminka a babiãka 
paní RÒÎENA
ODEHNALOVÁ. Stále

vzpomínají a za tichou vzpomínku dû-
kují manÏel a dûti s rodinami.

Dne 18.1. 2012 uplyne první rok pln˘
bolesti a smutku, kdy od nás po krátké
tûÏké nemoci navÏdy ode‰el mÛj pfiítel
pan RUDOLF TESÁREK. Stále vzpo-
míná Jarka s rodinou.

Dne 10. ledna uplynul
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka a ba-
biãka paní JANA
ZAV¤ELOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkuje dcera
Radka s rodinou.

Dne 20. 1. uplyne
2. smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustila man-
Ïelka, maminka, ba-
biãka paní VLASTA
HAVLÍâKOVÁ. Za ti-
chou vzpomínku dûkuje

manÏel a dcery s rodinami.

Dne 13. ledna 2012 uply-
nulo dvanáct let, kdy 
nás opustila na‰e 
milovaná maminka 
a babiãka paní MARIE
MICHÁLKOVÁ. S lás-
kou stále vzpomínají

a za tichou vzpomínku dûkují syn 
a dcera s rodinou.

Dne 12. ledna uplynulo 25 let od úmrtí
na‰í maminky, babiãky paní
FRANTI·KY VESELÉ. 25. ledna

uplyne 7 let od úmrtí na‰eho 
otce FRANTI·KA VESELÉHO.
Vzpomínají synové a rodina. Kdo jste je
znali, vzpomeÀte s námi.
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû, 40 m2,
2 lodÏie. Tel.: 604 506 083

Pronajmu byt 2+1. Po rekonstrukci.
Od 3/2012. Cena 7 000 Kã + energie.
Tel.: 724 556 874

Pronajmu byt 2+KK na ulici Dlouhá,
cena 8 500 Kã vã. inkasa. Tel.: 728 225
748

Pronajmu 2+1 ul. Horova, 60 m2, zafií-
zen˘, dÛm po revitalizaci. 8 000,- vãetnû
inkasa. Volné od ledna. Tel.: 725 752 535

Prodám byt 2+1 na Kvûtnici, po revi-
talizaci, s lodÏií. Tel.: 604 242 297

Prodám byt 3+1 OV 72,4 m2 na ulici
Hornická v Ti‰novû. Velmi dobfie prosto-
rovû fie‰en˘. Vymûnûné stupaãky, sprave-
ná stfiecha, lodÏie. 4. poschodí ze ãtyfi.
V dosahu nádraÏí, bus, obchod, M·,
po‰ta, les. Cena 1 550 000 Kã. Upfiednost-
Àuji pfiímé zájemce. Kontakt: 722 505 236.

Prodám pfiekrásnû zafiízen˘ byt 4+kk
pod Klucaninou na ul. Jamborova
v osobním vlastnictví, po rekonstrukci,
nová okna, dÛm je zateplen, v cenû bytu
je i garáÏ, která je vedle restaurace pod
Klucaninou. Nutné vidût, cena velmi
levnû. Tel.: 603 107 163

Prodám garáÏ u restaurace pod Kluca-
ninou. Serióznímu zájemci. Tel.: 603 839
323

Dne 30. 1. 2012 vzpome-
neme smutného 1. v˘ro-
ãí, kdy nás opustil ná‰
milovan˘ syn MILO-
SLAV MUSIL. Kdo jste
ho znali, vzpomeÀte s ná-
mi. Rodiãe a celá rodina.

Dne 3. 1. 2012 uplynulo
5 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan JOSEF ·MÍDA.
S láskou vzpomínají
manÏelka a dcera s rodi-
nou.

Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen vzpomínky a s nimi Ïal.

Dne 10. 1. uplynul 1 rok,
kdy nás opustila milo-
vaná maminka a ba-
biãka paní JANA
ZAV¤ELOVÁ. S bolestí
v srdci stále vzpomíná
a za tichou vzpomínku

dûkuje dcera Jana s rodinou.

Dne 23. 1. uplyne 14 let,
co nás navÏdy opustil
pan MILOSLAV 
MUSIL. Za vzpomínku
dûkují manÏelka, dcery
a syn s rodinami.

Dne 2. 1. 2012 uplynulo
5 let, co nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘ ta-
tínek a dûdeãek pan
OLD¤ICH KAKÁâ.
Za tichou vzpomínku dû-
kuje dcera Renata s rodi-
nou a manÏelka.

Dne 29. ledna to bude
5 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil pan JAN
ANTONÍN. Za tichou
vzpomínku dûkují
a s láskou vzpomínají
dcera Jana a syn Radek

s rodinou, maminka, pfiítelkynû Anna
a bratr Franti‰ek s rodinou.
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Pronajmu nebytové prostory v Ti‰novû,
vhodné na kanceláfie, ordinaci apod.
Tel.: 724 064 054

Hledáme nebytov˘ prostor v centru,
kolem 50 m2. Tel.: 604 433 490

SdruÏení SCAN, obãanské sdruÏení
se sídlem v Ti‰novû, poskytující indi-
viduální psychologické poradenství
dûtem a jejich rodiãÛm z Ti‰nova
a okolí, hledá k pronájmu malou míst-
nost (cca 15 m2) se sociálním pfiíslu‰en-
stvím v centru Ti‰nova a pfiilehlém
okolí. Prosím nabídnûte. Kontakt:
Mgr. Katefiina Smutná, tel.: 734 333 658.

Prodám pfiekrásn˘ pozemek v Pfied-
klá‰tefií. JiÏní svah, nádhern˘ v˘hled na
Ti‰nov a okolí, klidné prostfiedí.
Pozemek je obdélníkového tvaru o v˘-
mûfie 1 245 m2. Jen serióznímu zájemci.
Tel.: 603 107 163

Kdo mám zájem dûlat hospodyÀku na
domácí práce, nabízím 70 Kã na hodinu. 
Tel.: 731 965 384

PÛjãka bez poplatku rychle a serióznû.
Pracuji pro 1 vûfiitele. 724 294 608

Hotovostní pÛjãka pro v‰echny.
Rychle, diskrétnû. Pracuji pro více vûfii-
telÛ. Tel.: 606 176 780

Osobní bankrot, insolvence, oddluÏení,
platí pro celou âR. Tel.: 606 177 155

Pfiijmeme kuchafie/ku do restaurace
v Ti‰novû. Tel.: 777 341 953

Pfiijmu schopného ãlovûka k vyfiiz. za-
kázek do kanceláfie v Brnû. 720 240 555

Kadefinictví, holiãství Tom pfiemís-
tûno od 2.1.2012 do pasáÏe Tesco Ti‰nov.
Tel.: 728 356 359. Tû‰ím se na Vás.
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