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áÏení spoluobãané,
v posledním pfiíspûvku jsem psal
o vystfiízlivûní z poãáteãní eufo-

rie, kterou jsem zaÏíval v prvních mûsí-
cích mého pÛsobení na radnici, kdyÏ se
nám podafiilo splnit jeden z hlavních cílÛ,
se kter˘m jsem do politiky vstupoval,
tedy zabránit v˘stavbû bioplynové sta-
nice. Asi si fiíkáte, Ïe uÏ bych to snad
stále nemûl pfiipomínat. Máte pravdu,
neb˘t dal‰ího zámûru stejného investora
postavit na místû pily na Trnci obchodní
a ‰kolicí centrum o celkové zastavûné
v˘mûfie 3000 m2, které bude z velké 
ãásti tvofieno prodejnou Billa
(http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?vi
ew=eia_cr&id=JHM953). Tyto dva zá-
mûry mají hodnû odli‰ného, ale jsou tu
i jisté podobnosti.

PfiestoÏe oba zámûry mají v názvu
slovo „centrum“, jejich dopad na Ïivotní
prostfiedí je v˘raznû jin˘. Poãet obyvatel
nesouhlasících s v˘stavbou obchodního
centra je i proto, dle mého názoru, v˘-
raznû niÏ‰í. Nesouhlasí s ním majitelé
nemovitostí v jeho tûsné blízkosti, obãané,
jimÏ pfiipadá tento zámûr pfiedimenzo-
van˘ a nevhodn˘ pro tuto lokalitu, a nûk-
tefií podnikatelé z nûho také nejsou
nad‰eni. DÛvody nesouhlasu byly dotãe-
n˘mi obãany zformulovány v minulém
ãísle TN na dvou stranách (BPS mohla
mít jen jednu). Tito obãané se obávají
nav˘‰ení hluku v noãních hodinách, zne-
hodnocení okolních nemovitostí, svûtel-
ného zneãi‰tûní, zv˘‰ení a znepfiehled-
nûní dopravy, exhalací, ohroÏení fauny
a flóry, komplikací pfii v˘jezdu ze soused-
ních pozemkÛ, ohroÏení drobn˘ch Ïiv-
nostníkÛ a sníÏení bezpeãnosti pû‰ích.
Tyto obavy jsou velice podobné tûm,
které jsme mûli v pfiípadû bioplynové sta-
nice. Investor nás pfiesvûdãoval, Ïe do-
pady na okolní obyvatele nebudou dra-
matické. I já jsem ãasto pochyboval, zda
opravdu na‰e obavy dosáhnou takov˘ch

rozmûrÛ a snaÏil jsem se b˘t vÛãi sv˘m
obavám kritick˘. KdyÏ jsem i pfiipustil,
Ïe se investorovi mÛÏe pfii dodrÏení tech-
nologie podafiit neobtûÏovat vzdálenûj‰í
rodinné domy zápachem, vzpomnûl jsem
si na chaty ve vzdálenosti 25 m od bio-
plynové stanice a v tomto pfiípadû byl
mÛj závûr vÏdy stejn˘: „Tito lidé se zde
nebudou moci rekreovat“. Jejich ohro-
Ïená práva mne pak motivovala k ãinÛm.

KdyÏ na minulé zastupitelstvo pfii‰li
obãané vyjádfiit své obavy ze zámûru
obchodního centra, vzpomnûl jsem si na
to, jak jsem stál úplnû stejnû jako oni
a prosil pfiede‰lé zastupitele o zastavení
bioplynové stanice. Nûktefií dfiívûj‰í za-
stupitelé mi odpovídali, Ïe je vûcí stát-
ních orgánÛ posoudit ohroÏení Ïivotního
prostfiedí a Ïe oni jako zastupitelé s tím
nemohou nic dûlat. Jak se po volbách
ukázalo, nebyla to pravda. Zastupitelé
totiÏ rozhodují prostfiednictvím územ-
ního plánu, kde se mÛÏe co stavût. To, Ïe
v souãasném územním plánu máme
prÛmyslovou zónu uprostfied obytn˘ch
domÛ, není dobrou vizitkou vhodného
územního plánování minul˘ch let.
Investor v‰ak tento pozemek koupil
právû pro zámûr obchodního centra
a bylo mu fieãeno, Ïe je zde tento zámûr
podle územního plánu moÏn˘. Územní
plánování je plné konfliktÛ, ãasto stojí
zájmy obãanÛ, podnikatelÛ a pfiírody
proti sobû. TakÏe i ãásteãnû chápu, Ïe ke
zmûnû vyuÏití této plochy nedo‰lo dfiíve,
dnes to vidím jako obtíÏnû napravitelnou
chybu minulosti. Navíc fiada obãanÛ i za-
stupitelÛ se domnívá, Ïe obchodní cent-
rum v této lokalitû je potfiebné a obãané
v okolních domech nebudou v˘raznû zá-
mûrem omezeni. Také tzv. malá EIA,
tedy závûr zji‰Èovacího fiízení, poukázal
na nepotfiebnost posoudit zámûr z hle-
diska Ïivotního prostfiedí podle zákona
ã. 100/2001 Sb. (tzv. velkou EIA). Dále
bude zámûr posuzován v územním fiízení
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a dotãení obãané mohou v tomto fiízení
vznést své námitky. Pfiedstava, Ïe by byl
investorovi podruhé zmafien jeho zámûr
a investice, by znamenala je‰tû vût‰í kon-
flikt, neÏ tomu bylo v pfiípadû bioplynové
stanice. To v‰ak neznamená, Ïe by zá-
stupci mûsta nemûli naslouchat dotãe-
n˘m obãanÛm, ba právû naopak.
Napfiíklad tím, Ïe nechají zpracovat hlu-
kovou studii, která buì potvrdí anebo vy-
vrátí pochybnosti obãanÛ o jiÏ provedené
hlukové studii. Investor pfiislíbil, Ïe
osloví v‰echny majitele sousedních
nemovitostí doporuãen˘m dopisem
a bude se snaÏit jim vyjít vstfiíc, to je
tfieba ocenit.

Co se t˘ãe mého postoje k tomuto zá-
mûru, musím napsat, Ïe jsem v konfliktu
zájmÛ, protoÏe tímto zámûrem jsou ohro-
Ïeny podnikatelské aktivity m˘ch blíz-
k˘ch osob. SnaÏím se v‰ak na problém
dívat z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu. Pokud
mne napfiíklad zmínûná hluková studie

pfiesvûdãí, Ïe zámûr znemoÏní pohodu
bydlení majitelÛ okolních domÛ, budu se
snaÏit hájit jejich práva, jako jsem to ãi-
nil v pfiípadû majitelÛ chat v okolí moÏné
bioplynové stanice.

Je‰tû se musím zmínit o koneãnû za-
vedené moÏnosti obãanÛ ãíst si na inter-
netu materiály pro zastupitele, na zá-
kladû kter˘ch ãiní zásadní rozhodnutí
pro mûsto. Souãástí tûchto zvefiejnûn˘ch
materiálÛ bude nejenom dÛvodová
zpráva vysvûtlující navrÏené rozhodnutí,
ale i v‰echny smlouvy a dal‰í potfiebné
dokumenty, které zastupitelstvo bude
schvalovat. VyuÏívejte prosím této moÏ-
nosti a nebuìte neteãní vÛãi dûní kolem
Vás, jen tak mohou obãané pomoci pfied-
cházet podobn˘m problémÛm v˘‰e zmí-
nûn˘m.

Ing. Petr Bábor, Ph.D.
místostarosta Ti‰nova

petr.babor@tisnov.cz

Vydafiená první procházka
s radními

V poklidném sobotním odpoledni,
následujícím po ru‰ném masopustním
veselí na námûstí, se 18. února asi
25 úãastnic a úãastníkÛ rozhodlo projít
se se sv˘mi radními ulicí Kuk˘rnou
a sídli‰tûm pod Kvûtnicí. V‰ichni úvo-
dem obdrÏeli základní informace o prÛ-
bûhu akce a mapku oblasti s dotazní-
kem hodnocení funkãnosti místa, do
kterého si jiÏ bûhem cesty mohli zazna-
menávat své podnûty. Samozfiejmû je jiÏ
probírali i cestou a bylo jich mnoho:
uspofiádání prostoru kolem ka‰ny na
Kuk˘rnû, stav a vyuÏití samotné ka‰ny,
stav autobusov˘ch zastávek, moÏnost
pfiecházení chodcÛ od zastávek, nevyu-
Ïívaná zdevastovaná kotelna na ulici

Osvobození, zafiízení dûtsk˘ch hfii‰È,
mnoÏství psích exkrementÛ, stav chod-
níkÛ a vozovek a je‰tû dal‰í vûci. Pfii po-
sezení v jídelnû Centra sociálních slu-
Ïeb, kde nás srdeãnû uvítala fieditelka
zafiízení Ing. Mgr. Wildová, probûhl
pfii malém obãerstvení spoleãn˘ proces
vyhodnocení podnûtÛ v základních kate-
goriích VyuÏití a aktivity, Pohodlí
a vzhled, Dostupnost a spojení
a Komunita a vztahy. Moderování
a zpracování se ujala Ing. Hana
Ondru‰ková, ãlenka komise Ïivotního
prostfiedí mûsta Ti‰nova, která erudo-
vanû cel˘ proces vedla. Sama v této
ãásti mûsta Ïije, a tak jí mnohé podnûty
byly blízké. Zapojení hodnotili jednotli-
vé oblasti, v dal‰í ãásti v nich identifiko-
vali problémy a závûrem hledali spoleã-
ná fie‰ení.
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Jako nejv˘raznûj‰í problémy dané
kategorie byly vyhodnoceny tyto:

VyuÏití a aktivity – nejvíce lidem
chybí vybavené hfii‰tû pro star‰í mládeÏ,
dospûlé a seniory.

Pohodlí a vzhled – jako nejvût‰í pro-
blém vidí v‰ichni respondenti pfiemíru
psích v˘kalÛ.

Dostupnost a spojení – chybí pfie-
chody na frekventovan˘ch místech na
Kuk˘rnû a k âimperku, auta jsou ãasto
zaparkovaná na nevhodn˘ch místech,
pohyb na kole není pfiíli‰ bezpeãn˘.

Komunita a vztahy – noví obyvatelé,
také ãasto se stfiídající nájemníci se ne-
pfiizpÛsobují místním pravidlÛm slu‰-
ného souÏití.

Mnohé podnûty bude moÏné fie‰it jiÏ
v leto‰ním roce, napfi. pfiemístûní a dopl-
nûní laviãek nebo úpravy zafiízení dût-
sk˘ch hfii‰È. âást podnûtÛ bude nutné
fie‰it v souãinnosti s dal‰ími orgány.
Dal‰í zase vyÏadují hlub‰í pfiípravu
a doplÀující zji‰tûní pro jejich fie‰ení.
Nûkteré podnûty a stíÏnosti by v‰ak vÛ-
bec nemusely b˘t fie‰eny, kdyby v‰ichni
obãané dodrÏovali pravidla slu‰ného
chování. To se t˘ká tfieba zneãi‰tování
vefiejn˘ch prostranství psími v˘kaly
nebo nedodrÏování noãního klidu a ve-
fiejného pofiádku, které ãást místních
také vnímá jako problém této oblasti.

Celkov˘ závûr: obãané jsou v zásadû
spokojeni se souãasn˘m stavem, pova-
Ïují ho za prÛmûrn˘ a dostateãn˘.
Nicménû podali velkou fiadu pfiipomínek
a podnûtÛ na zlep‰ení situace ve v‰ech
uveden˘ch oblastech fungování sídli‰tû
Kvûtnice a ulice Kuk˘rny.

Závûreãná zji‰tûní poslouÏí pro stra-
tegické plánování mûsta v této oblasti,
po zpracování do komplexní zprávy bu-
dou v úplnosti zvefiejnûna na webov˘ch
stránkách mûsta. Pfií‰tí procházka
s radními v dubnu by mûla smûfiovat do

oblasti mezi ulicemi Lomnická a âerno-
horská, a tak zahrnout i novou obytnou
ãtvrÈ Hony za Kuk˘rnou. Doufáme, Ïe
se jí zúãastní opût dostatek aktivních
obãanÛ a zvlá‰tû mlad˘ch lidí, ktefií
chtûjí mít vliv na tváfi místa, kde Ïijí.

Hodnotící dotazník pro oblast
Kvûtnice a Kuk˘rna bude uvefiejnûn na
stránkách mûsta pro zájemce o doda-
teãné vyjádfiení s bliÏ‰ími informacemi
o termínu ukonãení sbûru.

Mgr. ZdeÀka Dohnálková
Ing. Hana Ondru‰ková

Usnesení ze zasedání
ZM ã. 1/2012 konaného
dne 2. února  2012

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

01/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje za ovûfiovatele zápisu
schÛze ã. 1/2012 Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova Ing. Franti‰ka Svobodu
a PhDr. Irenu Ochrymãukovu, za ãleny
návrhové komise Mgr. ZdeÀku
Dohnálkovou a PaedDr. Radmilu
Zhofiovou a zapisovatelkou Renátu
Srstkovou, DiS.

02/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje doplnûní zápisu ze
zasedání Zastupitelstva mûsta Ti‰nova
ã. 9/2011 ze dne 15.12.2011 v bodû ã. 15
o text: „Pan Blaha (vefiejnost) se dotazo-
val na v˘‰i dosavadního pronájmu pro-
dávané parcely ã. 2708 v k. ú. Ti‰nov,
která byla více jak rok v pfiímém uÏí-
vání firmy Fuertes Development. Na do-
taz odpovûdûl Ing. Suchomel a to tak, Ïe
Ïádn˘ pronájem za tento pozemek nebyl
stanoven z dÛvodu existence smlouvy
o právu provést stavbu mezi mûstem
Ti‰nov a jmenovanou spoleãností.“



Radnice informuje

5TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2012

03/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje program zasedání
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova ã. 1/2012.

2. Jednací fiád Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova a v˘borÛ Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova

04/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje Jednací fiád
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova dle pfií-
lohy ã. 1 zápisu.

05/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje Jednací fiád v˘borÛ
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova dle pfií-
lohy ã. 2 zápisu.

3. Zpráva o ãinnosti Rady mûsta
Ti‰nova ke dni 24. 1. 2012 

06/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí Zprávu o ãin-
nosti Rady mûsta Ti‰nova ke dni
25. 1. 2012.

4. Návrh obecnû závazné vyhlá‰ky
mûsta Ti‰nova ã. 1/2012,  kterou
se zru‰uje obecnû závazná vy-
hlá‰ka mûsta Ti‰nova ã. 4/2010
o místním poplatku za provozo-
van˘ v˘herní hrací pfiístroj nebo
jiné technické herní zafiízení

07/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje obecnû závaznou vy-
hlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 1/2012, kterou
se zru‰uje obecnû závazná vyhlá‰ka
mûsta Ti‰nova ã. 4/2010 o místním po-
platku za provozovan˘ v˘herní hrací
pfiístroj nebo jiné technické herní zafií-
zení dle pfiílohy ã. 3 zápisu.

5. Zpráva o ãinnosti Komise k pro-
jednávání pfiestupkÛ mûsta
Ti‰nova za rok 2011

08/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí zprávu o ãin-
nosti Komise k projednávání pfiestupkÛ
mûsta Ti‰nova za rok 2011.

6. Zpráva o Ïivnostenském podni-
kání za rok 2011

09/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí Zprávu o Ïivno-
stenském podnikání za rok 2011.

7. Prodej ãásti pozemku parc.
ã. 1560/4 v k.ú. Ti‰nov

10/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje prodej ãásti pozemku
v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 1560/4 podle GP
oznaãené parc.ã. 1560/14 o v˘mûfie 68 m2

M. K., bytem B. za kupní cenu ve v˘‰i
150 Kã/m2 + úhradu nákladÛ spojen˘ch
s prodejem vãetnû danû z pfievodu ne-
movitostí.

8. Dodatek ã. 1 ke smlouvû o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu
Ïivotního prostfiedí na akci
Revitalizace Z· nám. 28. fiíjna
Ti‰nov

11/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje uzavfiení dodatku ã. 1
ke smlouvû ã. 100069873 o poskytnutí
podpory ze SFÎP âR dle pfiílohy ã. 4 zá-
pisu.

9. Odmûny pro neuvolnûné ãleny
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova

12/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje v souladu s § 72 záko-
na ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfií-
zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
a Nafiízením vlády ã. 37/2003 Sb., o od-
mûnách za v˘kon funkce ãlenÛm zastu-
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pitelstev, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
v˘‰i odmûn pro neuvolnûné ãleny
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova s úãin-
ností od 1. 1. 2012 dle pfiílohy ã. 5 zápisu.

10. Zápis ã. 1/2012 ze zasedání
Kontrolního v˘boru

13/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí zápis ã. 1/2012
ze zasedání Kontrolního v˘boru kona-
ného dne 18. 1. 2012

14/01/2012 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova ukládá v souladu s § 118 odst. 1
zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zfiízení), V̆ boru kontrolnímu Zastupi-
telstva mûsta Ti‰nova neprodlenû zahá-
jit kontrolu ãerpání finanãní dotace
z grantu z Islandu, Lichten‰tejnska
a Norska prostfiednictvím Finanãního
mechanismu EHP na rekonstrukci
Müllerova domu.

11. Obchodní a ‰kolicí centrum
Trnec – prezentace projektu

Bez usnesení.

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

Bez usnesení.

„Osobní údaje jsou v originále usnesení
(zápisu), kter˘ je v souladu s ustanove-
ním § 95 zákona ã. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ uloÏen na MûÚ Ti‰nov.“
UpozorÀujeme na zmûnu ve zvefiejÀo-
vání usnesení z jednání Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova: tato usnesení budou
zvefiejÀována pouze na www.tisnov.cz

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
místostarosta mûsta

Ti‰nov je opût o krok
blíÏ obãanÛm

V Ti‰novû jsme udûlali dal‰í velk˘
krok smûrem k vût‰í informovanosti
sv˘ch obãanÛ. Intenzivnû také pracu-
jeme na zlep‰ování sluÏeb nabízen˘ch
mûstsk˘m úfiadem.

Ti‰nov‰tí zastupitelé na svém únoro-
vém zasedání schválili mnoÏství nov˘ch
opatfiení, pomocí kter˘ch chtûjí poskyt-
nout obãanÛm mûsta dostatek informací
o dûní na radnici. Po mnoha neúspû‰-
n˘ch pokusech v letech minul˘ch bylo
rozhodnuto o zvefiejÀování zápisÛ ze za-
sedání orgánÛ mûsta. Obãané tak na-
jdou na internetov˘ch stránkách mûsta
a rovnûÏ v mûstské knihovnû zápisy ze
zasedání zastupitelstva, mûstské rady
a také dal‰ích poradních orgánÛ. Aby
byla informovanost je‰tû dokonalej‰í,
budou nyní pfiístupné pfiedem také ve‰-
keré podklady k projednávan˘m bodÛm
zastupitelstva. Ty mûli do této doby
k dispozici pouze ãlenové zastupitelstva.
„Pro ty obãany, ktefií se nemohou, napfií-
klad z pracovních dÛvodÛ, zasedání to-
hoto základního samosprávného orgánu
mûsta úãastnit osobnû, pfiipravuje
mûsto televizní pfienos a také obrazov˘
záznam na internetov˘ch stránkách
mûsta“, informoval starosta Jan
Schneider.

V˘raznou zmûnou prochází i sa-
motn˘ mûstsk˘ úfiad. Nov˘ docházkov˘
systém, kter˘ je v Ti‰novû od ledna
v provozu, umoÏÀuje podávat tzv. on-line
informaci o pfiítomnosti pracovníkÛ
úfiadu na pracovi‰ti. „V souãasné dobû
si mÛÏe kaÏd˘ na internetov˘ch strán-
kách ovûfiit, zda pracovník úfiadu, kte-
rého hodlá nav‰tívit, je pfiítomen, ãi
nikoli,“ vysvûtlil starosta Schneider.
Mûsto pfiipravuje také nov˘ vyvolávací
systém pro agendu osobních dokladÛ
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a agendu dopravnû-správní. „Tento
systém umoÏÀuje rovnûÏ elektronickou
rezervaci. CoÏ v koneãné fázi znamená,
Ïe budete moci z pohodlí Va‰eho domova
naplánovat náv‰tûvu úfiadu na kon-
krétní den a hodinu,“ dodal starosta
mûsta.

Renáta Srstková, DiS.
asistentka starosty

Od leto‰ního léta musí dûti
cestovat s vlastním pasem

UpozorÀujeme obãany, ktefií chtûjí
cestovat do zahraniãí spoleãnû se sv˘mi
dûtmi, Ïe ke dni 26. 6. 2012 konãí
platnost v‰ech zápisÛ dûtí v cestov-
ních pasech rodiãÛ.
– od 1. 7. 2011 jiÏ není moÏné zapiso-

vání dûtí do cestovních dokladÛ rodiãÛ
– stávající zápisy zÛstávají platné pouze

do 26. 6. 2012
– od 27. 6. 2012 bude muset kaÏdé dítû

pro cestu do zahraniãí vlastnit svÛj ce-
stovní doklad

– od 1. 1. 2012 je moÏné poÏádat o ob-
ãansk˘ prÛkaz také pro dítû mlad‰í
15 let, kter˘ lze pouÏít jako cestovní
doklad pro cesty do zemí EU.

Vydání cestovního pasu se strojo-
vû ãiteln˘mi údaji a s nosiãem dat
s biometrick˘mi údaji pro obãana
mlad‰ího 15 let je zpoplatnûno. Správní
poplatek je v tomto pfiípadû ve v˘‰i 
100,- Kã a cestovní pas má platnost
5 let. LhÛta pro jeho vyhotovení je
30 dnÛ. Jeden z rodiãÛ se musí i s dítû-
tem dostavit na úfiad. S sebou musí mít
rodn˘ list dítûte a svÛj platn˘ doklad
totoÏnosti. Fotografii jiÏ nosit nemusí,
dûti budou vyfotografovány pfiímo na
pracovi‰ti cestovních dokladÛ.

ObãanÛm mlad‰ím 15 let je moÏné
vyhotovit také cestovní pas
tzv. „BLESK“, tedy cestovní pas bez

strojovû ãiteln˘ch údajÛ a bez no-
siãe dat s biometrick˘mi údaji.
V tomto pfiípadû je ov‰em nutné kromû
rodného listu dítûte a platného dokladu
totoÏnosti zákonného zástupce donést
je‰tû dvû fotografie dítûte a fiádnû vypl-
nûn˘ pfiedepsan˘ tiskopis vydan˘
MVâR. Doba platnosti „rychlopasu“ je
6 mûsícÛ a vyhotoven je bûhem 15 dnÛ.
Správní poplatek je 1000,- Kã.

Cestovní pas rodiãe, ve kterém je zá-
pis dítûte, zÛstává nadále v platnosti aÏ
do data vyznaãeného v cestovním pase.
Konãí platnost pouze provedeného zá-
pisu a není nutné, aby si rodiã nechal
vyhotovit nov˘ cestovní pas.

Jako cestovní doklad lze pouÏít i ob-
ãansk˘ prÛkaz, ale pouze k pfiekroãení
hranic s ãlensk˘m státem Evropské
unie. Vydání obãanského prÛkazu obãa-
novi mlad‰ímu 15 let je zpoplatnûno.
Správní poplatek je 50,- Kã a obãansk˘
prÛkaz má platnost 5 let. LhÛta pro vy-
hotovení dokladu je 30 dnÛ.

Îádosti o vydání cestovních pasÛ
i obãansk˘ch prÛkazÛ pro dûti 
(osoby mlad‰í 15 let) se vyfiizují na
Mûstském úfiadû v Ti‰novû v pfií-
zemí budovy ã. p. 346 (nad poli-
klinikou). Úfiední doba: pondûlí
a stfieda 07.00 – 17.00 hodin; 
pátek 07.00 – 12.00 hodin.

K vydání prvního cestovního pasu
(i obãanského prÛkazu) se od 1. 1. 2012
jiÏ nevyÏaduje osvûdãení o státním ob-
ãanství âR. Tento doklad se vyÏaduje
pouze v pfiípadech, kdy vznikne dÛ-
vodná pochybnost o státní pfiíslu‰nosti
Ïadatele. Obãan bez trvalého pobytu je
vÏdy povinen doloÏit pfii podání Ïádosti
osvûdãení o státním obãanství âR.

Apelujeme na obãany (rodiãe),
aby vyfiízení pasu (pfiípadnû obãan-
ského prÛkazu) nenechávali na
poslední chvíli a zaÏádali o jeho



Radnice informuje

Názory obãanÛ

8 TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2012

vyhotovení vãas, a to pfiedev‰ím
v pfiípadû, pokud se chystají na do-
volenou do zahraniãí.

Dal‰í informace a pfiípadné dotazy
Vám rádi sdûlíme na tel. ãísle 549 439
778.

Odbor správních a vnitfiních vûcí
MûÚ Ti‰nov

Plo‰ná deratizace

V rámci prevence proti pfiemnoÏení
potkanÛ a ãasového sjednocení derati-
zaãních zásahÛ, které zvy‰uje úãinnost

tûchto opatfiení, vyhla‰uje mûsto Ti‰nov
plo‰nou deratizaci od 1. 3. do 31. 3.
2012.

O provedení deratizace podejte
prosím zprávu oddûlení komunálních
sluÏeb mûsta Ti‰nova osobnû nebo na
tel. 549 439 851.

Deratizaãní práce provádí
f. Praiznerovi, tel.: 723 244 840

Informace k pfiipravovanému
projektu „Obchodní
a ‰kolicí centrum Trnec“

VáÏení spoluobãané,
dovoluji si Vás v tomto ãlánku sezná-

mit s pfiipravovan˘m zámûrem spoleã-
nosti EMBRA Development, a.s., kter˘
se t˘ká vyuÏití areálu dosluhující pily
v Ti‰novû na Trnci. Jak je Vám jistû
známo, stávající areál je ve ‰patném
technickém stavu, znaãnû zchátral˘,
vãetnû neudrÏovaného okolí vlastních
budov. PfiijíÏdûjícím ze smûru od Brna
a Drásova se tak nask˘tá ne právû pfií-
vûtiv˘ obrázek (na‰eho) mûsta Ti‰nova.

Jak jiÏ název ãlánku napovídá, zá-
mûrem investora je komplexní revitali-
zace uvedeného prostoru tak, aby ko-
neãnû po dlouh˘ch desetiletích uvítala
náv‰tûvníky mûsta v této ãásti jeho
nová a prosperující tváfi. V této souvis-
losti tedy dojde k odstranûní v‰ech stá-
vajících staveb b˘valého provozu pily
a k vybudování moderního objektu,

v nûmÏ budou umístûny obchodní pro-
story a prostory pro poskytování sluÏeb.
Objekt je fie‰en jako dvoupodlaÏní s tím,
Ïe druhé podlaÏí je fie‰eno jako ustupu-
jící a zcela respektuje v˘‰kovou hladinu
stávajících staveb.

Pokud se t˘ká obchodních prostor,
nepÛjde zcela o standardní prodejnu,
jak jsme tomu navyklí u ostatních ob-
chodních domÛ v okolí ãi jin˘ch mûs-
tech. Obchodní prostory se budou na-
cházet v pfiízemí a budou rozdûleny
z cca 50 % mezi prodejnu Billa a zbyl˘ch
cca 50 % plochy budou tvofiit tolik po-
tfiebné malometráÏní prostory a sklady
pro maloobchod a sluÏby. Informace, Ïe
se bude jednat pouze o „dal‰í supermar-
ket v Ti‰novû“, které obãas zaznívají,
jsou tedy zavádûjící a nepfiesné. Snahou
investora je naopak dát prostor i míst-
ním maloobchodníkÛm a poskytovate-
lÛm drobn˘ch sluÏeb – to v‰e s jedin˘m
cílem – zlep‰it komfort a kvalitu posky-
tovan˘ch sluÏeb ve mûstû. Primárnû
samozfiejmû pro obyvatele mûstsk˘ch
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ãástí Trnec a sídli‰tû Pod Klucaninou,
kde odpovídající vybavení zcela chybí.

Pohodlí nakupujících a uÏivatelÛ
sluÏeb bude dále slouÏit restaurace,
která bude umístûna ve druhém podlaÏí
objektu, spolu se ‰kolicími prostory.
Tyto ‰kolicí prostory budou slouÏit ne-
jenom pro tzv. firemní ‰kolení, ale in-
vestor plánuje jejich vyuÏití také pro
pfiípadné zájemce z fiad ti‰novské vefiej-
nosti a jejích zájmov˘ch sdruÏení
a spolkÛ. K pohodlí nakupujících a uÏi-
vatelÛ sluÏeb pfiispûje koneãnû také
dostateãnû dimenzované parkovi‰tû na-
vrhované jako ãásteãnû do terénu za-
pu‰tûn˘ dvoupodlaÏní objekt situovan˘
za navrhovan˘m obchodním domem
tak, aby maximálnû eliminoval hlukové
a emisní vlivy na okolí.

V souvislosti s v˘stavbou obchod-
ního a ‰kolicího centra dojde také
k úpravû stávající, dopravnû zcela nevy-
hovující kfiiÏovatky. Dopravní fie‰ení
bylo navrÏeno ve spolupráci se Správou
a údrÏbou silnic Jihomoravského kraje
(správcem dotãen˘ch pozemních komu-
nikací) a Dopravním inspektorátem
Policie âR. Obãas pfiipomínan˘ kruhov˘
objezd zde bohuÏel dle platn˘ch práv-
ních pfiedpisÛ nelze vybudovat, ale do-
jde k ãásteãnému roz‰ífiení komunikace
a úpravû dopravy prostfiednictvím jízd-
ních pruhÛ, coÏ by mûlo eliminovat
nepfiehlednou a nebezpeãnou situaci,
která je zde nyní. Nezapomínáme samo-
zfiejmû ani na pû‰í, proto v souvislosti
s v˘stavbou obchodního a ‰kolicího
centra dojde k vybudování komfortního
chodníku, kter˘ bude za úãelem ochrany
chodcÛ oddálen od stávající komuni-
kace, ale bude pfiirozenû respektovat
stávající komunikaãní linii mezi nádra-
Ïím v Hradãanech a sídli‰tûm
Klucanina.

V̆ ‰e popsan˘ zámûr byl investorem

pfiedstaven také dne 2. 2. 2012 na vefiej-
ném zasedání Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova a je v souladu se stávajícím
i pfiipravovan˘m nov˘m územním plá-
nem. Ten v dotãené plo‰e navrhuje tzv.
plochu smí‰enou obytnou, kombinující
obãanskou vybavenost s bydlením.
Bydlení pfiitom s ohledem na platné
právní pfiedpisy a ochranu pfied hlukem
nemÛÏe b˘t umístûno v bezprostfiední
blízkosti stávající pozemní komunikace.
V této souvislosti je tedy tento prostor
vyuÏit pro popsanou stavbu, za níÏ by
mûlo b˘t v budoucnu situováno bydlení. 

Ing. Milan Pangrác
pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti

První ti‰novská kolejová
hromadná doprava

Pro potfieby obyvatel celého Ti‰nova
a o voln˘ch dnech jako atrakci pro ná-
v‰tûvníky navrhuji vedení mûsta zfiídit
vefiejnou dopravu na stávajícím kolejo-
vém svr‰ku Ïelezniãní vleãky do  ãebín-
ské rozvodny, kterou vyuÏívá firma
âEPS pouze jednou za 2 roky.

Zprovoznit by se mûla ãást z Trnce
od hradãanské zastávky aÏ na nádraÏí
âD Ti‰nov. Jednoduch˘m zpÛsobem lze
vybudovat nûkolik zastávek a následnû
zafiadit tuto linku do IDS JMK.
Zastávky by mohly b˘t: v˘chozí Trnec,
dal‰í u b˘valé pily (jak se  uvaÏuje – bu-
doucí supermarket Billa), restaurace
Skleník (sídli‰tû), u Baumatu a koneãná
na nádraÏí âD.

Zde by z krajní koleje mohli cestující
pohodlnû  pfiestupovat na Ïelezniãní
i autobusové spoje. Tímto by se i ãásteã-
nû vyfie‰il problém parkování v pfied-
nádraÏním prostoru a vjezd osobních
aut do stfiedu mûsta.

Karel Souãek
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

KPH – Saxofonové kvarteto
Bohemia – program Vít FIALA:

History of jazz
7. bfiezna

Velk˘ sál MûKS
Pozor zmûna zaãátku – zaãíná se

uÏ v 19.00!
Skladbu History of Jazz napsal jaz-

zov˘ hudebník a skladatel Vít Fiala pro
Bohemia Saxophone Quartet. Inspirací

mu byly dÛleÏité styly jako je napfi.
blues, dixieland ãi boogie-woogie, tak
i skladatelsk˘ rukopis velikánÛ jazzu
– Duke Ellingtona, Benny Goodmana,
Count Basieho, Gerry Mulligana a dal-
‰ích.

Nové vstupné na KPH - 100,- Kã, pro
dûti, studenty do 26 let a seniory (dÛ-
chodce) 60,- Kã. Jeden dospûl˘ jako do-
provod dítûte zdarma!

Festival dokumentárních filmÛ
Jeden svût – téma

„Protesty – nepokoje – revolta“
11. – 13. bfiezna

kino Svratka, sál MûKS
V rámci festivalu vystoupí kapela

TRABAND a divadlo Lí‰eÀ s pfiedstave-
ním Sávitrí. Ve foyer kina bude od 1. 3.
do 16. 3. v˘stava M˘ty o socialistick˘ch
ãasech.

Program Jednoho svûta v Ti‰novû
(vstupné na filmové projekce 60 Kã)

sobota 10. bfiezna
20.00 – koncert kapely Traband, tlumoãeno do ãeského znakového jazyka

vstupné 150,- Kã, velk˘ sál MûKS. Lístky v pfiedprodeji
v knihkupectví paní Ra‰kové za 130,- Kã.

nedûle 11. bfiezna
15.00 – divadlo Sávitrí

loutková stínohra na motivy staroindické báje o lásce
a síle pfiekonávající zl˘ osud v podání brnûnského divadla Lí‰eÀ
vstupné 80,- Kã /dûti do 12 let a seniofii 40,- Kã, kino Svratka

16.00 – otevfiení dûtského koutku
zaji‰Èuje RC Studánka, zdarma ve foyer kina
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Jeden svût mífií do Ti‰nova

Nejvût‰í evropsk˘ festival dokumen-
tárních filmÛ o lidsk˘ch právech Jeden
svût letos poprvé zamífií také do Ti‰nova
(11. – 13. bfiezna). Hlavním tématem
14. roãníku jsou právû probíhající pro-
testy, nepokoje a revolty v rÛzn˘ch ãás-
tech svûta. Filmy ukáÏou, Ïe aãkoliv cíle
a prostfiedky obãansk˘ch nepokojÛ od
Egyptu pfies ¤ecko aÏ po USA jsou roz-
dílné, v‰echny pojí spoleãn˘ prvek: od-
hodlaní mladí lidé, ktefií Ïádají zmûnu
zaveden˘ch pofiádkÛ.

V Ti‰novû ale festival zahájíme jinak
– tématem mnohem bliÏ‰ím a aktuál-
nûj‰ím, které se t˘ká kaÏdého z nás.
Film Z popelnice do lednice nastavuje
zrcadlo kaÏdodennímu a ãasto neuvûdo-
mûlému pl˘tvání jídlem, skandálnímu
jednání obchodních fietûzcÛ a konzumní
spoleãnosti obecnû. Snímek se nespoko-
juje pouze s kritikou, ale nabízí také
moÏné alternativy – na diskuzi po filmu
jsme proto pozvali hosta z brnûnského
Nesehnutí, které bojuje proti expanzi
nadnárodních fietûzcÛ, a také místního
biozemûdûlce.

Dal‰í filmy, které uvedeme
v Ti‰novû, se vûnují napfiíklad revolu-
cím v arabsk˘ch státech (film Zpût na
Tahrír, host blízkov˘chodní analytik
Marek âejka), vraÏdám novináfiÛ v âe-
ãensku (film Kdo zabil Nata‰u, host no-
vináfika Petra Procházková) nebo Ïivot-
ním pfiíbûhÛm bezdomovcÛ (film Láska
v hrobû, host Pavel Kosorin z Armády
spásy). Festival zakonãí divácky velmi
oblíbené pásmo sociálních spotÛ – re-
klam, „co mají smysl“ – NonComm,
s hostem dramaturgem Jifiím Seidlem.

Jeden svût pfiinese také bohat˘ do-
provodn˘ program. UÏ v pfiedveãer za-
hájení festivalu se mÛÏete tû‰it na kon-
cert v Ti‰novû dosud nesl˘chan˘. A to
doslova – vystoupení dnes uÏ kultovní
kapely Traband budeme tlumoãit pro
nesly‰ící do ãeského znakového jazyka.
Jedineãn˘ audio-vizuální záÏitek si ne-
nechá ujít ani âeská televize.

Netradiãní bude i nedûlní odpolední
divadlo - stínohra Sávitrí na motivy sta-
roindické báje má ambice pobavit nejen
dûti, ale i dospûlé. Budeme rádi, kdyÏ
rodiãe zÛstanou i na navazující koncert
Idy Kelarové a úvodní dokumentární

koncert Idy Kelarové
vstupné dobrovolné, velk˘ sál MûKS

17.00 – Z popelnice do lednice
následuje debata s Milanem ·tefancem z Nesehnutí

pondûlí 12. bfiezna
17.30 – Láska v hrobû

následuje debata s fieditelem brnûnské Armády spásy Pavlem Kosorinem
19.30 – Zpût na Tahrír

následuje debata s blízkov˘chodním expertem Markem âejkou

úter˘ 13. bfiezna
17.30 – Kdo zabil Nata‰u

následuje beseda s novináfikou Petrou Procházkovou
19.30 – NonComm

následuje beseda s dramaturgem Jifiím Seidlem
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film. V pfiedsálí kina proto bude ve spo-
lupráci s RC Studánka otevfien dûtsk˘
koutek. Ve foyer kina uÏ od poãátku
bfiezna navíc najdete také v˘stavu foto-
grafií M˘ty o socialistick˘ch ãasech.

Nedílnou souãástí Jednoho svûta
jsou uÏ od jeho poãátku dopolední pro-
jekce pro základní a stfiední ‰koly.
Zapojí se do nich desítky tfiíd z Ti‰nova
a okolí. Nezapomnûli jsme ani na se-
niory a vozíãkáfie, pro které je kino do-
stupné jen stûÏí. Uspofiádáme pro nû
speciální projekci v Centru sociálních
sluÏeb.

Dovolte mi na závûr podûkovat mûstu
Ti‰nov a partnerÛm za finanãní pod-
poru, místnímu gymnáziu a Annû
Sítorové za organizaci ‰kolních projekcí
a také v‰em dobrovolníkÛm, ktefií s pfií-
pravou festivalu pomáhají. Vûfiím, Ïe si
v programové nabídce festivalu vybere
kaÏd˘, co ho zajímá, a Ïe prvním roãní-
kem poloÏíme základ nové tradice.

Dan Petrucha
koordinátor festivalu v Ti‰novû

Sledujte pfiípadné zmûny na www.je-
densvet.cz/tisnov a www.facebook/je-
den.svet.tisnov

KPH – Ensemble Serpens Cantat
Stfieda 28. bfiezna
Velk˘ sál MûKS

Pozor zmûna zaãátku – zaãíná se
uÏ v 19.00!

Soubor specializující se na barokní
hudbu italsk˘ch a nûmeck˘ch mistrÛ
i autorÛ ovlivnûn˘ch italskou a nûmec-
kou barokní hudební man˘rou. Mezi
stûÏejní repertoár souboru patfií skladby
C. Monteverdiho, A. Vivaldiho,
D. Buxtehudeho, G. F. Händla, G. Ph.
Telemanna.

Nové vstupné na KPH – 100,- Kã,

pro dûti, studenty do 26 let a seniory
(dÛchodce) 60,- Kã. Jeden dospûl˘ jako
doprovod dítûte zdarma!

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

V˘stava
„Od sanatoria po nemocnici“

8. ledna – 4. bfiezna
V˘stava umoÏÀuje náv‰tûvníkÛm

nahlédnout na Nemocnici Ti‰nov z ji-
ného pohledu neÏ pouze z pohledu paci-
enta. Seznamuje s osudy zakladatele
sanatoria MUDr. Kuthana a jeho rodi-
nou, s bûÏn˘m reÏimem ve vodoléãeb-
ném ústavu i s jeho pfiemûnou na dne‰-
ní krajskou nemocnici. Na dobov˘ch
pohlednicích a architektonick˘ch plá-
nech je zobrazen také stavební v˘voj
areálu b˘valého sanatoria, vãetnû jeho
moÏného budoucího vyuÏití.

Pfiedná‰ka prof. Jana Sedláka

„Architektonické dílo
Karla Hugo Kepky,
Miloslava Kopfiivy,

Oskara Pofiísky
a Stanislava Kuãery“

âtvrtek 1. bfiezna
pfiedná‰ková místnost muzea

V 18 hod., vstupné 30,- Kã/osobu
Pfiedná‰ka se koná v rámci dopro-

vodného programu k v˘stavû „Od sana-
toria po nemocnici“.

Budete se moci seznámit s dílem
v˘‰e zmínûn˘ch architektÛ, ktefií
sv˘mi návrhy formovali stavební v˘voj
budovy ti‰novského sanatoria
MUDr. Kuthana, dne‰ní Nemocnice
Ti‰nov. V rámci pfiedná‰ky bude moÏné
zhlédnout i samotnou v˘stavu.
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V˘stava
„Za dlouh˘ch zimních veãerÛ“

17. ledna – 11. bfiezna
Interaktivní v˘stava nejen pro dûti

je pro velk˘ zájem prodlouÏena do
11. bfiezna 2012.

K v˘stavû je pfiipraven˘ moderovan˘
program. Tento program nabízíme ‰kol-
ním a zájmov˘m skupinám na objed-
návku na tel. ã.: 549 213 801. O víkendu
zaãíná program vÏdy v 10, 14 a 16 ho-
din. Jednotné vstupné na v˘stavu je 30,-
Kã/osoba.

V˘stava „Sokol na Ti‰novsku“
11. bfiezna – 27. kvûtna

V̆ stava se koná ke 120. v˘roãí zalo-
Ïení Tûlocviãné jednoty Sokol Ti‰nov
a 110. v˘roãí vzniku Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské. 11. bfiezna v 15.00 hodin
probûhne vernisáÏ  k v˘stavû – vystoupí
Ïáci ZU·  Ti‰nov.

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

„Hudební svûtlo barvou“
Vladimír Kiseljov

V˘stava maleb inspirovan˘ch
hudbou

6. 3. – 5. 4. 2012
VernisáÏ se uskuteãní v úter˘

6. bfiezna 2012 v 18 hod. Více o umûlci
na www.kiseljov.net

P¤IPRAVUJEME:

V˘stava ke 125. v˘roãí narození
malífie Josefa Jambora
7. 4. 2012 – 31. 10. 2012

VernisáÏ se uskuteãní v sobotu
7. dubna 2012 v 17 hod.

Mûstská knihovna Ti‰nov pro
vás pfiipravila tyto dobroty

B¤EZEN – MùSÍC âTENÁ¤Ò
Motto: Sladk˘ Ïivot s knihovnou!

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

6. 3. a 20. 3. 2012 v 17.00 pfiedná‰-
ky letního semestru UVâ – Kapitoly
z psychologie

7. 3. a 21. 3. 2012 v 17.00 pfied-
ná‰ky letního semestru UVâ
– Krajináfiská architektura

14. 3. a 28. 3. 2012 v 17.00 pfied-
ná‰ky letního semestru UVâ – Bedfiich
Smetana, tvÛrce ãeské národní opery

Salonky

QUILLING – papírov˘ filigrán
8. 3. 2012 v 9.30

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu pod vedením paní Hany ·irÛãkové.

Quilling  je zaloÏen na vyuÏití papí-
rov˘ch prouÏkÛ k v˘robû netradiãních
pfiáníãek, dekorací, obrázkÛ, krabiãek ãi
dárkov˘ch balení. Technika spoãívá ve
smotávání prouÏkÛ papírÛ, jejich tvaro-
vání a následného fixování lepidlem.
Poplatek za kurz: 50,- Kã

Zájemci se mohou pfiihlásit
v Mûstské knihovnû Ti‰nov osobnû nebo
telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Nitûná grafika
22. 3. 2012 v 9.30

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu pod vedením paní Aleny
Brodecké.
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Nitûná grafika je tradiãní a oblíben˘
koníãek. V sedmdesát˘ch letech minu-
lého století se jí také fiíkalo vy‰ívání na
papír a byla to velice oblíbená technika.
Nyní zaÏívá svÛj návrat.
Poplatek za kurz: 50,- Kã

Zájemci se mohou pfiihlásit
v Mûstské knihovnû Ti‰nov osobnû nebo
telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Divadlo

Jean-Baptiste Moliére:
Scapinova ‰ibalství
5. 3. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá ve
spolupráci s Národním Divadlem Brno
zájezd na pfiedstavení Scapinova ‰ibalství.

Zdenûk Dvofiák pomáhá v roli pro-
hnaného sluhy Scapina ve slavné
Moliérovû komedii dvûma mû‰Èansk˘m
synkÛm, ktefií chtûjí vytrestat své skrb-
lické a staromódní otce. BliÏ‰í infor-
mace v knihovnû.

Semináfi

VraÈme rodiãÛm jejich ãas
12. 3. 2012

V rámci propagace Evropského roku
aktivního stárnutí a mezigeneraãní soli-
darity pofiádá kanceláfi poslankynû

EP Ing. Bc. Zuzany Brzobohaté pod
zá‰titou starosty  mûsta Ti‰nova Jana
Schneidera semináfi „VraÈme rodiãÛm
jejich ãas“ pod vedením Martiny âíÏ-
kové, certifikované trenérky pamûti
II. stupnû a Mgr. Dagmar Trávníkové,
Ph.D., pedagoÏky na FSpS MU Brno,
Ïonglérky a zakládající ãlenky Ïonglér-
ského Divadla KUFR.

Pamatujete si, kdyÏ jsme jako malí
ãekali sami doma, neÏ se vrátí rodiãe
z práce? KdyÏ nám po celodenním shonu
pomáhali s úkoly nebo s námi ‰li na pro-
cházku? Vûnovali nám svÛj voln˘ ãas
bez nároku na odmûnu!!!

Nyní jsou na‰i rodiãe v podobné situ-
aci, jsou doma cel˘ den bez moÏnosti  po-
povídat si  s blízk˘m ãlovûkem.
Nemohou jít do  kavárny nebo na pro-
cházku, nemají totiÏ s k˘m, protoÏe my
nemáme ãas. Nemyslíte si, Ïe na‰im  ro-
diãÛm nûco dluÏíme?  Zkusme jim vrátit
jejich ãas.
Témata semináfie
– teoretick˘ úvod do problematiky stáfií

a jeho pfiíznakÛ
– moÏnosti rozvoje a udrÏitelnosti men-

tální a fyzické stránky rodiãÛ
– praktické ukázky trénování pamûti

a tûlesného cviãení
– v˘znam Ïonglování v historick˘ch

souvislostech
– praktické Ïongléfiské aktivity s míãky

ãi dal‰ími pomÛckami
– aktivity pro rozvoj motoriky a prstová

cviãení
Semináfi probûhne v pfiedná‰kovém

sále Mûstské knihovny Ti‰nov. Zájemci
se mohou hlásit telefonicky v knihovnû
549 121 001-5 nebo na e-mailu m.ciz-
kova @email.cz

Beseda

Arno‰t Goldflam
19. 3. 2012

Beseda s muÏem mnoha talentÛ – di-
vadelním reÏisérem, dramatikem, her-
cem, pedagogem a spisovatelem
Arno‰tem Goldflamem. V rámci setkání
probûhne i autorské ãtení z pfiipravo-
van˘ch, ale je‰tû nevydan˘ch knih
„O tatovi“ – to je zatím pracovní název.
Pro zajímavost a pobavení pfiidá jeden
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mal˘ pfiíbûh z knihy pro dûti „Sny na
dobrou noc“ a probûhne i autogramiáda.

Srdeãnû vás v‰echny zveme na kul-
turní bonus ti‰novského Mûsíce ãte-
náfiÛ. Tû‰it se mÛÏete na pfiíjemnou
a uvolnûnou atmosféru literárního ve-
ãera. Arno‰t Goldflam je vÏdy mil˘m,
vesel˘m a nadmíru pfiíjemn˘m hostem,
kter˘ tak skvûle umí uplatnit smysl pro
komick˘ detail, jazykovou bravuru
a ironick˘ nadhled, a my jsme rády, Ïe
na‰e pozvání pfiijal.

Z Pekingu do Ka‰garu
26. 3. 2012 v 17.00

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku
a Mûstská knihovna Ti‰nov vás zvou na
druhou akci benefiãní série – Z Pekingu
do Ka‰garu. Vyprávûní Viktorie ·Èastné
o putování po âínû od v˘chodu k západu
se uskuteãní v pfiedná‰kovém sále mûst-
ské knihovny.

Spoluzakladatelka lesního klubu,
lektorka skupiny rodiãÛ s dûtmi do 3 let,
profesí geografka, du‰í nomádka,
a matka tfií dûtí vám prostfiednictvím
svého vyprávûní a fotografií pfiiblíÏí
záÏitky z tfiímûsíãního cestování po Asii
se zamûfiením na âínu.

V˘stava

Drátované velikonoce
29. 2. – 6. 3. 2012

Prodejní v˘stava drátovan˘ch vají-
ãek a dal‰ích drobností s velikonoãní
tématikou probûhne v prostorách oddû-
lení pro dospûlé ãtenáfie. Vystavovat
budou mistfii cechu ãesko-moravsk˘ch
umûleck˘ch dráteníkÛ, âlenÛ sdruÏení
lidov˘ch fiemeslníkÛ a regionálních v˘-
robcÛ MAS Moravsk˘ kras, Jifií Bare‰
a Emílie ·Èávová. Na v˘stavû budou
rovnûÏ drátenické v˘robky  dÏarkÛ (drá-
tenick˘ch uãÀÛ), které vede mistr cechu

Jifií Bare‰ ze sociálnû terapeutické dílny
drátenické v ÚSP KOCIÁNKA Brno.

Emílie ·Èávová – k drátenictví se
dostala, kdyÏ potkala pana Bare‰e.
Pracuje se v‰emi druhy drátu, nejradûji
má chirurgickou ocel a v˘robu ‰perkÛ.
Její drátovaná vajíãka jsou mal˘mi
skvosty. Pro jemné drátování má ojedi-
nûl˘ cit a vnímání estetick˘ch tvarÛ.

Jifií Bare‰ se vlivem své minulé
profese (zlatník) nauãil zacházet s ko-
vem i nástroji a po v˘mûnû materiálÛ za
drátenické kovy se jeho zku‰enost proje-
vila v drátenickém fiemesle aÏ po titul
mistra. Uskuteãnil fiadu v˘stav vãetnû
Slovenské republiky.

Oba mistry cechu ãesko-moravsk˘ch
umûleck˘ch dráteníkÛ mÛÏete potkat
celoroãnû v rÛzn˘ch skanzenech, na rÛz-
n˘ch fiemeslnick˘ch trzích, na hradech
a zámcích, kde seznamují zájemce s his-
torií drátování.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Pohádkové ilustrace Vlasta ·vejdová
1. 3. 2011 v 9.00

V̆ tvarnice Vlasta ·vejdová, nositel-
ka ceny Pohádkov˘ zvoneãek, patfií jiÏ
dlouho k nejznámûj‰ím ãesk˘m ilustrá-
torÛm. Její ilustrace jsou úspû‰né na v˘-
stavách nejen u nás, ale i v zahraniãí.
A tak není divu, Ïe jí byla nabídnuta
pfiíleÏitost, která se nedostává jen tak
nûkomu. Ilustrovala Brouãky a jak sa-
ma pfiiznává, mûla velkou trému, proto-
Ïe tato klasika je spojená s v˘tvarn˘m
umûním Jifiího Trnky.

Autorka vtiskla jednoduch˘m obráz-
kÛm osobitou atmosféru. Rozevláté
vlasy, do‰iroka otevfiené, pfiekvapené ãi
zasnûné oãi, nûha a nezmûrná dávka
fantazie, to jsou charakteristické znaky
obrázkÛ Vlasty ·vejdové. PÛvabné
kníÏky jsou pfieváÏnû urãené pro spo-
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leãné ãtení dûtí a jejich rodiãÛ a praro-
diãÛ. Setkání s autorkou je skvûlou pfií-
leÏitostí, pfii které mÛÏeme nahlédnout
do tvorby této v˘jimeãné umûlkynû.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!

Beseda s Renátou Fuãíkovou
a obrazové putování  pro dûti
27. 3. 2012 v 9.00, 10.30 a 12.30

Zveme Vás na setkání s autorkou,
která dûtem pfiedstaví svoji novou kni-
hu Historie Evropy.

PÛvodní ãeská kniha, která si klade
velik˘ cíl: seznámit ãtenáfie s historií
Evropy pfiehlednou, srozumitelnou, ale
pfiedev‰ím ãtivou formou. Kniha, ve
které je v‰echno podstatné, ale zároveÀ
není zahlcena nesrozumiteln˘mi pojmy
a letopoãty. S její pomocí zaãnou i malé
dûti vnímat poznávání dûjin jako úÏasné
dobrodruÏství. Rozmûrné a pÛsobivé
ilustrace zanechají nesmazateln˘ do-
jem. Nenechte si ujít autorské povídání
nad v˘jimeãnou knihou, která mÛÏe
vzniknout jen jednou za nûkolik dese-
tiletí.

Noc s Andersenem
30. 3. 2012

Opût tu máme jiÏ tradiãní nocování
v na‰í knihovnû! V kouzeln˘ch noãních
hodinách nebudeme spát, ale ãeká na
nás spousta mil˘ch pfiekvapení, vãetnû
setkání se slavn˘m pohádkáfiem
J. Ch. Andersenem.

Z proutûného ko‰íku

Pí‰u, pí‰e‰, pí‰eme
– StaÀ se spisovatelem

Jako kaÏd˘ rok, tak i letos se mÛ-
Ïete zapojit do bfieznového kniÏního
tvofiení. Knihy nejenÏe rádi ãteme, ale
mÛÏeme je i sami psát. Po cel˘ mûsíc
bfiezen mÛÏete svá literární dílka pfii-

nést do na‰í knihovny, kde z nich uspo-
fiádáme v˘stavku a také spoleãné autor-
ské ãtení. Máte-li chuÈ, zaãnûte jiÏ teì!
MÛÏete si vymyslet jak vlastní pfiíbûh ãi
básniãku, tak i dát knize podobu dle své
fantazie. Není kniha jako kniha, záleÏí
jen na va‰em nápadu a ‰ikovnosti.
KaÏd˘ zúãastnûn˘ se mÛÏe tû‰it na mi-
lou odmûnu.

Tak neváhejte a pi‰te, malujte
a tvofite!

Kreativní dílny
7.3., 14.3. a 21.3. 2012 ve 13.30

Na‰e pravidelné stfiedeãní dílniãky
budou v tomto mûsíci zamûfieny na
tvorbu nejen vlastní knihy, ale i na
ex libris. Slovo ex libris pochází z latiny
a znamená doslova „z knih“ ve smyslu
„tato kniha je z knih XY“. Jedná se
o mal˘ ozdobn˘ lístek, kter˘ vût‰inou
obsahuje název ex libris. Vlepuje se
do knihy, aby zde pfiipomínalo jejího
majitele.

Pozvánka

Obãanské sdruÏení Odyssea Ti‰nov
pofiádá v rámci Dominion Tour
(http://www.dominiontour.cz) turnaj ve
stolní hfie Dominion.
Kdy: 17. 3. 2012
Kde: Mûstské kulturní stfiedisko (pro-

story b˘valého Pfiístavu Odyssea)
Ml˘nská, Ti‰nov

Registrace od 9.00, zaãátek v 10.00,
pfiedpokládan˘ konec 15.00
Startovné 50,-Kã

Pro ty, kdo je‰tû neznají pravidla, se
doporuãuje pfiijít jiÏ v 9.00.
Dominion Tour: seriál akcí po celé re-
publice pro obdivovatele hry Dominion
a pro v‰echny, kdo se chtûjí Dominion
nauãit nebo si ho jen vyzkou‰et.

Za organizátory zve Bronislav Bauer
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Nová v˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty

Srdeãnû Vás zveme na v˘stavu Ivy
VanÏurové – „Paliãkovaná krajka
a malba na hedvábí“, která bude zahá-
jena v pátek 2. bfiezna 2012 v 14.30 ho-
din v Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce.
Pfii této pfiíleÏitosti se uskuteãní beseda
s autorkou, na které se zájemci dozví
v‰e o krajce s praktickou ukázkou jejího
vzniku.

Iva VanÏurová se narodila v roce
1962 v Brnû, kde proÏila dûtství a vy-
studovala vysokou ‰kolu zemûdûlskou.
S paliãkovanou krajkou se setkala po-
prvé ve ãtrnácti letech. Své znalosti roz-
víjela v letohradské poboãce ·kolského
ústavu umûlecké v˘roby Praha, kde
v roce 1995 dostala osvûdãení. V̆ uãní
list v oboru „Ruãní krajkáfika“ na tex-
tilní ‰kole ve Velkém Pofiíãí získala
v roce 1996. V̆ tvarné schopnosti dále
rozvíjela pod vedením na‰í pfiední kraj-
káfiky Milãi Eremiá‰ové na v˘tvarnû za-
mûfien˘ch kurzech v Praze. Díky velké
podpofie celé rodiny se mÛÏe krajce vû-
novat na profesionální úrovni, vytváfiet
ji ve v‰ech jejích podobách – od prostí-
rání, pfies odûvní doplÀky a biÏutérii aÏ
po krajku obrazovou. Od roku 2001 se
intenzívnû vûnuje i malbû na hedvábí.

Autorka je zakládající ãlenkou a ne-
formální vedoucí Ateliéru Pavuãina
krajkáfiek z Letohradu. Od roku 2005
vyuãuje paliãkovanou krajku v M-klubu
ve Vysokém M˘tû. Za své krajky získala
1. místo v soutûÏi Îidovského muzea
v Praze – „Davidova hvûzda“ a 1. místo
v soutûÏi „Architektura, vûãná inspi-
race“ ve Îìáru nad Sázavou.

V roce 1992 mûla první v˘stavu a od
té doby pravidelnû vystavuje doma
i v zahraniãí. Její práce dûlají radost po
celém svûtû.

V˘stava je prodejní, potrvá do
4. kvûtna 2012 a je pfiístupná dennû od
9.00 do 18.00 hodin.

J. P.

Bohumír Matal a ml˘n
v Prudké
V̆ stava v Podhoráckém muzeu,
poboãce Muzea Brnûnska
29. 11. 2011 – 25. 3. 2012

V˘stava v Podhoráckém muzeum
v Pfiedklá‰tefií pfiipomíná v˘roãí 90 let
od narození Bohumíra Matala (13. 1.
1922 – 7. 7. 1988), jednoho z nejv˘-
znamnûj‰ích pfiedstavitelÛ brnûnské po-
váleãné malby. Mnozí mají jistû stále
v pamûti pfiátelského, osobitého malífie,
jenÏ se na sklonku 60. let rozhodl opus-
tit Brno a pfiestûhovat se do ml˘na
v údolí Prudká u Doubravníka. A právû
na Matalovo dílo z tzv. prudeckého ob-
dobí, tj. z doby 70. a 80. let 20. století, se
v˘stava zamûfiuje.

Bohumír Matal se pro svÛj otevfienû
negativní postoj vÛãi komunistické moci
stal pro oficiální umûleckou kritiku
záhy nepfiijateln˘m a dlouhá léta ne-
smûl vystavovat. Po invazi vojsk
Var‰avské smlouvy zakoupil v Prudké
star˘ ml˘n, kter˘ postupnû opravil

Bohumír Matal: Ml˘n v zimû, 1973,
olej na plátnû (97x130),
soukromá sbírka, foto: M. ·viková
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a uzpÛsobil na malífisk˘ ateliér. Stranou
mûstského ruchu i pozornosti kritikÛ
zde vytvofiil mnoho maleb, kreseb a ná-
vrhÛ pro divadelní scénu, architekturu
ãi vefiejn˘ prostor. 

Na v˘stavû v Podhoráckém muzeu
jsou kromû obrazÛ Matalov˘ch velk˘ch
malífisk˘ch cyklÛ (Pfiítomnost ãlovûka,
Ptaãí herci, V zúÏeném prostoru,
Pomníky, Fragmenty, Vesmírné hara-
burdí) zastoupeny také návrhy pro ar-
chitekturu a kresby ze sklonku jeho Ïi-
vota, v nichÏ zachycoval své kaÏdodenní
pocity a stavy. Geometrická abstrakce,
tvarová zkratka a pfiíznaãná barevnost
se Matalovi stala prostfiedkem vyjádfie-
ní o ãlovûku, pocitech a jeho bytí ve slo-
Ïitém svûtû svíraném pokrytectvím
a mocensk˘m útlakem.

Kromû umûlecké tvorby Bohumíra
Matala pfiipomíná v˘stava mnoÏstvím
fotografií, dopisÛ a dal‰ích autentick˘ch
dobov˘ch materiálÛ rovnûÏ atmosféru
pfiátelsk˘ch setkávání a diskuzí na
ml˘nû. Matalovu silnou, charismatickou
osobnost s jasn˘mi a vytfiíben˘mi ná-
zory totiÏ vyhledávala fiada v˘znam-
n˘ch postav ãeského kulturního Ïivota,
a ml˘n se tak o víkendech ãasto promû-
Àoval v jak˘si intelektuální salon.

V̆ stavu umûleck˘ch dûl Bohumíra
Matala máte moÏnost zhlédnout do
25. bfiezna.

Mgr. et Mgr. Martina ·viková
kurátorka v˘stavy

Alois Král, objevitel
Demänovské jeskynû

KdyÏ nav‰tívíte Demänovskou jes-
kyni na Slovensku, upoutá vás pfii vstu-
pu mramorová deska s nápisem: Tuto
jeskyni objevil A. Král. Vût‰inû náv‰tûv-
níkÛ toto jméno nic nefiíká, ale ti‰nov‰tí
patriotové ví svoje.

Alois Král je nejen objevitelem
tûchto jeskyní, ale také ãestn˘ obãan
mûsta Ti‰nova, kde proÏil svá poslední
léta a kde také 27. února 1972 zemfiel.

JiÏ od mládí se tento rodák ze
Senetáfiova (nar. 30. ãervence 1877)
nedaleko propasti Macochy zajímal
o speleologii, ovlivnûn v˘zkumy
prof. Absolona. Vystudoval v Brnû uãi-
telsk˘ ústav a jeho prvním místem pÛ-
sobení se stalo moravsko – slovenské
pomezí. Vedle speleologie se vûnuje pod
vlivem Leo‰e Janáãka také sbûru lido-
v˘ch písní. V roce 1913 se stûhuje na
Slovensko a v Demänovské dolinû se za-
ãíná vûnovat zkoumání Ledové jeskynû
a pozdûji také ponorné fiíãky Lúãanky.
Jeho práci pfieru‰ila na ãas I. svûtová
válka, a tak aÏ v roce 1921 (3. srpna) se
mu podafiil objev mimofiádného v˘-
znamu. Objevil jeskyni s unikátní kráp-
níkovou v˘zdobou a potom se více neÏ
desetiletí  vûnoval její propagaci.

KdyÏ ukonãil svou aktivní ãinnost,
pfiestûhoval se natrvalo do Ti‰nova.
Mûsto si tohoto svého obãana velice ce-
nilo, a tak v roce 1967 u pfiíleÏitosti jeho
90. narozenin byl jmenován ãestn˘m ob-
ãanem mûsta.

Jeho jménem byla potom (krátce po
jeho smrti) pojmenována objevená jes-
kynû na Kvûtnici. Bylo to 28. kvûtna
1972. Jeskyni objevil místní myslivec
Bárta se sv˘m psem Luxíkem pfii noro-
vání jezevce.

Alois Král byl mimofiádnou osobnos-
tí a je dobfie, Ïe jeho Ïivot je spjat také
s na‰ím regionem. Takov˘ch osobností
není mnoho, a tak bychom si je mûli pfii-
pomínat. Hlavnû pro mladou generaci,
aby vûdûla, kde jsou její kofieny.

Mgr. Miroslav Pavlík
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Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
1. 3. Architektonické dílo Muzeum mûsta 18.00 Muzeum mûsta

K. H. Kepky, M. Kopfiivy, Ti‰nova Ti‰nova
O. Pofiísky, S. Kuãery – pfiedná‰ka

3. 3. Ples v Îelezném KD Îelezné 20.00 OÚ Îelezné
6. 3. Taneãní vystoupení DPS Králova 14.00 CSS

DD Ti‰nov
7. 3. Saxofonové kvarteto Velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

Bohemia – KPH
10. 3. Traband Velk˘ sál MûKS 20.00 MûKS
11. 3. Jeden svût – festival kino Svratka, MûKS
13. 3. dokumentárních filmÛ sál MûKS
12. 3. VraÈme rodiãÛm jejich ãas MûK Ti‰nov 17.00 Kanceláfi poslan-

– semináfi kynû EU
12. 3. Speciální bezbariérová jídelna DPS 14.00 MûKS

projekce festivalu Jeden svût Králova
19. 3. Autorské ãtení MûK Ti‰nov 17.00 MûK

s A. Goldflamem

V˘stavy
Datum Akce Místo
29. 11. – 25. 3. Malífi Bohumír Matal a ml˘n v Prudké Podhorácké muzeum
8. 1. – 4. 3. Od sanatoria po nemocnici Muzeum mûsta Ti‰nova

17. 1. – 5. 3. V̆ stava obrazÛ ze soukrom˘ch sbírek JamborÛv dÛm
17. 1. – 11. 3. Za dlouh˘ch zimních veãerÛ Muzeum mûsta Ti‰nova
28. 2. – 9. 3. Dobrovolnictví v âR Z· nám. 28. fiíjna
29. 2. – 6. 3. Drátované Velikonoce MûK Ti‰nov
1. 3. – 16. 3. M˘ty o socialistick˘ch ãasech foyer  kina Svratka
6. 3. – 5. 4. Hudební svûtlo barvou – V. Kiseljov JamborÛv dÛm

11. 3. – 27. 5. Sokol na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova
2. 3. – 4. 5. I. VanÏurová – Paliãkovaná krajka Domov sv. AlÏbûty

a malované hedvábí ÎernÛvka



·koly

20 TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2012

Pomáháme aÏ v Africe

V závûru minulého
kalendáfiního roku
na‰e tfiída 2. A

zhlédla prezentaci fotografií z africké
‰koly v Tanzánii. Proã zrovna africká
‰kola?

Teta jedné na‰í spoluÏaãky pomáhá
spoleãnû s nûkolika anglick˘mi uãiteli
pfii opravû a zlep‰ení podmínek v této
‰kole. ·kola se nachází ve velmi odlehlé
vesnici Mnara, která je 70 km od vût‰í-
ho mûsta Lindi v jiÏní Tanzánii. Jsou to
4 hod. rychlé chÛze od nejbliÏ‰í hlavní
cesty, která vede právû do mûsta Lindi.

Vesnice Mnara má nûkolik set oby-
vatel, ktefií Ïijí ve velmi stfiízliv˘ch
domech bez elektfiiny a pfiívodu vody.
Ve vesnici jsou dva solární panely.
Jeden na ‰kolní stfie‰e a jeden v míst-
ním obchodû, do kterého si obyvatelé
chodí nabíjet telefony a pfiíleÏitostnû se
pfiipojit na internet. Je zde i nûkolik
studní, odkud se ãerpá voda. Jedna
hlavní je opatfiena ãerpadlem.

Dûtí je ve tfiídû aÏ 70 a na jednu
tfiídu mají jen 6 – 8 uãebnic. Nûktefií do-
cházejí do ‰koly kaÏdé ráno hodinu.

Na‰e tfiída napsala dûtem dopis
a namalovali jsme jim spoustu obrázkÛ,
které uÏ obdrÏely a mûly z nich velkou
radost. Proto jsme se rozhodli jim po-
moci také finanãnû. V‰ichni Ïáci na‰í
‰koly vûnují v˘tûÏek bfieznového sbûru
papíru na zlep‰ení ‰kolních podmínek
pro tyto dûti. V bfieznu také ve vesti-
bulu na‰í ‰koly uspofiádáme v˘stavu fo-
tografií ze Ïivota africk˘ch dûtí. Pfiijìte
se podívat!

Mgr. Babáková a tfi. 2. A

Vystoupení  dramatického
krouÏku ,,ZVONEâEK“

Jako v loÀském roce, tak i letos se
dne 25. 1. 2012 v odpoledních hodinách
zaplnila uãebna dramatické v˘chovy ro-
diãi, pfiíbuzn˘mi, spoluÏáky.

Dûti z dramatického krouÏku ‰kolní
druÏiny opût nezahálely a nastudovaly
pohádku ,,O vzne‰ené jeÏibabû.“ Zaãalo
se  zkou‰et na zaãátku fiíjna. Nauãit se
plné stránky textu za necelé 4 mûsíce
nebylo zrovna jednoduché. Toto pfiedsta-
vení jiÏ pracovalo s pevn˘m scénáfiem,
pfiesto se ãasto ponûkud vymklo a ubíra-
lo se svou cestou podle toho, jak své role
dûvãata a chlapci v danou chvíli vidûli.
Dûvãata a chlapci si tak mûli moÏnost
vyzkou‰et práci hercÛ. Stále jsme se
snaÏili zlep‰ovat a zlep‰ovat, vytváfiely
se kulisy i rodiãe s ochotou  napomohli
pfii tvorbû kost˘mÛ a pfiípravou rekvizit.
Vystoupení bylo také oÏiveno hudební
produkcí. Na závûr pohádky se v‰ichni
malí herci roztancovali pfii písni Bala,
bala a diváci tanec doprovázeli v rytmu
hudby  sv˘m potleskem. O úspûchu di-
vadelního pfiedstavení pfiesvûdãil herce
dlouh˘ potlesk a zájem o opakování
pfiedstavení pro dal‰í kamarády a spolu-
Ïáky.

Bylo hezké, Ïe si i rodiãe udûlali ãas
a pfii‰li podpofiit malé herce v jejich práci.

Jana Pilátová
vychovatelka ·D

V˘stava o dobrovolnictví
na Z· Ti‰nov, námûstí
28. fiíjna

Pfii pfiíleÏitosti Evropského roku
dobrovolnictví 2011 pod zá‰titou poslan-
kynû Evropského parlamentu Zuzany
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Brzobohaté vznikla v˘stava o „Dobro-
volnictví v âeské republice“, která byla
poprvé prezentována v Muzeu mûsta
Ti‰nova od záfií do listopadu loÀského
roku.

Ve dnech 28. 2. aÏ 9. 3. 2012 bude
tato putovní v˘stava opût ke zhlédnutí
ve vestibulu Základní ‰koly Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna 1708 v dobû vÏdy od 7 do
16 hod.

Komorní koncert
na ZU· Ti‰nov

Ve ãtvrtek 16. února 2012
probûhl na ZU· Ti‰nov ko-

morní koncert, na nûmÏ vystoupil mlad˘
manÏelsk˘ pár: Miroslava Kozáková
(zpûv) a Jakub Kozák (klavír).
Koncertní program zahrnul hudbu baro-
ka (A. Vivaldi: árie z oper), romantismu
(G. Bizet: v˘bûr písní) a pfiedev‰ím
hudbu 20. století: B. MartinÛ (v˘bûr
z etud a polek), V. Novák („MÛj máj“,
„Melancholické písnû o lásce“) a J. Ir‰ai
(„Menuet na ostrovû“).

Oba mladí interpreti podali velmi
zdafiilé v˘kony virtuózní i lyrické.

Miroslava Kozáková vládne solidním
dechov˘m fondem, kter˘ jí umoÏÀuje
snadno „utáhnout" dlouhé hudební
ãlánky a krajní polohy dynamiky.
Pfiesvûdãila i dramaticky. Mnohé zau-
jala aÏ filigránská práce Jakuba Kozáka
s hudebním ãasem. Ona povûstná „tro-
‰iãka“, která oddûluje umûní od pou-
hého nacviãení. Dramaturgicky objevné
byly v‰echny skladby bez v˘jimky.

ZU· Ti‰nov tímto pokraãuje v ús-
pû‰né tradici pohostinsk˘ch vystoupení
sv˘ch b˘val˘ch ÏákÛ. Miroslava
Kozáková absolvovala sólov˘ zpûv na
ZU· Ti‰nov (tfiída Dagmar Fi‰erové),
nyní pokraãuje na bratislavské V·MU.
Jakub Kozák absolvoval hru na klavír
na ZU· Vítûzslavy Kaprálové v Brnû
(tfiída Marcely Slané). Je vystudovan˘
psycholog a bratislavskou vysokou ‰kolu
hodlá absolvovat také.

Dûkujeme obûma mlad˘m umûlcÛm
za to, Ïe nám pfiipravili v˘jimeãn˘
hudební záÏitek. A gratulujeme! (BlíÏe
viz website ‰koly.)

Zdenûk Va‰íãek, Ph. D.,
uãitel ZU· Ti‰nov

Rodinné centrum Studánka
vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Tvofiilky – tvofiivé dílny
KaÏdé pondûlí od 9.00 do 11.30 hod.
Lektorka: Dana Veselá

5. 3. – Keramika
12. 3. – Pískované sklo

Oãkování? – pfiedná‰ka
V úter˘ 6. 3. od 17 hodin
Lektorka: RNDr. Jana Koudelová

Jak se orientovat v souãasném pfií-
livu oãkovacích látek proti infekãním
nemocem aÏ po rakovinu?

Co mÛÏe b˘t reakcí na oãkování a jak
nejlépe pomoci sv˘m dûtem pfii této re-
akci? Jak nejlépe pfiedcházet nemocem?
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Budeme si povídat o smyslu oãko-
vání a ‰ir‰ích souvislostech se zdravím
a o oãkovacím plánu v âR. Dovíte se zá-
kladní informace o pfiirozené imunitû
a o tom, jak ji upevnit a nebát se „hroz-
n˘ch“ nemocí, o kter˘ch nás informuje
reklama. 
Cena: 100,- Kã na osobu, cena pro part-
nery: 160,- Kã
V pfiípadû zájmu o hlídání dûtí v dobû
pfiedná‰ky se nahlaste do 4. 3. na stu-
danka@atlas.cz, tel. 603 918 524

Beseda „Jak˘m pfiínosem mÛÏe
b˘t rodiãovství pro mÛj Ïivot
i pro mou profesi“
Pátek 9. 3. v 9.30 hod.
Lektorka: Petra Michalová, koordiná-
torka projektu M-ANIMA

Beseda má v centru pozornosti právû
peãující rodiãe a otázky spojené s har-
monizací rodinného a profesního Ïivota.
Toto téma je vhodné jak pro maminky
(rodiãe), ktefií mají je‰tû úplnû malé dûti
a na návrat na trh práce se zatím ne-
chystají, tak pro ty, jejichÏ dûti jsou uÏ
odrostlej‰í a rodiãe fie‰í praktické otázky
spojené se svou zamûstnaností.
Dal‰í informace: Bc. Michaela
Neãasová, studanka@atlas.cz, tel. 603
142 391

Cuchanina – tvofiivé dílny
KaÏdé úter˘ od 18 hod.

Pfiijìte strávit pfiíjemn˘ veãer do
kruhu tvofiiv˘ch Ïen.
Vstupné: 20,- Kã

Pletení na minimiminka
– ãepiãky, baãkÛrky
6. bfiezna
Pro nadaci nedoklubko
Lektorka: Milada Fialová
(S sebou – jehlice, dûtskou pfiízi)

Keramika – miska ve tvaru slepice
13. bfiezna
Cena za materiál cca 100,- Kã
Lektorka: Dana Veselá

Informace z DDM Ti‰nov

Riegrova 312
666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118

e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
www.ddm-tisnov.cz

UpozorÀujeme rodiãe na povin-
nost uhradit ‰kolné za krouÏky na
druhé pololetí ‰kolního roku!

Ve druhém pololetí jsou volná
místa v nûkter˘ch krouÏcích:
Ekoateliér – nápady a tvofiení z nej-
rÛznûj‰ích materiálÛ – pro kluky i holky
od 7 let, st 16.00 – 17.30
Korálkování – rÛzné ‰perky a doplÀky.
Pro dívky od 10 let, út 14.00 – 16.00
Horolezeck˘ krouÏek – základy le-
zení na malé umûlé horolezecké stûnû,
pohybová prÛprava, obratnost, sportov-
ní hry. Pro dûti od 7 let, po 16.30 – 18.00
Sportovní hry – v‰estranná sportovní
pfiípravka v tûlocviãnû i na hfii‰ti, mí-
ãové a pohybové hry. Pro kluky (i holky)
6 – 8 let, st 16.30 – 17.30
Taneãní – Street flava – Hip hop, new
style, housedance, poppin’, lockin’,
krump, hype, wacking, breakdance,
MTV style – rÛzné vûkové skupiny.
V˘tvarka fantasy – Fantasy svût
– elfové, skfiítci, minotaufii, harpyje
a jiné postavy z fantasy filmÛ. Pro dûti
od 9 let, út 15.30 – 17.00
Keramika pro rodiãe s dûtmi – první
krÛãky v keramické dílnû, první v˘rob-
ky s pomocí maminek, tatínkÛ, babiãek.
Pro dûti od 3 let, po 16.00 – 17.30
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Mlsná vafieãka – zábavné vafiení a pe-
ãení pro dûti. Recepty, které zvládnou
samy. Tradiãní i neobvyklé pokrmy, kok-
tejly, mouãníky. Od 9 let, po 15.00 – 16.30

Zájemci si mohou krouÏek vyzkou‰et
první zku‰ební hodinu zdarma.

Kurzy v DDM Ti‰nov:
Chybí vám pofiádn˘ hrnek
na kávu? Pfiijìte si ho sami vyrobit!

Zveme vás na rukodûln˘ workshop
pro dospûlé, mládeÏ a dûti od 12 let.

„HRNEK POKAÎDÉ JINAK“
V keramické dílnû DDM si vyzkou-

‰íte rÛzné techniky v˘roby hrnku, od
tûch nejjednodu‰‰ích – vymaãkávání,
pfies váleãkování, plátování aÏ po sloÏi-
tûj‰í techniky – vytáãení na kruhu a vy-
lévání ze sádrov˘ch forem.

V dal‰í lekci budete hrnek zdobit: ra-
zítkováním, le‰tûním, engobou nebo gla-
zurou.
Kdy: 1. lekce – v˘roba: 9. 3. – 10. 3., pá-

tek 17 – 20 hod., sobota 9 – 12 hod.
2. lekce – dokonãení a zdobení:
23. 3. pátek  17 – 20 hod.

Kde: keramická dílna DDM, Riegrova
312, vchod od dvora

Cena: dûti a studenti do 21 let – 300,- Kã,
dospûlí – 500,- Kã (v cenû je zahr-
nut˘ ve‰ker˘ materiál a v˘paly)

Poãet úãastníkÛ je omezen na 8 osob
(minimální poãet 4 osoby). Kurz je
vhodn˘ i pro úplné zaãáteãníky. Je nutné
se pfiihlásit pfiedem, a to do stfiedy 7. 3.!
Pfiihlá‰ky a rezervace na tel.: 777 809
263, e-mail: kancelar@ddm-tisnov.cz

Tû‰í se na vás lektorky: Markéta
Leifrová a Iva Cimrmanová

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
NA POâÍTAâI
KaÏdé pondûlí 12. 3. – 23. 4.
od 18 do 20 hod. (6 lekcí)

Bûhem prvních dvou lekcí se nauãíte

jak archivovat, organizovat, upravovat,
odesílat a sdílet fotky v programu
Picasa. V následujících lekcích budeme
pokraãovat v úpravách fotek v grafic-
kém programu Gimp (práce s vrstvami,
pfievod do odstínÛ ‰edi, v˘fiezy z foto-
grafíí, v˘roba napfi. PF). Na kurz po-
tfieba základní znalost PC. Kurz je ur-
ãen pro studenty a dospûlé.

Podrobn˘ program kurzu najdete na:
www.ddm-tisnov.cz v kurzech. Na kurz
je nutné pfiihlásit se pfiedem na tel.: 731
507 220 nebo: lazarova@ddm-tisnov.cz
Cena: 500,- Kã

FIMO – KALEIDOSKOP
Sobota 31. 3. 2012 od 14 do 17 hod.

Necháme se inspirovat pohledem do
krasohledu a vytvofiíme originální vzor
sloÏen˘ z více motivÛ. MÛÏete si vyrobit
‰perk, ozdobit lÏíci, pfiíbor nebo tfieba
plechovou krabiãku.

S sebou: 3 – 4 barvy Fima nebo
Cernitu – barvy by se k sobû mûly hodit
a zároveÀ b˘t dostateãnû kontrastní,
aby vzor vynikl, ostr˘ fiezák, pokud
chcete tak  dvû lÏíce nebo jednu sadu
pfiíborÛ nebo plechovou krabiãku,
stfiednû velk˘ spínací ‰pendlík na broÏe,
zavírací sáãky na zbytky Fima, plasto-
vou krabiãku na  rozdûlané vzory. Na
kompletování ‰perkÛ si vezmûte háãky
na náu‰nice, n˘ty, jehly, kÛÏe apod. Pro
pohodlí pfiibalte i pfiezÛvky. 
Lektorka: Tereza Boãková. Kurz je
vhodn˘ pro zaãáteãníky od 12 let.
Cena: studenti 12 – 21 let 90,- Kã, do-
spûlí 180,- Kã
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 731 507 220 nebo: lazarova@ddm-
tisnov.cz
Maximální poãet úãastníkÛ je 10.
Fotografie v˘robkÛ najdete na:
www.ddm-tisnov.cz v kurzech.
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Tip pro maminky: Va‰e dûti zatím
mÛÏou nav‰tívit na‰i velikonoãní díl-
niãku ve stejném ãase.

JARNÍ VELIKONOâNÍ DÍLNIâKA
PRO DùTI
Sobota 31. 3. 2012 od 14 do 17 hod.

Jarní a velikonoãní tvofiení pro dûti
od 6 do 12 let. Men‰í dûti od 3 let za
asistence rodiãÛ. Vstupné dobrovolné.

DDM pfiedstavuje první nabídku
na LETNÍ TÁBORY A POBYTY:

DE·ËOVÁ VÍLA, DUHA
A ZVÍ¤ÁTKA – tábor pro rodiãe
s dûtmi na PODMITROVù
24. ãervna – 29. ãervna 2012

Dal‰í roãník oblíbeného tábora pro
rodiny s dûtmi na Podmitrovû. Ani letos
nebude, jak jiÏ název napovídá, o zá-
bavu a dobrodruÏství nouze. Nabízíme
celodenní program pro dûti i programy
pro dospûlé.

Tábor je urãen pro dûti (od nejmen-
‰ích – 0 let aÏ po star‰í sourozence
– ‰koláky) a jejich rodiãe a prarodiãe.
Na tábor se mohou pfiihlásit i samotné
maminky (nebo tatínci a babiãky) s dûtmi.

Penzion Podmitrov se nachází v údolí
fieky BobrÛvky uprostfied lesÛ. Pfiímo
u stfiediska jsou tfii hfii‰tû, pro malé dûti
pískovi‰tû, prolézaãky a houpaãky.
V areálu je i ohni‰tû a nadzemní bazén.
Pfiímo v penzionu jsou herny a restau-
race.
Zájemci si mohou vybrat
ze tfií typÛ ubytování:
1) Pokoje bez sociálního zafiízení (novû

vybudované na chodbû) – ãtyfilÛÏkové
Cena: 0 – 3 roky  . . . 700,- Kã

3 – 6 let  . . . 1 850,- Kã
6 – 12 let  . . 2 050,- Kã
dospûl˘  . . . . 2 500,- Kã

2) Pokoje se sprchov˘m koutem, WC
a umyvadlem – tfií a ãtyfilÛÏkové
Cena: 0 – 3 roky  . . . 700,- Kã

3 – 6 let  . . . 1 950,- Kã
6 – 12 let  . . . 2 200, Kã
dospûl˘  . . . . 2 750,- Kã

3) Chatky – ãtyfilÛÏkové (nutn˘ spací
pytel)
Cena: 0 – 3 roky  . . . 700,- Kã

3 – 6 let  . . . 1 750,- Kã
6 – 12 let  . . 1 950,- Kã
dospûl˘  . . . . 2 200,- Kã

Strava: 5x dennû (v˘borná domácí ku-
chynû) + pitn˘ reÏim

Vzhledem k omezené kapacitû uby-
tování je tfieba se pfiihlásit co nejdfiíve.
Termín zaplacení zálohy ve v˘‰i 50 %
z celkové ceny: 27. 4. 2012

Pfiihlá‰ky a rezervace na e-mailu:
kancelar@ddm-tisnov.cz (hlaviãka:
Podmitrov 2012) nebo na tel. ãísle: 777
809 263.
Kontaktní osoba: Kamila Synková
Fotografie z loÀského roãníku:
http://www.ddm-tisnov.cz/fotogale-
rie/at_ziji_rytiri_11.aspx
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ku ke staÏení
najdete na: www.ddm-tisnov.cz

DÛm dûtí a mládeÏe Ti‰nov ve spolu-
práci s Western Sport Club Hofiice pfii-
pravuje na prázdniny t˘denní LETNÍ
TÁBOR U KONÍ
Místo konání tábora: Hofiice u Blanska
Ubytování: ve velk˘ch indiánsk˘ch
stanech TeePee s dfievûn˘mi ro‰ty
Sociální zafiízení: sprchy a WC v areálu.
Stravování: spoleãné ve zdûné budovû,
4x dennû – snídanû, obûd, svaãina, teplá
veãefie.
Termíny: I. turnus 15. 7. – 22.7. 2012

II. turnus 22.7. –  29.7. 2012

Western Sport Club Hofiice nabízí
dûtem i dospûl˘m moÏnost westerno-
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vého jeÏdûní na trénovan˘ch koních ple-
men Ameriãan Paint Horse a Ameriãan
Quarter Horse. Kromû pravideln˘ch ce-
loroãních kurzÛ se v Hofiicích pofiádají
letní tábory pro dûti, které mají dlouhou
tradici. Kurzy a tábory vede Ing. Andrea
Poláková, kterou dûti znají i z tábora
u koní na Podmitrovû v roce 2011.

V prÛbûhu tábora získají dûti zá-
kladní návyky a dovednosti pfii práci
s koÀmi, nauãí se pfiipravit konû pfied
jízdou, správû konû vodit a osvojí si zá-
klady jízdy ve westernovém stylu. Jezdí
se na jízdárnû a pozdûji i v krásném
okolí ranãe. Tábor je vhodn˘ pro zaãína-
jící jezdce i pro pokroãilé.

Ubytování v indiánsk˘ch tee-pee
s podláÏkou pfiinese dûtem neopakova-
telné záÏitky, stravování je zaji‰tûno
v penzionu, kde jsou i sprchy a WC.

Kromû „koÀského programu“, kter˘
dûtem zabere vût‰inu ãasu, je pfiipra-
vena i celotáborová hra a rÛzné doplÀ-
kové sportovní a rukodûlné aktivity.

Jeden den je odpoãinkov˘ a program
je zvolen s ohledem na poãasí, napfi. ná-
v‰tûva koupali‰tû v Blansku, Moravsk˘
kras apod.
Více na stránkách: www.ddm-tisnov.cz
a www.wscb.cz
Informace a rezervace na tel.: 777 809
263, e-mail: kancelar@ddm-tisnov.cz

Dal‰í nabídku táborÛ najdete v pfií‰-
tím ãísle TN (Vranice, Sportovní tábor,
pfiímûstské), také  na www.ddm-tis-
nov.cz

Ti‰nov‰tí diabetici
informují

VáÏení diabetici, i na‰e Územní or-
ganizace Ti‰nov pro‰la rovnûÏ zmûnami.

Na Ústfiedním svazu diabetikÛ

v Praze, kam na‰e organizace patfií, pa-
novala závaÏná situace kolem dotací
a pfietrvávala do konce roku. Koncem
roku jsme na poslední chvíli dostali krá-
cené dotace, které nestaãí pokr˘t na‰í
ãinnost. Podmínky byly stanoveny dosti
‰patné a témûfi likvidaãní. Na‰e organi-
zace byla zaloÏena v roce 1994  a pokou-
‰íme se organizaci s nûkter˘mi zmû-
nami udrÏet.

Pfiedkládáme Vám plán na‰ich akcí
a o pfiedná‰kách lékafiÛ budeme infor-
movat v prÛbûhu roku.

Plánované akce na I. pololetí 2012
Konec mûsíce bfiezna – 29. 3. 2012 tj.

ãtvrtek – v˘let na Babylon – 13.18
hod.  od Penny (vystoupíme na Kalech
a pû‰ky na Babylon a zpût do ·tûpáno-
vic, zdatní mohou jít po nové cyklo-
stezce a jinak vlakem).

Duben – 11. 4. 2012 ve 13.00 hod.
sraz u Penny – vycházka na Kvûtnici
– podíváme se na Kvûtnici z druhé
strany od Besénku a po odpoãinku v res-
tauraci budeme pokraãovat domÛ.

Kvûten – v˘let lodí po Brnûnské
pfiehradû 21. 5. 2012 – 9.06 hod. od
Penny.

âerven – rekondice – Bystré
u Poliãky 3. 6. – 10. 6. 2012.

Na‰e ãlenské schÛze probíhají kaÏ-
dou poslední stfiedu v mûsíci.

Dozvíte se, jak si chránit své nohy (jak
rozpoznat po‰kození nervÛ na nohou).

Sladidla od A do Z.
Jak pouÏívat citrusy a na co si dát

pozor.
Cviãení s diabetem, ãím zaãít a jak

pokraãovat. Pohyb je, vedle diety a me-
dikamentózní léãby diabetu, základním
prostfiedkem kompenzace nemoci.
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Nárok diabetikÛ na poskytované
zdravotnické potfieby u VZP.

Svûtová diabetická federace jiÏ od
roku 1952 pofiádá pravidelnû jedny
z nejvût‰ích zdravotnick˘ch kongresÛ
– Svûtov˘ diabetick˘ kongres – zájmem
je lep‰í, plnohodnotn˘ Ïivot s diabetem.
Zejména v posledních letech nab˘vá na
v˘znamu právû edukace, která je sou-
ãástí léãby. Toto je na‰e organizace
schopna zajistit v plné mífie. Máme ve-
lice zku‰enou diabetickou zdravotní
sestru s mnohalet˘mi zku‰enostmi.Va‰e
informovanost pfiispívá k vût‰í jistotû
v boji proti této nemoci.

Za v˘bor ÚO diabetikÛ Ti‰nov
Kuãerová Kvûta – pfiedseda

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: 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 Maìarsko – Mo‰on
pondûlí 26. 3. 2012

Odjezd v 6.00 od Podhorácké restau-
race. Dal‰í zastávky: námûstí u po‰ty,
sídli‰tû Klucanina. Pfiedpokládan˘ ná-
vrat ve 20.00 hodin. Cena zájezdu 
550,- Kã zahrnuje: autobus, poji‰tûní,
prÛvodce a vstupné.

Pfiihla‰ování na zájezd probûhne
19. 3. 2012 v 9.00 hodin ve vestibulu
DPS Ti‰nov, Králova 1742. Pfii pfiihla‰o-
vání zaplatíte cenu zájezdu, nahlásíte
adresu, telefonní kontakt na Vás, zdra-
votní poji‰Èovnu a rodné ãíslo (pro úãely
poji‰tûní). Zájezd je urãen zejména pro
seniory.

Vystoupení dûtí
úter˘ 6. 3. 2012 ve 14.00 hodin
v jídelnû DPS Králova

Dûti z Dûtského domova Ti‰nov
pfiedvedou taneãní vystoupení u pfiíleÏi-
tosti MDÎ. Nejen pro Ïeny!

Speciální bezbariérová projekce
v rámci festivalu Jeden svût
v Ti‰novû
v pondûlí 12. bfiezna, od 14.00
v jídelnû DPS Králova, vstupné 20,- Kã

Centrum sociálních sluÏeb vyuÏije
nabídku organizátorÛ festivalu Jeden
svût o. p. s. âlovûk v tísni a umoÏní se-
niorÛm a osobám se zdravotním postiÏe-
ním zúãastnit se festivalu Jeden svût.
Bude promítán film Trojmezí (Klára
¤ezníãková, âeská republika, 59 minut).

Dokumentaristka Klára ¤ezníãková
ve svém snímku ukazuje nejv˘chodnûj‰í
oblast âeska leÏící na hranicích
s Polskem a Slovenskem. A právû hra-
nice ovlivnila zásadním zpÛsobem nejen
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historick˘ v˘voj této oblasti, ale také
osudy místních lidí. Národnostnû pro-
mí‰ení obyvatelé horské obce Hrãava
ãi sousedního Bukovce ve filmu vzpomí-
nají na Ïivé vesnické zábavy, drama-
tické události konce druhé svûtové vál-
ky, ãasté pa‰ování alkoholu v dobû
komunismu pfies pfiísnû stfieÏenou hra-
nici i na souÏití s polsk˘mi pohraniã-
níky. Portréty zástupcÛ v‰ech místních
národností i generací natoãené v prÛ-
bûhu ãtyfi roãních období autorka zaba-
lila do pÛsobivého poetického hávu.
Vûrnû tak pfiibliÏuje genia loci zdej‰ího
kraje zapomenutého bohem i lidmi.
Nostalgické vzpomínky místních obyva-
tel jsou pfieru‰ovány zábûry z kaÏdoden-
ního Ïivota plynoucího v poklidném
tempu na pomezí tfií stfiedoevropsk˘ch
zemí.

Velikonoãní v˘stava ruãních prací
úter˘ 3. 4 .2012 od 10.00 do 16.00 hodin
v prostorách DPS Králova

Budete si moci prohlédnout a pfií-
padnû zakoupit velikonoãní dekorace,
vy‰ívaná pfiání, drátované a korálko-
vané ozdoby a dal‰í rukodûlné v˘robky.

Koledníci pfiiná‰eli pokoj
do domácností

Zaãátkem ledna se v ti‰novském
dûkanství jiÏ po dvanácté uskuteãnila
tradiãní tfiíkrálová sbírka. Skupinky ko-
ledníkÛ se roze‰ly ke dvefiím na‰ich do-
movÛ, aby nám pfiinesly poselství Tfií
králÛ. Poselství vzájemného obdarování
a pomoci tûm, ktefií to nejvíce potfiebují.
Pomáháme-li druh˘m, pomáháme tím
nejvíce sami sobû.

Vy, obãané Ti‰novska, jste opût uká-

zali, Ïe ne‰tûstí bliÏních vám není lho-
stejné. Îe pomáhat chcete a umíte.
Letos jste koledníkÛm do pokladniãek
pfiispûli celkovou ãástkou 1.055.730 Kã,
která bude vyuÏita pro ti‰novské spolu-
obãany v nouzi, pfiedev‰ím pro seniory
a zdravotnû handicapované osoby. âást
v˘tûÏku bude opût vûnována na huma-
nitární pomoc v âR i zahraniãí.

Oblastní charita Ti‰nov vám v‰em
za v‰echny, kter˘m jste jejím prostfied-
nictvím nabídli pomocnou ruku, velice
dûkuje. Podûkování patfií také kolední-
kÛm, bez nichÏ by se sbírka nemohla
uskuteãnit, neboÈ svÛj voln˘ ãas vûno-
vali nezi‰tnû v její prospûch.

V̆ tûÏek z loÀské tfiíkrálové sbírky
byl vyuÏit takto: PfieváÏná ãást byla
pouÏita pro provoz poradny Porta pro
sociálnû právní poradenství, které se
z dÛvodu nepfiíznivé ekonomické situace
zv˘‰ila její potfiebnost. Podpofiili jste
také ti‰novskou mládeÏ v nízkopraho-
vém klubu âas a peãovatelskou sluÏbu,
kterou kaÏd˘m rokem vyuÏívá stále více
seniorÛ z Ti‰nova a okolí. Novû jste pfii-
spûli na nákup osobního automobilu pro
osoby s mentálním postiÏením v Chrá-
nûném bydlení a Sociální rehabilitaci ve
Skryjích, ãímÏ se jim zlep‰ila dostup-
nost k lékafiÛm, na úfiady ãi za kulturou.
Podíleli jsme se na humanitární pomoci
v âeské republice, pfiedev‰ím pfii povod-
ních. Ukrajinû pak bylo vûnováno 20 tis.
Kã na léãení tûÏce nemocn˘ch dûtí.

Více informací o Tfiíkrálové sbírce
Charity âR naleznete na www.trikralo-
vasbirka.cz, informace o projektech
Oblastní charity Ti‰nov a moÏnostech,
jak a kde pomoci, na www.tisnov.chari-
ta.cz a www.dchb.charita.cz.

Katefiina Trãková



Futsal a Krãek
– názor fanou‰ka

Pfies v‰echna pro a proti je na stranû
PRO, co se t˘ãe sportovní haly a soused-
ního KRâKU, jasná pfievaha. Zvlá‰tû je
tato sounáleÏitost patrná pfii zápasech
futsalu ve veãerních sobotních hodi-
nách. Patfií k sobû jako slunce a den, je-
den bez druhého doslova truchlí. Patrné
je to i pfii termínovém soubûhu spole-
ãensk˘ch akcí v sokolovnû a futsalu ve
sportovní hale.

Zázemí by pro obû akce mûla tvofiit

právû restaurace Krãek, ale vstup do
haly je neprody‰nû uzavfien. Teì jsme
u problému, kter˘ je tfieba v Ti‰novû fie-
‰it. TermínÛ je celá fiada, ãasu a fie‰ení
taky, zodpovûdn˘ch funkcionáfiÛ mluví-
cích stejnou fieãí taktéÏ.

A právû fanou‰ci opou‰tûjící v pozd-
ních veãerních hodinách halu únikov˘m
prostorem smûr Tyr‰ova ulice jako zví-
fiátka ãtyfinohá se ptají PROâ? Tápajíce
nedobfie osvûtlen˘m prostorem se smí-
‰en˘mi pocity a s vírou, Ïe snad to bylo
naposledy v dÛsledku nûjakého nedoro-
zumûní. Kdo na této blokádû vydûlá
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Hledáme místo pro
vegetariánskou jídelnu

VáÏení obyvatelé Ti‰novska, chtûli
bychom Vám v tomto ãlánku pfiedstavit
ná‰ zámûr otevfiít v regionu Ti‰nova ve-
getariánskou jídelnu a poÏádat Vás o po-
moc pfii hledání vhodn˘ch prostor.

Zdravému Ïivotnímu stylu se jiÏ nû-
kolik let vûnujeme. PrÛzkumem trhu
a z ohlasÛ na‰ich zákazníkÛ jsme zjistili,
Ïe alternativa ke klasickému stravování
na Ti‰novsku chybí a Ïe je o ni zájem.
Rozhodli jsme se proto vybudovat vege-
tariánskou jídelnu a nabídnout sv˘m zá-
kazníkÛm zdraví prospû‰né, chutné a ce-
novû dostupné jídlo.

Na‰e kuchynû staví na pouÏívání
kvalitních a ãerstv˘ch surovin, nejlépe
lokálních a v bio kvalitû. V̆ bûr surovin
a tvorbu jídelníãku pfiizpÛsobujeme roã-
ním obdobím. Péãi a pozornost vûnujeme
také zdravotním a etick˘m poÏadavkÛm
na‰ich zákazníkÛ. Tradiãní pokrmy Vám
pfiipravíme ve vegetariánské, veganské,
makrobiotické ãi bezlepkové úpravû.

Obûd a jiné dobroty si od nás budete
moci odnést domÛ. Nabídneme také roz-
voz do firem a pfiípravu poho‰tûní na
rÛzné oslavy. Na‰e peãivo bez vajec,
cukru a mléka ãi bezlepkové v˘robky by-
chom chtûli dodávat do obchÛdkÛ se
zdravou v˘Ïivou, kaváren a ãajoven.

Svou ãinností chceme aktivnû pfiispí-
vat k rozvoji regionu. Plánujeme spolu-
pracovat s místními pûstiteli a chovateli,
ekocentry a ‰kolami, úãastnit se tradiã-
ních Ti‰novsk˘ch trhÛ. Rádi se také po-
dûlíme o své znalosti a zku‰enosti na se-
mináfiích a workshopech.

Ná‰ plán jsme pfiipraveni realizovat
v Ti‰novû i v blízkém okolí. K jeho usku-
teãnûní nyní hledáme vhodné místo.
Pokud by nûkdo z Vás vûdûl o pozemku,
zemûdûlském stavení, penzionu, domu se
zahradou atp. nebo mohl pomoci dobrou
radou, nápadem ãi kontaktem, tak se
nám prosím ozvûte.

Pfiedem dûkujeme za Va‰e návrhy
a pfiejeme krásné dny.

kontakt: Lucie Entlerová
l.entlerova@email.cz, tel.: 739 655 953
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– pofiadatel spoleãenské akce v soko-
lovnû, restaurace Krãek ãi futsaloví
fanou‰ci? VÛbec nikdo. Citelnû ale pro-
dûlá restaurace a pfiítomní fandové fut-
salu aÈ uÏ pfiíjemn˘m posezením pfied
a po utkání, nehledû na sociální zázemí
pro bezmála 250 pfiítomn˘ch.

Dal‰í neménû zajímav˘ postfieh na
ty dvû zájmové skupiny. Sportovní fa-
nou‰ci mezi tu dobu „lep‰í spoleãnost“
na ples nepÛjdou, v obráceném pfiípadû
ve smokingu na futsal taky ne. O co
tedy jde? Vzít rozum do hrsti a zpfií-
stupnit restauraci obûma stranám. UÏ
také proto, Ïe zájem tancechtiv˘ch
o prostor restauraãní a jeho sluÏby jsou
mizivé.

Kdyby snad nûjak˘ taneãník zatouÏil
pfiesto po chvilkovém sportovním vyÏití
– i to mÛÏe provést, neboÈ vstup na fut-
salové utkání je zdarma. Platí jen na se-
zónu dopfiedu permanentkáfii.

Je‰tû mal˘ dodatek na adresu Krãek
– sportovní hala. Toto vzájemné propo-
jení sportovního a restauraãního zafií-
zení v rozsahu, jak˘ je v Ti‰novû, nalez-
neme málokde. Prostory tyto vyuÏívají
a doslova závidí hráãi i pfiíznivci hostu-
jících celkÛ. I v tomto ohledu je tfieba se
snaÏit o dobrou povûst samotného
Ti‰nova. VÛãi tomu, co bûÏnû nabízí pro
celou sportovní vefiejnost propojení
sportovní hala – Krãek, je v pfiípadû
jeho uzavfiení nutné konstatovat, Ïe se
jedná doslova a do písmene o TRAPAS,
v druhém bodû PRO-PADÁK.
V˘jimeãnost futsalov˘ch zápasÛ ve
2. lize u nás, co se t˘ãe celkové atmo-
sféry, se tak sráÏí do podpalubí.

Bez ohledu na minulost a dnes uÏ
s jistou nadsázkou by mûlo b˘t
v Ti‰novû uzákonûno heslo FUTSAL
S KRâKEM a NIKDY JINAK!!!

-pak-

Stolní tenisté Koralu
Ti‰nov bojují v 1. lize

Stolní tenisté Koralu Ti‰nov po tfiech
ãtvrtinách soutûÏe figurují na velmi pûk-
ném 8. místû prvoligové tabulky. Po loÀ-
ském historickém postupu se kádr bez
v˘razného posílení (pouze pfiíchod hráãe
·enkapoula) v soutûÏi zpoãátku rozkou-
kával. Také kvÛli krátkodob˘m v˘pad-
kÛm tfií hráãÛ základní sestavy z dÛvodu
zranûní (Svoboda – kotník, ·enkapoul
– koleno, Vesel˘ – koleno) dlouho okupo-
val sestupové pfiíãky. V první polovinû
zvítûzili ti‰nováci „pouze“ v Hodonínû,
kdyÏ zejména dvû tûsné prohry v pomûru
8:10 s Uhersk˘m Ostrohem a rezervou
mistrovského El NiÀa Praha zamrzely.
Velmi pfiekvapivou remízu v‰ak dokázali
ti‰nováci uhrát proti prozatimnímu líd-
rovi soutûÏe z Králova Dvora v posled-
ním utkání pfied zimní pfiestávkou. Do
odvetné ãásti pak vstoupil Koral Ti‰nov
impozantnû. Kvalitní pfiípravu pfietavil
v dÛleÏitou domácí v˘hru v souboji
s Elizzou Praha, po které následovala
cenná remíza na brnûnské Moravské
Slávii a pfiedev‰ím v˘hra v Uherském
Ostrohu. V posledních utkáních pak na
domácích stolech pfiehrál nejprve Zlín
a poté i jiÏ témûfi jistû sestupující
Hodonín. K záchranû vede je‰tû trnitá
cesta v podobû ‰esti utkání se siln˘mi t˘-
my, av‰ak nakroãeno jest...

V‰ichni pfiíznivci jsou srdeãnû zváni
na poslední leto‰ní dvojutkání 1. ligy
v domácím prostfiedí: 10. 3. v 15.00 hod.,
Koral Ti‰nov : Ústí nad Labem, 11. 3.
v 10.00 hod., Koral Ti‰nov : Liberec.

Utkání se hrají ve sportovní hale Z·
Smí‰kova.

Úspû‰nost hráãÛ Koralu Ti‰nov v 1. lize:
Hráã utkání v˘hry prohry úspû‰nost

Cvrkal Rudolf 16 34 23 59.65%
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m a pfiátelÛm,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit
s na‰ím milovan˘m manÏelem, ta-
tínkem a dûdeãkem panem JI¤ÍM
PROCHÁZKOU. Za projevenou sou-
strast a kvûtinové dary dûkuje man-
Ïelka s dûtmi.

Blahopfiání

Dne 22. února 2012 osla-
vila 85. narozeniny na‰e
milá maminka, babiãka
a prababiãka paní
ELI·KA ·UPOVÁ
z Unína. Pfiejeme jí
hodnû zdraví, spokoje-

nosti, Ïivotního elánu, kter˘ má,
a máme ji rádi, co pro nás dûlá. Za
v‰echny dcery Eva a Jana s rodinami.

Vzpomínky

Dne 6. 3. 2012 uplyne
pát˘ smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka, ba-
biãka a prababiãka paní
JARMILA BAHYNSKÁ
z Lomniãky. Dne 13. 3.

by se doÏila 87 let. Za tichou vzpomínku
dûkuje rodina Pekova.

28. února uplynulo
10 let, kdy nás opustil
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan 
EMIL KULÍ·EK. Stále
vzpomínají manÏelka
a dûti s rodinami.

Dne 5. bfiezna uplyne
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka
a babiãka paní
F R A N T I · K A
MERTOVÁ .  Kdo jste

ji znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
Dûkuje manÏel a dcery s rodinami.

Dne 2. bfiezna 2012
to bude 12 rokÛ, 
co nás navÏdy opustil 
milovan˘ syn MAREK
MÜHLHANSEL. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.
Dûkují rodiãe.

Dne 8. 3. 2012 by se doÏil
85 let pan ZDENùK
STANùK z Heroltic.
Stále vzpomíná man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Sport

·enkapoul Petr 14 24 22 52.17%
Svoboda Luká‰ 13 17 27 38.64%
Vesel˘ Luká‰ 14 9 33 21.43%
Smejkal Martin 7 3 20 13,04 %

PRVOLIGOV¯ KLUB TTC KORAL
TI·NOV podporují:

KORAL TI·NOV, s.r.o. – p. Jan
Vlach; MùSTO TI·NOV – starosta
Jan Schneider, Lékárna Arnica
– PharmDr. Milan Sítora; YCNEGA

technologies – RNDr. Petr Pe‰ka Îu-
la Rácov, s.r.o. – p. Franti‰ek âtverák;
AV Centrum – p. Lubo‰ Brejcha;
Credium – Ing. Miroslav Doubek;
Steinhauser Ti‰nov – p. Martin Klouda;
Náfiadí a nástroje – p. Pavel Dospí‰il;
Restaurace Krãek – p. Tomá‰ Plavec;
Klenotnictví – p. Mikulá‰ Brdíãko;
Hotel Kvûtnice – p. Miloslav Stanûk;
Z· Smí‰kova – Mgr. Michal Komprs.
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Inzerce

Pronajmu velkou novostavbu 1+KK
za 5 500,- Kã + poplatky. Tel.: 736 625 479

Prodám byt 2+1 v OV na Kvûtnici bez
RK. Tel.: 605 114 019

Prodám garáÏ v Ti‰novû naproti res-
tauraci Pod Klucaninou. Cena této
garáÏe je 140 000,- Kã. Tel.: 602 510 988,
e-mail: zuzana@aza.cz

Hledám zahradu kdekoliv v Brnû
i okolí, ve vlastnictví, moÏno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 774 248 403

Koupím pozemek v Brnû i okolí, pokud
moÏno stavební (men‰í i vût‰í). Prosím na-
bídnûte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839

Koupím garáÏ kdekoliv v Brnû i v hor-
‰ím stavu. Dohoda jistá, tel. 776 809 213

Koupím rodinn˘ dÛm v Brnû (vût‰í
i men‰í i ve ‰patném stavu). Jen solidnû.
Platím hotovû. Jsem pfiím˘ kupec.
Zn. Brno i okraj. Tel.: 546 220 361

Prodám BIO brambory 3,50 Kã/kg.
Tel.: 737 339 629

Prodám hada – uÏovku, vã. vybavení.
Tel.: 737 044 185

Douãím AJ, NJ. Tel.: 723 551 481

MASIVNÍ POSTELE, STOLY, DVE¤E
www.azdum.kvalitne.cz. Tel.: 776 150 551

Fa M+ nabízí montáÏe dlaÏeb a obkladÛ.
Tel.: 605 053 702

Dne 1. 3. 2012 tomu bude
10 let, kdy nás náhle bez
rozlouãení opustil pan
JOSEF JANDA. Za ti-
chou vzpomínku dûkuje
manÏelka a dûti s rodi-
nami.

Dne 1. bfiezna uplyne
30 let, kdy zemfiel pan
JOSEF VEJROSTA.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka, synové
a vnouãata.
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