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radiãním ohÀostrojem jsme vstou-
pili do nového roku. A hned z jeho
poãátku jsme byli nuceni fie‰it zá-
sadní problém se zachováním lékafi-

ské sluÏby první pomoci v ti‰novské nemoc-
nici. O této záleÏitosti jiÏ bylo fieãeno mnoho,
po del‰í dobû jméno na‰eho mûsta opût plnilo
stránky regionálních novin. Jihomoravsk˘
kraj se z dÛvodu úsporn˘ch opatfiení rozhodl
omezit provoz nûkter˘ch lékafisk˘ch pohoto-
vostí, bohuÏel fiada pfii‰la i na Ti‰nov. Vedení
mûsta se proti tomuto zámûru, stejnû tak
i proti zpÛsobu, jak˘m byla takto zásadní
zmûna s mûstem projednána, ostfie postavilo.
V prvním lednovém t˘dnu se na jednání
s hejtmanem a radním pro zdravotnictví po-
dafiilo dohodnout zachování pohotovosti
v souãasném reÏimu aÏ do konce února. Nyní
je tedy dostatek ãasu na to, abychom
s Jihomoravsk˘m krajem projednali ve‰keré
sporné otázky dal‰ího provozování. S krajem
má na‰e mûsto jiÏ tradiãnû dobré vztahy,
vûfiím proto i tentokrát v koneãnou dohodu,
která bude pro obû strany pfiijatelná a pro ob-
ãany mûsta i celého regionu bude znamenat
jistotu lékafiské sluÏby první pomoci v ti‰nov-
ské nemocnici.

JiÏ brzy se v‰ak pravdûpodobnû za jed-
nací stÛl s Jihomoravsk˘m krajem vrátíme.
Po letech se totiÏ opût probouzí my‰lenka
o provedení hlub‰í optimalizace krajského
stfiedního ‰kolství. A stejnû tak jako pfied pár
lety padá v této souvislosti velmi ãasto jméno
ti‰novského stfiedního odborného uãili‰tû.
Doufejme, Ïe i v tomto pfiípadû bude mít jed-
nání dobr˘ konec.

V prosincovém slovu starosty jsem zmínil
urãité problémy se zimní údrÏbou. Pfiíroda
prozatím na‰e stesky vysly‰ela a vût‰í snû-
hové nadílky nás na pfielomu roku u‰etfiila.
Nicménû jiÏ v druhé polovinû ledna je pfied-
povídáno dal‰í ochlazení. Jak jste si nûktefií
moÏná v‰imli, posílili jsme údrÏbu komuni-
kací nov˘m multifunkãním strojem Jungojet.
Tento stroj je díky své konstrukci a technic-
k˘m parametrÛm ideálním prostfiedkem pfii
zaji‰Èování komplexních úklidov˘ch sluÏeb
v letním i zimním období. Je to tak dal‰í ãást
strojového parku do novû vznikajících mûst-
sk˘ch technick˘ch sluÏeb.

Dobrou zprávou také je, Ïe jiÏ za pár mû-
sícÛ naplno oÏije zapomenutá barokní pa-
mátka Ti‰nova, tzv. MüllerÛv dÛm. Za pfii-
spûní grantu z Islandu, Lichten‰tejnska
a Norska prostfiednictvím Finanãního me-
chanismu EHP jsme jiÏ dokonãili stavební
obnovu objektu, nyní zaãínají práce na vyba-
vení interiérÛ a pfiípravû expozic nového
mûstského muzea. Vûfiím, Ïe se tento objekt
stane dal‰ím zajímav˘m kulturním a vzdûlá-
vacím stánkem v na‰em mûstû.
Rekonstruovan˘ MüllerÛv dÛm pfiihla‰ujeme
do soutûÏe Nejlépe opravená kulturní pa-
mátka Jihomoravského kraje v roce 2010.
Samotné vefiejné hlasování pak probûhne
pravdûpodobnû v mûsíci bfieznu. O jeho spu‰-
tûní Vás budeme samozfiejmû informovat.
DrÏme si v‰ak uÏ nyní palce, aÈ je pro Ti‰nov
úspû‰né.

V plném proudu je také projekt s názvem
Nastavení systému projektového a proces-
ního fiízení na MûÚ Ti‰nov, kter˘ je financo-
ván z prostfiedkÛ Evropské unie. Jeho cílem
je optimalizace a zv˘‰ení kvality procesÛ
mûstského úfiadu a podpora kvality fiízení
projektÛ mûsta. Jin˘mi slovy, na‰ím zájmem
je vyhledání v‰ech problematick˘ch úkonÛ,
se kter˘mi se v práci úfiedníkÛ i samotného
vedení mûsta setkáváme, a jejich úspû‰né
odstranûní. Na‰ím cílem je kvalitnû pracující
úfiad, kter˘ bude slouÏit obãanÛm mûsta k je-
jich plné spokojenosti.

Bûhem mûsíce ledna nás ãeká první
práce na sestavování rozpoãtu na leto‰ní rok.
Bude to práce nelehká, projektÛ a vizí je
mnoho, finanãních prostfiedkÛ v‰ak stále
ménû. Musím si na tomto místû postesknout,
jak velká je ‰koda, Ïe na‰i pfiedchÛdci ve ve-
dení mûsta aktivnûji nevyhledávali moÏnosti
ãerpání dotaãních finanãních prostfiedkÛ.
Mnoho dÛleÏit˘ch projektÛ by totiÏ jiÏ nyní
bylo zrealizovan˘ch. V dobû, kdy je progra-
movací období EU témûfi u konce, je jiÏ ãer-
pání z evropsk˘ch fondÛ obtíÏné, zejména
z dÛvodu nedostatku financí v klíãov˘ch ob-
lastech. I tak vûfiím v to, Ïe se v následujícím
období podafií maximální mnoÏství potfieb-
n˘ch projektÛ realizovat. Doufejme, Ïe uÏ rok
2011 bude v tomto smûru úspû‰n˘.

Vá‰ Jan Schneider

T
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

hledá pracovníka
pro obsazení místa na MûÚ v Ti‰novû

v oblasti v˘poãetní techniky

PoÏadavky:
– S·, nejlépe technického smûru
– znalost práce v oblasti v˘poãetní techniky podmínkou, pfiedev‰ím:
– instalace a administrace WINDOWS XP, Vista a bûÏn˘ch aplikací 
– uÏivatelská znalost Linuxu 
– fie‰ení základních HW a SW, vãetnû pravidelného servisu  
– znalost sítí TCP/IP
– znalost vefiejné správy vítána
– ¤P skup. B 
– morální bezúhonnost
– flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi

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 T¤ÍDA
8 – 9.

Nástup moÏn˘ ihned.
Jedná se o pracovní místo vznikající v souvislosti se zavádûním elektronizace ve-
fiejné správy a informaãního systému datov˘ch schránek do v‰ech 59 obcí správ-
ního obvodu mûsta Ti‰nov.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 2. 2. 2011
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: 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 Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 8/2010 konaného
dne 16. prosince 2010

01/08/2010 ZM schvaluje program jed-
nání pfiedloÏen˘ starostou mûsta
Ti‰nova – Janem Schneiderem.

02/08/2010 ZM bere na vûdomí Zprávu
o ãinnosti RM ke dni 8. 12. 2010.

03/08/2010 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 5/2010
o místním poplatku ze psÛ dle varianty
C pfiedloÏeného návrhu.

04/08/2010 ZM schvaluje pfiijetí dotace
z rozpoãtu Jihomoravského kraje a uza-
vfiení Smlouvy o poskytnutí dotace dle
pfiedloÏeného návrhu  na zabezpeãení
akceschopnosti Jednotky SDH Ti‰nov
na rok 2010, a to ve v˘‰i 141.440 Kã.

05/08/2010 ZM schvaluje pfiijetí dotace
z rozpoãtu Jihomoravského kraje a uza-
vfiení Smlouvy o poskytnutí dotace dle
pfiedloÏeného návrhu na pokrytí mimo-
fiádn˘ch v˘dajÛ Jednotky SDH Ti‰nov
ve v˘‰i 62.210 Kã vznikl˘ch v souvis-
losti s povodnûmi v kvûtnu a ãervnu
2010.

06/08/2010 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od JMK ve v˘‰i 1.283.319,21 Kã pro Z·
Smí‰kova 840 na realizaci projektu
Centrum Korálek.

07/08/2010 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva zemûdûlství ve v˘‰i
471.126 Kã na ãinnost odborného les-
ního hospodáfie.

08/08/2010 ZM schvaluje rozpoãtová
opatfiení mûsta Ti‰nova ã. 11/2010 ke
dni 16. 12. 2010.

09/08/2010 ZM povûfiuje  Radu mûsta
Ti‰nova v pfiípadû pfiijetí dotací schva-
lovat a provádût pfiíslu‰ná rozpoãtová
opatfiení, a to do pfií‰tího zasedání ZM.

10/08/2010 ZM schvaluje poskytnutí ná-
vratné finanãní v˘pomoci z rozpoãtu
mûsta Ti‰nova pfiíspûvkové organizaci
Základní ‰kola Ti‰nov, námûstí 28. fiíjna
1708 ve v˘‰i 120.000 Kã vãetnû DPH na
zaji‰tûní projektu  „Podpora a zlep‰o-
vání podmínek v˘uky ICT v souladu
s implementací ·VP na na‰í ‰kole“.

11/08/2010 ZM schvaluje uzavfiení
Smlouvy o poskytnutí návratné finanãní
v˘pomoci z rozpoãtu mûsta Ti‰nova
se Základní ‰kolou Ti‰nov, námûstí
28. fiíjna 1708 dle pfiedloÏeného návrhu.

12/08/2010 ZM schvaluje vyhlá‰ení zá-
mûru prodeje bytové jednotky ã. 997/11
ve III. patfie budovy ã. p. 997 na ulici
Halasova v Ti‰novû podle zákona
ã. 72/1994 Sb., v platném znûní
a Pravidel k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova schválen˘ch dne 3. 6.
2010 jeho souãasn˘m nájemcÛm manÏe-
lÛm Hedvice a Jifiímu Vafiejãkov˘m.

13/08/2010 ZM bere na vûdomí Zprávu
o plnûní opatfiení Komunitního plánu
sociálních sluÏeb správního obvodu
Ti‰nov na období 2010 – 2012.

14/08/2010 ZM schvaluje bliÏ‰í specifi-
kaci regulativu /x k platnému územ-
nímu plánu mûsta Ti‰nova. Regulativ
/x v plochách oznaãen˘ch názvem
„U cihelen“ v platném územním plánu
ze dne 8.06.1998 zastupitelstvo mûsta
specifikuje následovnû:
a) ZpÛsob vyuÏití musí b˘t v souladu

se zpÛsobem stávajícího vyuÏití
sousedních pozemkÛ (obãanská
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vybavení – sport, individuální re-
kreace, zahrádkáfiská ãinnost, vefiejnû
volné rekreaãní plochy, krajinná
zeleÀ, lesy).

b) ZpÛsob vyuÏití nesmí zhor‰ovat
Ïivotní podmínky uÏivatelÛ soused-
ních nemovitostí.

c) ZpÛsob vyuÏití nesmí Ïádn˘m zpÛ-
sobem pfiispût k naru‰ení kvality
ovzdu‰í, k nav˘‰ení hlukové zátûÏe
a nav˘‰ení provozu vozidel.

d) ZpÛsob vyuÏití nesmí ohrozit Ïádn˘m
zpÛsobem nedalek˘ vodní tok Lubû
a spodní vody, které v této lokalitû vy-
tváfií kolektor – zásobárnu podzem-
ních vod.

e) ZpÛsob vyuÏití je omezen zákonem
nakládání s látkami závadn˘mi vo-
dám a ovzdu‰í.

f) ZpÛsob vyuÏití nesmí nav˘‰it úroveÀ
antropogenního po‰kození lokality.

15/08/2010 ZM ukládá OÚPS¤ zahájit
bezodkladnû pofiizování zmûny platného
územního plánu dle bliÏ‰í specifikace
schválené ZM 16. 12. 2010.

16/08/2010 ZM nesouhlasí s v˘stavbou
„Energetického centra na zpracování
bioodpadu Ti‰nov“ v lokalitû b˘valé
cihelny v k. ú. Ti‰nov z dÛvodu nega-
tivního dopadu zámûru na Ïivotní pod-
mínky obãanÛ mûsta Ti‰nova a nesou-
ladu zámûru s regulativem /x územního
plánu.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
místostarosta mûsta

M û s t o  T i ‰ n o v  s r d e ã n û  z v e  d o  t i ‰ n o v s k é  s o k o l o v n y  n a

VII. REPREZENTAâNÍ PLES
MùSTA TI·NOVA

v  s o b o t u  2 9 .  1 .  2 0 1 1  v e  2 0  h o d i n

PROGRAM:
• historické a irské tance – taneãní soubor Éirigh
• akrobatick˘ rokenrol – TJ Sokol Brno-Královo Pole
• k tanci a poslechu hraje skupina SW BAND
• tombola a obãerstvení zaji‰tûno

Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví paní Ra‰kové

K zamítnutému návrhu
– reakce

V ãísle 21 byl uvefiejnûn ãlánek
„K zamítnutému návrhu“ od Ing. Karla
Souãka. Vzhledem k tomu, Ïe v nûm
autor jmenovitû zdÛrazÀuje, Ïe jsem
nehlasovala pro jeho návrh na vyhlá-

‰ení pfiírodní rezervace „Lubû pod cihel-
nou“, povaÏuji za nutné se k jeho textu
vyjádfiit.

Na jednání zastupitelstva mûsta
(ZM) dne 25. 11. 2009 Ing. Souãek
podal návrh, aby v potoce Lubû
mohl b˘t obnoven chov pstruhÛ
a aby bylo toto území vyhlá‰eno
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pfiírodní rezervací, a to nejpozdûji
do 30. 6. 2011. Návrhová komise zfor-
mulovala usnesení: ZM poÏaduje po
Odboru Ïivotního prostfiedí Jihomorav-
ského kraje vyhlá‰ení pfiírodní rezer-
vace „Lubû pod cihelnou" na území
mûsta Ti‰nova, a to nejpozdûji v ter-
mínu do 30. 6. 2011.

Tento návrh jsem nepodpofiila, pro-
toÏe ho stejnû jako dal‰ích 9 zastupitelÛ
povaÏuji za úãelovû podan˘ a nevhodn˘.
Podle zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû
pfiírody a krajiny, Lubû jiÏ obecnou
ochranu jako v˘znamn˘ krajinn˘
prvek má a jiÏ nyní je zakázáno ji
jakkoliv po‰kozovat a zneãi‰Èovat.
Rozhodující vliv na zlep‰ení kvality
vody v Lubi bude mít dokonãení právû
budované kanalizace a ãistírny odpad-
ních vod v Drásovû.

Pfiírodní rezervace se vyhla‰uje na
území soustfiedûn˘ch pfiírodních hodnot
se zastoupením ekosystémÛ typick˘ch
a v˘znamn˘ch pro pfiíslu‰nou geografic-
kou oblast. Pfiiznání vy‰‰ího stupnû
ochrany, napfi. pfiírodní rezervace,
s sebou pfiiná‰í i speciální ochranné
podmínky. V kaÏdém pfiípadû by vût‰í
ochrana lokality, po které volá Ing. Sou-
ãek, umûl˘ odchov pstruhÛ neumoÏÀo-
vala, pfiípadnû jej v˘raznû omezovala.

V toku Lubû byl v létû dokumen-
tován v˘skyt lastur chránûného mlÏe
velevruba tupého a probíhá zji‰Èovací
proces o zafiazení lokality do soustavy
Natura 2000. Proto je navrhování dal‰í
ochrany nyní nadbyteãné. Toto bylo
pfiímo na jednání zastupitelstva pfiipo-
menuto.

Autor v ãlánku zmiÀuje také moÏ-
nost získání vût‰í ochrany diskutované
lokality. K tomu  byly podniknuty
ochranné kroky jiÏ v prÛbûhu roku 2010
jak ze strany komise Ïivotního pro-

stfiedí, tak ze strany fiadov˘ch obãanÛ,
obãansk˘ch sdruÏení a orgánÛ mûsta.
Tyto aktivity je moÏno sledovat v zápi-
sech z jednání a byly zvefiejnûny i na
webu mûsta.

Nyní se kaÏd˘m dnem oãekává
dopracované stanovisko posouzení
vlivÛ zámûru v˘stavby Energetic-
kého centra na Ïivotní prostfiedí
(EIA) ze strany Odboru Ïivotního
prostfiedí Jihomoravského kraje.
Má je‰tû po vefiejném projednávání
zohlednit podané námitky a pfiipo-
mínky. Toto stanovisko bude dÛleÏi-
t˘m podkladem pro rozhodnutí
místního stavebního odboru o po-
volení ãi zamítnutí stavby
Energetického centra.

Proto koncem listopadu 2010 podan˘
návrh Ing. Souãka na zfiízení pfiírodní
rezervace v lokalitû „Lubû pod cihelnou“
nemÛÏe mít jiÏ Ïádnou v˘znamnou sou-
vislost pro projednávání dokumentace
k projektu Energetického centra.

Tento v˘znam mají pouze vãasná
a jasná usnesení zastupitelstva mûsta
vyjadfiující nesouhlas se zámûrem, pfii-
pravená novou Radou mûsta a schvá-
lená právû na jednání 25. 11. 2010
a dále návrhy na zpfiesÀující ochranu
této lokality v územním plánu (regula-
tivy x), pfiijatá 16. 12. 2010, schválená
pfiedev‰ím hlasy koaliãních stran
(âSSD, VV a SZ) s podporou KSâM.

Pokud je Ing. Souãek nadále pfie-
svûdãen o správnosti svého návrhu,
mÛÏe se jako obãan pfiímo obrátit na
oddûlení ochrany pfiírody odboru ÎP
a zemûdûlství Krajského úfiadu
Jihomoravského kraje, kter˘ má malo-
plo‰ná, zvlá‰tû chránûná území (vãetnû
jejich vyhla‰ování) ve své kompetenci,
na rozdíl od ti‰novské samosprávy.

ZdeÀka Dohnálková
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Lubû – místo v˘skytu
velevruba tupého

V toku Lubû byly v r. 2010 opako-
vanû nalezeny lastury velevruba tupého
(Unio crassus), silnû ohroÏeného druhu
sladkovodního mlÏe. Nálezy byly urãeny
odborníky z V̆ zkumného ústavu vodo-
hospodáfiského v Praze a posléze potvr-
zeny terénním prÛzkumem pracovníkÛ
Agentury ochrany pfiírody a krajiny
v Brnû. Byly oznámeny také v‰em dot-
ãen˘m orgánÛm ochrany pfiírody
a mûsta. Oãekává se zafiazení lokality
do národního seznamu v˘znamné loka-
lity soustavy NATURA 2000. Vzniklo
obãanské sdruÏení Ti‰novsk˘ velevrub,
které je velmi aktivní pfii ochranû této
lokality. Komise Ïivotního prostfiedí
mûsta se na svém jednání 13. 9. 2010
nálezem lastur zab˘vala a doporuãila
jeho nález oznámit Odboru Ïivotního
prostfiedí Krajského úfiadu JmK, pfiipra-
vující posuzování EIA k zámûru v˘-
stavby Energetického centra na zpraco-
vání bioodpadÛ v Ti‰novû.

Velevrub tup˘ – pravá
lastura velevruba tupého
Kmen: mûkk˘‰i (Mollusca),
tfiída: mlÏi (Bivalvia),

fiád: Unionoida, ãeleì: velevrubovití
(Unionidae), rod: velevrub (Unio),
druh: velevrub tup˘ (U. Crassus).
Popis: délka lastury: 50-70 mm. V˘‰ka
lastury: 30-40 mm. Tlou‰Èka schránky:
25-35 mm.

ZdeÀka Dohnálková

Místní poplatky ze psÛ
a za komunální odpad
pro rok 2011

Finanãní odbor Mûstského úfiadu
Ti‰nov informuje obãany o poplatkov˘ch

povinnostech vypl˘vajících ze zákona
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znûní.

U místního poplatku ze psÛ ãiní zá-
kladní sazba schválená zastupitelstvem
mûsta pro bytové domy 1 200,- Kã roãnû
za jednoho psa a pro poÏivatele dÛ-
chodu, kter˘ je jedin˘m zdrojem jeho
pfiíjmu, je sazba  stanovena ve v˘‰i
200,- Kã. Novû se stanoví zv˘‰ení zá-
kladní sazby pro druhého a kaÏdého
dal‰ího psa téhoÏ drÏitele na 1 800,- Kã
a pro dÛchodce na 250,- Kã. Úlevy jsou
stanoveny pro drÏitele v rodinn˘ch do-
mech a pro drÏitele s trval˘m pobytem
v místních ãástech Hájek, Hajánky,
Jamné a Pej‰kov.

Po úlevû za jednoho psa
v rodinném domû (RD)  . . . . . .700,- Kã
u dÛchodce  . . . . . . . . . . . . . . .100,- Kã
Po úlevû za druhého a kaÏdého
dal‰ího psa v RD  . . . . . . . . .1 300,- Kã
u dÛchodce  . . . . . . . . . . . . . . .150,- Kã
Po úlevû za jednoho psa
v místních ãástech . . . . . . . . . .350,- Kã
u dÛchodce  . . . . . . . . . . . . . . . . 50,- Kã
Po úlevû za kaÏdého druhého a dal‰ího
psa v místních ãástech  . . . . . . 950,- Kã
u dÛchodce  . . . . . . . . . . . . . . . 100,- Kã
Jiné úlevy se nepfiipou‰tí.

Splatnost poplatku zÛstává stejná
– tj. nejpozdûji do konce dubna kalen-
dáfiního roku. Pomûrná ãást poplatku
pfiipadá v úvahu pfii nabytí psa v prÛ-
bûhu roku, stejnû se postupuje pfii ukon-
ãení drÏení psa. Poplatkové povinnosti
podléhá kaÏd˘ pes star‰í tfií mûsícÛ

Místní poplatek za komunální odpad
leto‰ního roku se fiídí obecnû závaznou
vyhlá‰kou mûsta ã. 3/2010. Sazby po-
platkÛ zÛstávají stejné jako v minulém
roce – tj. 500,- Kã roãnû na poplatníka
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s trval˘m pobytem v Ti‰novû a 400,- Kã
pro poplatníky s trval˘m pobytem
v místních ãástech Hájek, Hajánky,
Jamné a Pej‰kov. Ve stejné v˘‰i je po-
platek vybírán od majitelÛ nemovitostí
urãen˘ch nebo slouÏících pro indivi-
duální rekreaci – tj. od chalupáfiÛ
v Ti‰novû 500,- Kã, od chalupáfiÛ v míst-
ních ãástech 400,- Kã. Poplatek je rov-
nûÏ splatn˘ do konce dubna kalendáfi-
ního roku.

Úhradu obou poplatkÛ je moÏné
uskuteãnit hotovû pfiímo do pokladny fi-
nanãního odboru na radnici, nám. Míru
111, po‰tovní poukázkou, pfiípadnû bez-
hotovostním pfievodem z bankovního
úãtu. âíslo pfiíjmového úãtu mûsta pro
oba poplatky je 19-1425641/0100.
Variabilní symboly jsou také stejné jako
v minul˘ch letech. Na poÏádání je sdû-
líme na tel. ãísle 549 439 838, pfiípadnû
na e-mailové adrese: jitka.halamova
@tisnov.cz.

Podle zákona o místních poplatcích
mÛÏe obec vãas nezaplacené poplatky
zv˘‰it aÏ na trojnásobek. UpozorÀujeme
v‰echny obãany na jejich poplatkovou
povinnost a vyz˘váme je k vyrovnání
svého závazku vÛãi rozpoãtu mûsta do
stanoveného termínu splatnosti.
Pfiipomínáme, Ïe tyto  poplatky mají
charakter místní danû a Ïe u komunál-
ního odpadu vÛbec nezáleÏí na vyprodu-
kovaném mnoÏství odpadu jednotliv˘m
obãanem, rodinou apod. Pro placení je
rozhodující pouze místo trvalého po-
bytu. Pokud obãan dobrovolnû nesplní
tuto svou poplatkovou povinnost do sta-
noveného termínu, místní poplatek se
mu vymûfií platebním v˘mûrem s uplat-
nûním sankãního nav˘‰ení za opoÏdû-
nou úhradu.

Vûfiíme, Ïe se na‰i poplatníci z nega-
tivní zku‰enosti dluÏníkÛ z minul˘ch let
pouãí a Ïe úhrad po termínu splatnosti
bude v budoucnu jen ub˘vat.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

âeská daÀová správa
upozorÀuje!

Dne 1. 1. 2011 nabyl úãinnosti zák. ã.
280/2009 Sb., daÀov˘ fiád, kter˘ nahra-
zuje dosud aplikovanou procesní normu
pro daÀové fiízení, tj. z. ã. 337/1992 Sb.,
zákon o správû daní a poplatkÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. DaÀov˘ fiád
mimo jiné v ustanovení § 250 novû
stanoví povinnost daÀovému subjektu
uhradit pokutu za opoÏdûné tvrzení
danû. Její v˘‰e je pfiímo zákonem stano-
vena v rozmezí od 500,- Kã do 300.000,-
Kã, bez moÏnosti správního uváÏení. To
prakticky znamená, Ïe finanãní úfiad
musí pokutu udûlit i v pfiípadû, Ïe da-
Àové tvrzení zní na velmi malou ãástku,
pfiíp. na daÀovou povinnost ve v˘‰i nula,
na daÀovou ztrátu, pfiípadnû je souãástí
pfiiznání, vedle danû ve v˘‰i 0,- Kã, také
daÀov˘ bonus!

Proto opakovanû upozorÀujeme, Ïe
pokud daÀov˘ subjekt nepodá daÀové
tvrzení (fiádné ãi dodateãné viz § 1 odst.
3 D¤), v zákonem stanovené lhÛtû,
aãkoliv mûl tuto povinnost, nebo jej
podá po stanovené lhÛtû se zpoÏdûním
del‰ím neÏ 5 pracovních dnÛ, je povi-
nen uhradit pokutu ve v˘‰i nejménû
500,- Kã, bez moÏnosti jejího prominutí.

Pokuta se daÀovému subjektu sdû-
luje platebním v˘mûrem, pfiiãemÏ je
splatná do 30 dnÛ ode dne oznámení
platebního v˘mûru.

V˘‰e popsaná pokuta se net˘ká
pouze daÀov˘ch pfiiznání, ale v pfiípadû
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plátcÛ danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob
novû i vyúãtování danû, tj. vyúãtování
danû ze závislé ãinnosti a vyúãtování
danû z pfiíjmÛ vybírané sráÏkou podle
zvlá‰tní sazby. I v tûchto pfiípadech není
podstatné, zda je vyúãtována daÀ
v kladn˘ch hodnotách (tedy byla povin-
nost skuteãného odvodu sraÏené danû),
nebo je daÀ ve v˘‰i nula Kã, pfiípadnû je
vyúãtován pouze daÀov˘ bonus, hrazen˘
plátcem z vlastních prostfiedkÛ podle
§ 35d zákona o daních z pfiíjmÛ.

Stejná pokuta se t˘ká i pfiípadÛ
pozdû podaného (nebo nepodaného)
hlá‰ení podle § 38d odst. 3 zákona o da-
ních z pfiíjmÛ v pfiípadû sraÏené danû
z pfiíjmÛ nerezidentÛm.

Pokud se jedná o poplatníky danû
z pfiíjmÛ právnick˘ch osob, upozor-
Àujeme na to, Ïe v˘‰e uvedená sankce
se vztahuje mj. i na v‰echna fiádná
daÀová pfiiznání jakoÏ i na dodateãná
daÀová pfiiznání, kde zákonná lhÛta
pro jejich podání pfiipadne na období po
1. 1. 2011, tj. zejména:
– na fiádná daÀová pfiiznání za zdaÀo-

vací období trvající  12 mûsícÛ podaná
ve lhÛtách dle § 136 D¤

– na fiádná daÀová pfiiznání za období,
za která je povinnost podat tato pfii-
znání, u nichÏ jsou lhÛty pro jejich po-
dání speciálnû upraveny v § 38m ZDP

– na fiádná daÀová pfiiznání za období,
za která je povinnost podat tato pfii-
znání, napfi. pfii vstupu daÀového sub-
jektu do likvidace, ukonãení likvidace
(viz § 240 odst. 5 D¤), pfii daÀov˘ch fií-
zeních veden˘ch v souvislosti s insol-
venãním fiízením (viz § 244 D¤)

– pfiípadnû na dodateãná daÀová pfiiz-
nání – viz § 141 D¤

UpozorÀujeme, Ïe neziskov˘m orga-
nizacím byla s úãinností od 1. 1. 2011
z. ã. 346/2010 Sb., kter˘ byl novelizován
ZDP v § 38m odst. 8, udûlena v˘jimka
z ust. § 136 odst. 5 D¤, tzn. Ïe tomuto

okruhu poplatníkÛ, kterému nevznikla
ve zdaÀovacím období daÀová povinnost
na DPPO, k níÏ je registrován, nevzniká
povinnost tuto skuteãnost sdûlovat
správci danû ve lhÛtû pro podání daÀo-
vého pfiiznání.

Plátce danû z pfiidané hodnoty
upozorÀujeme, Ïe termín pro podání pfii-
znání, ãi souhrnného hlá‰ení je dle § 101
a 102 ZDPH do 25 dnÛ po skonãení zda-
Àovacího období; pokuta bude vystavena
i v pfiípadû, kdy se jedná o uplat-
nûní nadmûrného odpoãtu.

Poplatníci majetkov˘ch daní jsou
povinni podat místnû pfiíslu‰nému
správci danû pfiiznání:
– k dani z nemovitostí – v termínu do

31. 1.
– k dani darovací – v termínu do 30

dnÛ od obdrÏení zapsané smlouvy
z katastru a to i v pfiípadû pfiiznání
podaného na nulovou ãástku pfii
vzniku nároku na osvobození
(toto se t˘ká zejména danû daro-
vací u pfievodu bytÛ z bytového
druÏstva na jeho ãleny)

– k dani dûdické – v termínu do 30
dnÛ od nabytí právní moci usnesení
o dûdictví

– k dani z pfievodu nemovitostí
– v termínu do  konce 3. mûsíce násle-
dujícího po mûsíci, v nûmÏ byl zapsán
vklad práva do katastru nemovitostí
a to i v pfiípadû pfiiznání podaného
na nulovou ãástku pfii vzniku ná-
roku na osvobození

Podrobnûj‰í informace najdete mimo
jiné na internetov˘ch stránkách ãeské
daÀové zprávy http://cds.mfcr.cz/, kde
v ãásti „danû elektronicky“ najdete i jed-
notlivé daÀové formuláfie k vyplnûní.

V Brnû dne 6. 1. 2011
Mgr. J. Odváfika, tiskov˘ mluvãí

Finanãního fieditelství v Brnû
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Nov˘ web s kulturním
programem

Na internetu jsou definitivnû v pro-
vozu nové webové stránky, které pfii-
ná‰ejí pfiehledn˘ a pravidelnû aktuali-
zovan˘ kalendáfi v‰ech kulturních
a spoleãensk˘ch akcí na Ti‰novsku.
Jednotliví pofiadatelé vãetnû sousedních
obcí na tento server sami vkládají
zprávy o sv˘ch poãinech, takÏe zde pfie-
hlednou kalendáfiní formou získáte za-
ruãené informace o tom, kam zavítat za
pouãením ãi pobavením – od taneãních
zábav v blízkém okolí pfies kina, diva-
dla, koncerty, v˘stavy ãi pfiedná‰ky aÏ
po turistické v˘lety ãi pohybové aktivity.
V‰e je k nalezení na adrese www.kultu-
ratisnov.cz.

MûKS Ti‰nov uvádí

pátek 21. ledna 2011 ve 21.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Jazzov˘ klub HM
MOTHERS FOLLOW CHAIRS

Prvním hostem Jazzového klubu
HM v roce 2011 bude blues & soulová
kapela MOTHERS FOLLOW CHAIRS
z Pfierova. Skupina vznikla v roce 1999
a v roce 2000 se stala jedním z vítûzÛ
soutûÏní pfiehlídky Blues Aperitiv. Od
té doby byla pfiizvána na mnoho akcí
tohoto Ïánru: Blues Alive, International
Blues Night, Evropské jazzové dny,

âeskoslovensk˘ jazzov˘ festival, ale
napfi. i folkov˘ festival Zahrada. Mimo
„velká“ pódia kapela ráda hraje i v klu-
bech a rÛzn˘ch jin˘ch „zemitûj‰ích“
zafiízeních. V záfií 2007 pfii pfiíleÏitosti
natáãení TV pofiadu Blues ze Staré
pekárny bylo pokfitûno její poslední
CD A Soul 2 Go.

Skupina hraje v obsazení: Petra
Poláková-Uvírová – zpûv; Ivan Nûmeãek
– kytary; Pavel Dûdek – klávesy; Filip
Badalík – bass; Patrik Stoklásek – bicí.

Klub vãetnû obãerstvení bude pro
náv‰tûvníky otevfien jiÏ od 19 hodin.

sobota 22. ledna 2011 ve 20.00 hod.
velk˘ sál MûKS

FOTBALOV¯ PLES
Pofiadatelem akce je AFK Ti‰nov,

MûKS pouze poskytuje prostor pro její
realizaci.

nedûle 23. ledna 2011 v 16.00 hod.
sál kina Svratka

Vystoupení pûveck˘ch sborÛ
MEZINÁRODNÍ DEN SBOROVÉHO

ZPùVU

Na koncertû pofiádaném jako svátek
sborového zpûvu se pfiedstaví nejen spo-
lupofiádající LSDa z Lomnice, ale také
dal‰í ãtyfii pfiizvané pûvecké sbory:
Ti‰novsk˘ pûveck˘ sbor, Leo‰ Boskovice,
Cantilo Jevíãko a MuÏsk˘ sbor Paniháj
z Moravan.

LOMNICK¯ SBOR DISHARMO-
NICK¯CH AMATÉRÒ inklinuje
k jazzu a moderní hudbû, nezfiíká se ale
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ani klasiky a jin˘ch neobvykl˘ch
experimentÛ. Sbor vznikl v ãervnu 2004
a vede jej Bára Pavli‰ová. Na Svátcích
písní v Olomouci si v roce 2008 vyzpíval
ve své kategorii bronzovou medaili.

TI·NOVSK¯ PùVECK¯ SBOR
znovuobnovil zhruba pfied tfiemi roky
nynûj‰í fieditel místní ZU· Tomá‰
Zouhar. Z pÛvodnû smí‰eného sboru se
ãasem stal ãistû Ïensk˘, v souãasnosti
opût pfiibyly i dva muÏské hlasy.
Na koncertû sbor uvede 4 muzikálové
melodie a 2 koledy.

Smí‰en˘ sbor LEO· z Boskovic byl
zaloÏen v roce 2003, sbormistrem je
Martin Nerud. V jeho repertoáru jsou
skladby od renesance aÏ po hudbu
XXI. století vãetnû úprav písní z oblasti
hudby populární a jazzové. Vloni získal
na Svátcích písní v Olomouci stfiíbrnou
medaili.

Z Jevíãka pfiijede Smí‰en˘ pûveck˘
sbor CANTILO, coÏ znamená „prozpû-
vovat si“. Zpívá  písnû duchovní, lidové,
jazzové a kánony. V jeho programu
pro ti‰novsk˘ koncert jsou mimo jiné
skladby Kánon swing, Go Down Moyzes,
Okolo Jevíãka, JeÏí‰ ná‰ Spasitel nebo
UÏ z hor zvoní zvon.

MuÏsk˘ sbor PANIHÁJ se poprvé
vefiejnû pfiedstavil 30.4.2008 pfii stavûní
máje v rodn˘ch Moravanech. Vedoucím
souboru byl jmenován Václav Dufek,
umûleck˘m vedoucím Jura PetrÛ.
UÏ v prvním roce své existence mûl sbor
v repertoáru více neÏ 30 písniãek, vloni
absolvoval témûfi tfiicítku vystoupení
vãetnû v˘jezdu na Slovensko.

Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové na Brnûnské ulici, tel. 549
410 022.

stfieda 26. ledna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

5. koncert KPH sezóny 2010-11
PRAÎSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Soubor byl zaloÏen v r. 1984 na praÏ-
ské konzervatofii. Kvarteto, sloÏené
z laureátÛ mezinárodních soutûÏí, si
brzy získalo pfiízeÀ publika doma i v za-
hraniãí. Je zváno na v˘znamné hudební
festivaly (PraÏské jaro, PafiíÏ, Tel Aviv,
Miami), koncertovalo ve vût‰inû zemí
Evropy, v USA, Izraeli, absolvovalo
stovky koncertÛ v âeské republice. Jeho
interpretaãní umûní je zaznamenáno na
mnoha nahrávkách pro rozhlas, televizi
a na fiadû kompaktních diskÛ. Odborná
kritika oceÀuje perfektní souhru, oso-
bit˘ hudební v˘raz a vkusn˘ v˘bûr re-
pertoáru. Tyto kvality inspirovaly fiadu
vynikajících ãesk˘ch i zahraniãních
skladatelÛ ke zkomponování dûl pfiímo
pro tento soubor (napfi. ·. Rak,
J. Morel). Dal‰ím, neménû bohat˘m
zdrojem repertoáru jsou vlastní tran-
skripce skladeb rÛzn˘ch stylov˘ch období.

Soubor hraje ve sloÏení: Marek
Velemínsk˘ (vedoucí), Václav Kuãera,
Patrick Vacík a Jan Tuláãek. Kromû
kompozic v˘‰e uveden˘ch skladatelÛ
zazní na koncertû díla J. A. Losyho,
J. V. Stamice, L. Janáãka, D. Milhauda,
G. Gershwina, S. Rachmaninova
a Z. Luká‰e.

sobota 29. 1. – ãtvrtek 17. 2. 2011
galerie JamborÛv dÛm
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V˘stava ãernobíl˘ch fotografií z Keni
JAN SVATO· – FOTOGRAFICKÉ

NÁVRATY

Pofiádáno ve spolupráci se spoleãností
Art Periscope a Mûstskou knihovnou.
VernisáÏ se uskuteãní v sobotu 29. 1.
2011 od 14 hodin; jiÏ den pfied tím, tedy
v pátek 28. 1. 2011, probûhne v pfied-
ná‰kovém sále Mûstské knihovny od
17 hodin beseda s autorem, pfii které
budou promítány diapozitivy.

JAN SVATO· se narodil 14. 5. 1984
v Novém Mûstû na Moravû. Je absolven-
tem v˘tvarného gymnázia Na PraÏaãce
(2004), na FSV UK vystudoval obor Ïur-
nalistika (2008) a na FAMU obor foto-
grafie (2010). Na téma Afriky má za
sebou jiÏ nûkolik dfiívûj‰ích autorsk˘ch
v˘stav – (Vimperk 2008, Franti‰kovy
Láznû 2009).

Vloni se sv˘mi pfiáteli realizoval
my‰lenku expedice Fotografické ná-
vraty – v srpnu toho roku zamífiil jeho
t˘m do Keni, kde v nároãném terénu vy-
prahlého keÀského severu fotografovali
Afriku starou analogovou technikou,
vãetnû klasického vyvolávání filmÛ.
Expedice chtûla zjistit, zda souãasn˘
ãlovûk h˘ãkan˘ moderní technikou
dokáÏe je‰tû vÛbec pofiídit snímky sku-
teãné Afriky star˘mi fotografick˘mi
a filmafisk˘mi aparáty a zda dokáÏe pfií-
rodu vnímat stejnû citlivû jako kdysi fo-
tografiãtí prÛkopníci. V˘sledky práce
byly poprvé pfiedstaveny ve Dvofie
Králové na v˘stavû „Africa Obscura“,

odtud prezentované fotografie poputují
dále nejprve po âR (Ti‰nov je hned
první v fiadû), ale v létû zavítají i do USA
a samozfiejmû také „zpût“ do Afriky
(Nairobi).

pátek 4. února 2011 v 19.30 hod.
mal˘ sál MûKS
Jen já a kytara

VLADIMÍR VEIT
Pát˘m hostem na-
‰eho kytarového
koncertního cyklu
bude jedna ze
zdej‰ích folkov˘ch
legend, souputník
Jaroslava Hutky,
kter˘ – a fieknûme,
Ïe nezaslouÏenû
– sice nikdy nena-
byl ‰iroké popula-

rity jako nûktefií jeho kolegové, o to víc je
ale jeho lyrická tvorba dodnes pfiitaÏlivá.

VLADIMÍR VEIT se narodil v roce
1948, v pátek tfiináctého, a je‰tû ke v‰emu
necelé dva t˘dny pfied únorov˘m puãem.
V druhé polovinû 60. let se objevil hned
mezi prvními písniãkáfii a Hutka, pro
nûhoÏ Veit napsal fiadu vûcí vãetnû na-
pfiíklad Pravdûpodobn˘ch vzdáleností,
jej dokonce naz˘vá „prav˘m otcem ães-
kého folku“. Z tohoto období pochází je-
diná samostatná oficiální SP deska, kte-
rou mu vydal Supraphon roku 1969 a na
níÏ se Veit pfiedstavuje v Donovanov˘ch
písniãkách Barvy a Sen (Medvídek
král). Spolu s Hutkou pak je‰tû na dal-
‰ím singlu zpívá jeho JeÏí‰ka.

Tich˘ lyrik Veit se projevoval nejen
vlastními texty, ale také zhudebÀoval
napfiíklad Francoise Villona ãi ãeské
básníky od Nerudy po Hrabûte... coÏ
ostatnû ãiní dodnes (viz napfiíklad CD
Variace na renesanãní téma s 12 zhu-
debnûn˘mi básnûmi – jeho verze
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Variace je ov‰em diametrálnû odli‰ná od
Mi‰íkovy). V 70. letech byl Veit ãlenem
volného folkového sdruÏení ·afrán,
v konkurenci sv˘ch prÛbojnûj‰ích kole-
gÛ se v‰ak jen tûÏko hledal a prosazoval.
Místo boje o pozici na v˘sluní nakonec
zvolil cestu, která ho spojila s dnes jiÏ
zesnul˘m kytaristou a sitáristou
Emilem Pospí‰ilem. Toto duchovní
spojení mûlo sice materiální v˘stupy
v podobû dvou podomácku natoãen˘ch
alb, jejich existence v tehdej‰ím âesko-
slovensku v‰ak byla témûfi surrealis-
tická. Je‰tû v 80. letech drÏel Veit stráÏ
jako noãní hlídaã pfii budování zástavby
na JiÏním mûstû, poté ode‰el do rakous-
kého exilu.

Vrátil se hned v roce 1990 a usadil se
na venkovû v jiÏních âechách. Koneãnû
mu zaãaly vycházet reedice jeho dfiívûj-
‰ích alb (Texty, Quo vadis, Ve lví stopû)
a souãasnû si vlastním nákladem vydá-
val svoji novou tvorbu (napfi. CD Je‰tû
to neskonãilo, Slova nebo Jménem
poezie). Kuriozitou je album, na níÏ Veit
prezentuje mnoho podob písniãky ·la
Nanynka do zelí, pfiiãemÏ jednotlivé
verze jsou psány ve stylu rÛzn˘ch zná-
m˘ch literátÛ (napfi. Seiferta, Nezvala,
ale i Pujmanové ãi Majakovského).
PÛvodní podoba tohoto hudebního Ïertu
vy‰la je‰tû ve Vídni na magnetofonové
kazetû. V leto‰ním roce by mu mûlo na-
kladatelství Galén vydat nové CD
Písniãkáfi a také vzpomínkovou knihu
Je‰tû to neskonãilo, kde budou oti‰tûny
i v‰echny jeho texty a pfiiloÏeno stejno-
jmenné album.

Spisovatel Josef ·kvoreck˘, jehoÏ
LibeÀsk˘ plynojem Veit rovnûÏ zhu-
debnil, o nûm poãátkem 80. let uvedl:
„Je osvûÏující a nadûjeplné sly‰et
Vladimíra Veita, tento hlas vynikajícího
témbru, zpívajícího recitativním stylem

texty, které jsou v‰echno, jen ne tuctové,
jen ne pfiistfiiÏené pro potfieby politbyr
a trhu. Je v nich siln˘ náboj emoce,
ãasto intenzívní poezie, ale pfied senti-
mentalitou nebo nebezpeãím kli‰é je
vÏdy zachraÀuje skluz do poetismu, sur-
realismu a imaginaãních pfiekvápek.“

MûKS S POLITOVÁNÍM SDùLUJE,
ÎE V 1. POLOLETÍ 2011 UÎ NEBUDE
POKRAâOVAT CVIâENÍ PILATES.
DÒVODEM JE ZRANùNÍ CVIâI-
TELKY PANÍ BALDRMANOVÉ, ZA
KTEROU SE BOHUÎEL NEPODA-
¤ILO NAJÍT NÁHRADU. O V¯VOJI
SITUACE PO LETNÍCH PRÁZDNI-
NÁCH BUDEME ZAVâAS INFORMO-
VAT.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci únoru 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

Mûstská knihovna vyhla‰uje pro blí-
Ïící se letní semestr (únor – kvûten)
nové cykly pfiedná‰ek.

„Dûjiny opery“
Cyklus pfiedná‰ek nabízí zájemcÛm

v osmi pfiedná‰kách tyto okruhy témat:
Opera pfied narozením i po nûm, Opera
váÏnû i neváÏnû, Hudební drama a hu-
dební komedie, Italové a Francouzi,
Kouzelné stfiely a Svat˘ Grál, Opera ja-
ko souãást národní identity, Verismus
a roztfií‰tûní nov˘ch smûrÛ, Opera ne-
dávno a dnes.
Pfiedná‰í: Boris Klepal
Zahájení: stfieda 16. 2. 2011 v 17.00
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„Barokní architektura
v evropsk˘ch dûjinách“

Kurz sloÏen˘ z osmi samostatn˘ch
pfiená‰ek má za úkol seznámit poslu-
chaãe s v˘vojem evropské barokní archi-
tektury v 17. a 18. století. Na základû
úvodu, ve kterém budou zohlednûny
‰ir‰í historické souvislosti, bude zdÛraz-
nûn zejména v˘znam fiímské architek-
tury (Bernini, Borromini, Cortona).
Vedle Itálie bude vûnována pozornost
klasicistní reakci na radikální fiímské
baroko, která byla typická zejména pro
francouzskou architekturu období vlády
Ludvíka XIV. Samostatné pfiedná‰ky
budou následnû zamûfieny na radikální
baroko v katolick˘ch zemích (Rakousko,
Bavorsko). ZdÛraznûny ve dvou sa-
mostatn˘ch pfiedná‰kách budou pak
osobnosti a dÛleÏité stavby baroka
v âechách a na Moravû. Cyklus bude
uzavfien „tradiãním“ testem a vizuální
poznávací zkou‰kou.
Pfiedná‰í: Mgr. Michal Koneãn˘
Zahájení: úter˘ 8. 2. 2011

a stfieda 9. 2. 2011 v 17.00

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
do 31. 1. 2011 v Mûstské knihovnû.
Kurzovné je splatné na místû a ãiní
200,- Kã.

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

Salonky

10. 2. 2011
Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila

v rámci projektu „Salonky“ prohlídku
Augustiniánského opatství na Starém
Brnû a stálé expozice o Gregoru
Johannu Mendelovi v Mendelovû muzeu
MU v Brnû.

Sraz pfiedem pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ
na vlakovém nádraÏí v 9.15 hod.
Dopravu si hradí kaÏd˘ sám.
Vstupné do obou objektÛ: 100,- Kã.

Spoleãnost Art Periscope
bilancuje rok 2010

V loÀském roce
jsme uspofiádali
spoleãnû s MûKS
Ti‰nov v galerii

Jamborova domu celkem 14 v˘stav se
stfiídavou, ale vesmûs pozitivní úspû‰-
ností. V 1. pololetí mÛÏeme vyzdvihnout
v˘stavu praÏského akademického ma-
lífie Josefa Velãovského, jehoÏ díla jsou
v galeriích po celém svûtû. K v˘borné
vernisáÏi pfiispûli i hosté VráÈa Ebr
a básník Jaroslav Holoubek.
Zajímavostí kvûtnové vernisáÏe v˘stavy
Ale‰e Sigmunda a Jana Laciny bylo
opûtovné spoleãné vystoupení zpûvaãek
Marthy a Teny Elefteriadu.

Ve druhém pololetí to byly nádherné
v˘stavy jiÏ neÏijících umûlcÛ Franti‰ka
Jurka a Pavla Mare‰e. Velice kvalitní
byla v˘stava brnûnského mistra akva-
relu Stanislava Sedláãka, kter˘ si na
vernisáÏ – u pfiíleÏitosti obdrÏené ceny
Jihomoravského kraje za pfiínos v ob-
lasti v˘tvarného umûní – pozval hejt-
mana JM kraje Michala Ha‰ka. Diváck˘
i prodejní ohlas mûla také prosincová
v˘stava obrazÛ Jana Odvárky.

Spoleãnost Art Periscope vystavo-
vala i mimo JamborÛv dÛm, a to v KD
v Îelezném pfii oslavû 85. narozenin ma-
lífie Borka Bayera a 2� v galerii Diana
v areálu u MoukÛ: fiíjnová aukce obrazÛ
nedopadla úspû‰nû, zato vánoãní v˘s-
tava betlémÛ zde vyznûla nad oãeká-
vání v˘bornû. Celkem 130 betlémÛ si
prohlédlo 2 561 náv‰tûvníkÛ. Pfii zahá-
jení této v˘stavy zaujal 300 pfiítomn˘ch
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Ïiv˘ betlém 22 úãinkujících ze
Svatoslavi pod vedením paní Hany
Proke‰ové. Dûkujeme jim.

I v leto‰ním roce se mÛÏete tû‰it na
dal‰í zajímavé osobnosti umûní, které
pfiedstavíme nejenom v galerii
v Jamborovû domû. Podûkovat v‰ak
chceme pfiedev‰ím na‰im sponzorÛm,
bez jejichÏ pomoci bychom tûchto v˘-
sledkÛ nedosáhli. Jsou to firmy: JICOM,
Mertastav, Stavoprogres, Rigi, Elqa,
Jabara a M-obchod Pfiedklá‰tefií. Dále
dûkujeme i v‰em na‰im pfiíznivcÛm za
diváckou podporu a pfiejeme jim hodnû
umûleck˘ch záÏitkÛ v roce 2011.

Zdenûk Jílek
za spoleãnost Art Periscope

Nová v˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty

Od pondûlí 17. ledna 2010 mÛÏete
v na‰em Domovû zhlédnout novou v˘-
stavu My‰lenky z Bible ve fotogra-
fiích, jejímÏ autorem je Petr ·nédar.

Rodák z Malhostovic a dlouholet˘
ãlen Fotoklubu Kufiim amatérsky foto-
grafuje jiÏ od dûtství pfieváÏnû pfiírodu

a Ïivot kolem sebe. Pfiijìte se potû‰it ne-
v‰ední krásou ãernobílé fotografie.
V̆ stava potrvá do 28. února 2010.

Pozvánka na koncert
v Îelezném

Dne 6. února 2011 v 16.00 hodin
srdeãnû zveme do Kulturního domu
v Îelezném na koncertní skladby
J. S. BACHA a E. BLOCHA.
Hrají: viola – Julián Veverica

klavír – Ondrej Olos
PrÛvodní slovo: Marek Hanãík
Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na ples

Hráãi AFK Ti‰nov Vás srdeãnû
zvou na spoleãensk˘ ples, kter˘ se koná
v sobotu 22. 1. 2011 v sále Kulturního
stfiediska mûsta Ti‰nova ve 20 hodin.
Vstupné 80,- Kã.V prÛbûhu veãera vy-
stoupí taneãní skupina Freaky four
a bude losována bohatá tombola. Cel˘m
veãerem Vás bude provázet brnûnská
kapela THE BOX. Pfiedprodej lístkÛ
a rezervace stolÛ na tel.: 603 732 621.

P. S.

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
20. 1. Antarktida – z konce svûta knihovna 17.00 MûK

na konec svûta II.
21. 1. Jazzov˘ klub – Mothers follow chairs sál MûKS 21.00 MûKS
22. 1. Fotbalov˘ ples sál MûKS 20.00 AFK Ti‰nov
23. 1. Ma‰karní karneval se Shrekem sokolovna 15.00 DDM Ti‰nov
23. 1. Mezinárodní den sborového zpûvu Kino Svratka16.00 MûKS,

LSDa Lomnice
26. 1. KPH – PraÏské kytarové kvarteto sál MûKS 19.30 MûKS
29. 1. VII. Reprezentaãní ples mûsta Ti‰nova sokolovna 20.00 mûsto Ti‰nov
4. 2. Jen já a kytara – Vladimír Veit sál MûKS 19.30 MûKS
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RÛzné

V˘stavy
Datum Akce Místo
8. 1. – 27. 1. Jan Tomíãek – obrazy Jamborova galerie

29. 1. – 17. 2. Jan Svato‰ – Fotografické návraty Jamborova galerie
21. 11. – 24. 1. Loutky, hraãky, dfievûné mechanické objekty Podhorácké muzeum

Antonína Malonû. Obrazy Johany ·idlové

Jinde
Datum Akce Místo
17. 1. – 28. 2. My‰lenky z Bible ve fotografiích – P. ·nédar Domov sv. AlÏbûty,

ÎernÛvka

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

RC Studánka pfieje v‰em rodinám,
aby se jim v roce 2011 dafiilo spoleãnû
s blízk˘mi pfiíjemnû trávit hodnû ãasu.
Tû‰íme se na nû také v na‰ich prostorách
pfii pravidelném programu. Více infor-
mací nalezneta na www.studanka-tis-
nov.cz.

Cviãení pro Ïeny
kaÏdé úter˘ v 18 hodin

Cílenû zamûfiená cviãení pro Ïeny
v‰ech vûkov˘ch kategorií, pod vedením
fyzioterapeutky Bc. Michaely Neãasové
(metoda Ludmily MojÏí‰ové, léãebná
tûlesná v˘chova v tûhotenství a ‰esti-
nedûlí, cviãení rodiãÛ s dûtmi, hipote-
rapeut...).

V rámci lekcí se zamûfiíme na indivi-
duální potfieby kaÏdého zúãastnûného,
posílení svalÛ pánevního dna, ovlivnûní

bolestí zad vãetnû bolestí v tûhotenství,
inkontinence, obstipace, bolestivé men-
struace, diastázy bfii‰ních svalÛ po po-
rodu, fie‰ení Ïenské funkãní sterility
(neschopnost otûhotnût nebo donosit
plod) a dal‰í. Více informací v RC
Studánka nebo na telefonu 603 142 391.

Relaxace a imaginace
âtvrtky 20. 1. 2011, 27. 1. 2011 v dobû
od 19.00 do 20.00 hodin a dále dle
zájmu úãastníkÛ

Pfiijìte si odpoãinout po nároãném
pracovním vytíÏení!

Objevte svÛj vnitfiní svût!
Relaxaãní nebo sebeuklidÀovací

metody pfiiná‰ejí pocity osvûÏení, uklid-
nûní, oÏivení. Tyto pozitivní pocity ne-
proÏívá jenom mysl, ale celé tûlo.
Relaxace má okamÏité úãinky na sní-
Ïení na‰í spotfieby kyslíku, zv˘‰ení alfa
vln na‰eho mozku (souvisejících s tvofii-
vostí), sníÏení na‰eho krevního laktátu
(látky vytvofiené metabolismem koster-
ních svalÛ a souvisejících s úzkostí)
a sníÏení srdeãního tepu. Relaxace je
pfiirozen˘ zpÛsob zvy‰ování hormonu
‰tûstí – serotoninu.
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Lektoruje: Mgr. Hana Kubecová
(psycholoÏka)

Cena kurzu: 125,- Kã za jedno setkání
Je nutné se pfiihlásit pfiedem, kapacita
místnosti je omezena.
e-mail: h.kubecova@seznam.cz
mob.: +420 736 607 320

Kurz první pomoci
v pondûlí 24. 1. v 9.30 hodin

Kurz je zamûfien˘ na první pomoc
u mal˘ch dûtí. Úãastníci si vyzkou‰í
o‰etfiit ranûného na reáln˘ch modelech,
vyprostit aspirované tûleso, postupy pfii
otravû, popálení, tonutí, úrazy elektric-
k˘m proudem, atd. ·kolení trvá 2 hod.,
bude zaji‰tûno hlídání dûtí.
Cena: 130,- Kã
Cena za hlídání 40,- Kã/dítû
Prosíme rezervujte si místo, pfiíp. hlí-
dání dûtí u pí Kfiehlíkové tel. 603 918 524,
lenka.krehlikova@centrum.cz.

Karnevalov˘ rej
Stfieda 2. 2. v 9.30 (Kulí‰ci, Skfiítci)
âtvrtek 3. 2. v 9.30 (Zpívánky)

Pfiijìte si s dûtmi zatancovat a po-
hrát na dûtsk˘ karneval. Tû‰it se mÛ-
Ïete na veselé písniãky, zapeklité úkoly
a drobné odmûny. Vítaní jsou i dal‰í ãle-
nové rodiny!
Cena na dítû 50,- Kã.

Vánoãní dárky do dûtsk˘ch domovÛ
UÏ potfietí jsme loni zopakovali akci

v rámci projektu Strom splnûn˘ch
pfiání, kter˘ ve Studánce vznikl také zá-
sluhou tehdej‰í koordinátorky Lenky
Vlasákové. Chtûli bychom touto cestou
vfiele podûkovat v‰em dárcÛm, protoÏe
jsme díky nim nastfiádali balíãky sku-
teãnû pro kaÏdé dítû z obou dûtsk˘ch do-
movÛ. 16. prosince 2010 jsme pfiedali
33 dárkÛ v Z· a DD v Pfiedklá‰tefií
a 36 dárkÛ v DD v Ti‰novû. Také mûsto

Ti‰nov se k akci pfiipojilo a pfii této na‰í
pfiedvánoãní náv‰tûvû dûti obdarovalo
prostfiednictvím pana starosty
Schneidera a pana místostarosty
Babáka.

LK

DDM Ti‰nov

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

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

vypisuje v˘bûrové fiízení na pozici
pedagog volného ãasu a zájmového
vzdûlávání

Specifické poÏadavky:
– odpovídající kvalifikace pro v˘kon pe-

dagogického pracovníka  podle zákona
ã. 563/2004 Sb.

– dobré organizaãní schopnosti a komu-
nikaãní dovednosti

– praxe v oblasti volnoãasov˘ch aktivit,
nejlépe v SVâ, DDM

– osobnostní pfiedpoklady, schopnost
motivovat a zaujmout 

– zamûfiení a odbornost na úrovni profi
nebo hobby 

– samostatnost a zodpovûdnost, ãasová
flexibilita

– alespoÀ ãásteãná znalost místního
prostfiedí a regionu

– znalost  základních legislativních no-
rem v oblasti ‰kolství a zájmového
vzdûlávání

Obecné pfiedpoklady:
– plná zpÛsobilost k právním úkonÛm,

trestní bezúhonnost
– zdravotní zpÛsobilost, znalost práce

na PC

Nabízíme:
– kreativní a rÛznorodá náplÀ práce,
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flexibilní pracovní doba
– moÏnost dal‰ího vzdûlávání
– plat dle NV ã. 381/2010 Sb.
– nástup dle dohody

NáplÀ práce:
– komplexní zaji‰tûní v˘chovnû vzdûlá-

vací a koordinaãní ãinnosti v oblasti
vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe,
popfi. dospûl˘ch:

– pfiímá pedagogická ãinnost s dûtmi
a mládeÏí (vedení pravideln˘ch zájmo-
v˘ch krouÏkÛ)

– organizování nepravideln˘ch akcí, ve-
dení táborÛ a pobytÛ

– metodická a odborná pomoc a spolu-
práce s externími pracovníky

Pfiihlá‰ky do v˘bûrového fiízení obsa-
hující strukturovan˘ Ïivotopis a moti-
vaãní dopis zasílejte do 31. ledna 2011
na e-mail: helanova@ddm-tisnov.cz
BliÏ‰í Informace: Mgr. Jana Helánová,
fieditelka, tel. 777 712 120 (v pracovní
dobû)
O termínech v˘bûrovém fiízení budou
vybraní úãastníci informováni.

Ma‰karní karneval se Shrekem
– pro malé i vût‰í dûti

Chcete se potkat na jednom parketu
se sv˘mi oblíben˘mi postavami?

Chcete se pozdravit se Shrekem,
Fiónou, oslíkem, kocourem v botách
a Pinocchiem?

Pfiijìte na karneval. Tyto postavy
vás budou celou dobu bavit. Mají pro
vás pfiipraveny scénky, karnevalové
soutûÏe a zábavné hry.

Spolu s nimi vás roztanãí DJ Tonda
se sv˘mi hity. Nikdo nebude sedût
– v‰ichni se budou bavit. 

âeká vás také velká bublinová show
klauna Bublína a vystoupení  tanãícího
pejska.

Nechte se také inspirovat filmem pfii

v˘bûru masek. Jsme zvûdaví kolik ma-
l˘ch ShrekÛ, Fión, kocourÛ ãi perníãkÛ
se sejde u Shreka v baÏinû.

Tû‰íme se na vás v nedûli 23. 1.
2011 v 15 – 17 hod. v sokolovnû
v Ti‰novû.
Vstupné: dûti 40,- Kã, dospûlí 60,- Kã

Den otevfien˘ch dvefií

Ve stfiedu 26. 1.
2011 v dobû od
8.00 do 16.30 hod.

probûhne na na‰í ‰kole „Den otevfien˘ch
dvefií“.

V této dobû bude ‰kola otevfiena
nejen pro Ïáky a jejich rodiãe, ale i pro
ti‰novskou vefiejnost.

Náv‰tûvníci mohou projít ‰kolní bu-
dovu, ve‰keré tfiídy a odborné pracovny,
vãetnû ‰kolní druÏiny.

ZároveÀ tento den probûhne druhé
setkání „Pfied‰kolákÛ“ v 15.30 hod.
v horní tûlocviãnû.
V‰ichni jste srdeãnû zváni!
Podrobn˘ program najdete na www.tis-
nov-zs28.cz

Pfied‰koláci aneb
tû‰íme se do ‰koly…

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna 1708 ve
spolupráci s matefisk˘mi ‰kolami
v Ti‰novû pofiádá pro pfied‰kolní dûti nû-
kolik odpoledních akcí ve ‰kole. Na‰í
snahou je pfiiblíÏit dûtem ‰kolní atmo-
sféru je‰tû pfied vstupem do 1. tfiíd.

Druhé setkání s dûtmi a jejich ro-
diãi se uskuteãní ve stfiedu 26. 1. 2011
v 15.30 hod. v horní tûlocviãnû. Toto od-
poledne bude zamûfieno na pohybovou
v˘chovu (hry s míãem, cviãení s padá-
kem, prvky jógy…).

NezapomeÀte si vzít s sebou cviãební



RÛzné

19TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2011

úbor a cviãky! Vstup do ‰koly vchodem
do tûlocviãen od 15 hod.

Tû‰í se na vás paní uãitelky Ludmila
Babáková a Jana Krejãí.

·koliãka s…

V rámci klubu Pfied‰kolák pro
Vás a Va‰e dûti novû otvíráme
·koliãku s…
·koliãka bude probíhat

v 1. tfiídách s uãitelkami 1. a 2. tfiídy
v tûchto termínech:
23. 2. 2011 ·koliãka s Janou a Jankou
9. 3. 2011 ·koliãka s Lídou a Martinou
6. 4. 2011 ·koliãka s Gábinou a Evou

27. 4. 2011 ·koliãka s Aniãkou a pfie-
kvapením

V dobû konání ‰koliãky bude pro ro-
diãe zaji‰tûn zajímav˘ program a obãer-
stvení.

Do ‰koliãky bude nutné dítû závaznû
pfiihlásit. Pfiihlá‰ku obdrÏíte pfii zápisu do
1. tfiídy spoleãnû s dal‰ími informacemi.

Zápis do 1. tfiíd

¤editelství Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
1708, oznamuje, Ïe zápis ÏákÛ do 1. tfiíd
probûhne dne 11. 2. 2011 (pátek) od
14.00 do 17.00 hodin v budovû ‰koly.

Náhradní termín lze dohodnout indi-
viduálnû na telefonních ãíslech 549 415
629 a 736 773 269.
Pfiineste s sebou: rodn˘ list dítûte
Více informací na www.tisnov-zs28.cz

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka ‰koly

MÛÏete to zkusit také!

V listopadu loÀského roku se na nás
obrátila paní Mgr. Dana Havlová, místo-
pfiedsedkynû Rady pro Dûtskou Mensu,
s nabídkou informací o testování

IQ na‰ich ÏákÛ. Dlouho jsme neváhali,
nabídku jsme pfiijali a s trochou zvûda-
vosti jsme ãekali na reakce dûtí a jejich
rodiãÛ. Z informaãního letáku se dozvû-
dûli, Ïe testování se mohou zúãastnit
v‰ichni Ïáci od 1. do 9. tfiídy. Spoleãnost
Mensa provádí základní testování IQ
prostfiednictvím mezinárodnû uznáva-
ného neverbálního testu schváleného
dozorãím psychologem spoleãnosti. Test
trvá 40 minut, na jeho závûr kaÏd˘
úãastník dostane potvrzení o absolvo-
vání s udáním IQ. Potvrzení má mezi-
národní platnost.

Reakce na‰ich ÏákÛ byla velmi pozi-
tivní, pfiihlásilo se jich 95 (coÏ je asi 14%
v‰ech ÏákÛ ‰koly). A nastal den testo-
vání 26. listopad 2010. Îáci byli rozdû-
leni do skupin, nejmlad‰ím 6-8let˘m
byla vûnována individuální pomoc, aby
se správnû orientovali v zadání a vypl-
Àování tabulky. V‰ichni pracovali velmi
soustfiedûnû a s chutí, vÏdyÈ to bylo nûco
nového a lákavého.V̆ sledky testování
jsme obdrÏeli do 4 t˘dnÛ. KaÏd˘ Ïák do-
stal svÛj v˘sledek a osobní dopis v zale-
pené obálce. ·kola pak obdrÏela statis-
tickou informaci o poãtu ÏákÛ, ktefií se
umístili v jednotliv˘ch inteligenãních
pásmech. Pro nás je velmi dobré zji‰tû-
ní, Ïe v pásmu „vysokého nadprÛmûru“
(IQ 120-129) bylo 18 ÏákÛ a „velmi vyso-
k˘ nadprÛmûr“ (IQ 130 a více) získalo
22 ÏákÛ z 95 testovan˘ch!

V̆ sledek testu je cennou informací,
která mÛÏe slouÏit tfieba pfii rozhodo-
vání o dal‰ím studiu nebo volbû povo-
lání. ProtoÏe test je neverbální, zji‰Èuje
skuteãnou úroveÀ zejména logického
my‰lení. DokáÏe tedy odhalit vysokou
inteligenci i tam, kde tomu napfi. ‰kolní
v˘sledky neodpovídají. V̆ sledek nám
v‰ak nic nefiíká o schopnostech jazyko-
v˘ch, vyjadfiovacích, verbálních, tvofii-
vosti, vytrvalosti v práci, schopnosti se



RÛzné

20 TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2011

soustfiedit a dal‰ích. Vûfiím tedy, Ïe
stále platí pfiísloví „Bez práce nejsou
koláãe“.

Testování IQ slouÏí také k vyhledá-
vání nadan˘ch jedincÛ, kter˘m pfiede-
v‰ím Dûtská Mensa nabízí ãinnost vhod-
nou pro rozvoj jejich schopností. Jsou
to napfi. speciální zábavnû-vzdûlávací
campy, jednorázové akce, kluby nada-
n˘ch dûtí nebo celoroãní projekty. Na‰e
‰kola uvaÏuje o spolupráci s Dûtskou
Mensou a zaloÏení klubu nadan˘ch
dûtí.

Vracím se k nadpisu ãlánku – testo-
vání si mÛÏete zkusit i vy. Ve stfiedu
26. ledna 2011 bude na na‰í ‰kole Den
otevfien˘ch dvefií. Na tento den jsme po-
zvali zástupce Mensy, ktefií opût nabíd-
nou testování jak na‰im ÏákÛm, tak
novû i pro vefiejnost. Dûti do 15 let musí
mít podepsan˘ souhlas rodiãÛ. Kdo
máte chuÈ, pfiihlaste se na www.mensa.cz
– sekce testování nebo v kanceláfii na‰í
‰koly (cena pro dûti 190,- Kã, cena pro
dospûlé 290,- Kã).

Pfiejeme vám v‰em hodnû úspûchÛ!

Mgr. Marie Bártová

Otevfiené vyuãování
v 1. tfiídách

Nám dospûl˘m se ãtyfii mûsíce moÏná
zdají jako velmi dlouhá doba. Na‰im
prvÀáãkÛm v‰ak utekly jako voda.
Urãitû si dobfie pamatují na den, kdy po-
prvé zasedli do nov˘ch lavic. A najednou
jsou na‰i malí ‰koláci pfiekvapeni, Ïe uÏ
brzy dostanou svoje první vysvûdãení.

A Ïe mají b˘t na co py‰ní! O tom, Ïe
se toho spoustu nauãili, se v‰ichni mohli
pfiesvûdãit dne 15. 12. 2010. V ten den se
v 8 hodin otevfiely dvefie prvních tfiíd
rodiãÛm i dal‰ím náv‰tûvníkÛm. A co
mohli vidût a sly‰et? Chvilky ãtení se

stfiídaly s matematikou a psaním, di-
daktick˘mi hrami, zpûvem i recitací.
Mnozí rodiãe si lámali hlavu nad hádan-
kami a rébusy, které jejich dûti hravû
zvládly. A také mnozí nevûfiili vlastním
oãím a u‰ím, jak se jejich domácí rará-
‰ek ve ‰kole promûní ve vzorného Ïáãka,
ale nûkdy i naopak!

Náv‰tûvníkÛ pfii‰lo opravdu hodnû,
nejen z fiad rodiãÛ souãasn˘ch prv-
ÀáãkÛ, ale i tûch budoucích. Vûfiíme, Ïe
druhá ãást ‰kolního roku bude pro dûti
stejnû tak úspû‰ná jako ta první. VÏdyÈ
kdo by nechtûl mít na závûreãném vy-
svûdãené samé jedniãky!

Mgr. Eva Brázdová

Krtek se zase raduje!

Základní ‰kola Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
opût po roce pfiispûla finanãním darem
na onkologické oddûlení Dûtské fakultní
nemocnice v Brnû. Na konto Krtek bylo
ihned po Vánocích odesláno 5.766,- Kã.
Dûkujeme v‰em Ti‰novákÛm, ktefií za-
koupili v˘robky na‰ich dûtí a pfiispûli
tak ke zlep‰ení péãe o malé pacienty.

Zápis do 1. tfiíd

Základní ‰kola,
Ti‰nov, Smí‰kova
840 oznamuje, Ïe
zápis do 1. tfiídy se
bude konat v pá-

tek 11. 2. 2011 v dobû od 14.00 do
17.00 hod. v budovû na ulici  Smí‰kova.
S sebou si vezmûte rodn˘ list dítûte.

III. adventní dílniãky

Ve ãtvrtek 2. 12. 2010 otevfiela
Z· Smí‰kova jiÏ potfietí v dobû ADVENTU
své dvefie dokofián. Îáci v ãele se ‰kolním
parlamentem a jejich uãitelé navázali
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na tradici pfiedvánoãního setkání pro
vefiejnost. Dílniãky slavnostnû zahájil
fieditel ‰koly Mgr. M. Komprs, starosta
mûsta Ti‰nova pan J. Schneider a mís-
tostarosta pan M. Babák. Se sv˘m velmi
zdafiil˘m programem vystoupili Ïáci
‰koly.

Vefiejnost i Ïáci vyuÏili pozvání
a uÏili si správné tvofiivé ‰kolní odpo-
ledne. Andûlé v Nebeské po‰tû pomá-
hali tûm nejmen‰ím napsat dopis
JeÏí‰kovi. V patnácti dílniãkách s ve-
rvou tvofiili nejen dûti, ale i rodiãe.

Témûfi 450 hostÛm se vûnovalo asi
120 ÏákÛ. V̆ tûÏek z odpoledne ãinil té-
mûfi 8 000,- Kã a na vánoãním jarmarku
byla nav˘‰en o 2 000,- Kã. V souladu
s pfiáním Ïákovského ‰kolního parla-
mentu bude ãást zisku poskytnuta
nadaãnímu fondu brnûnské dûtské
onkologie KRTEK. Pro toto oddûlení
Ïáci uspofiádali i sbírku v˘tvarn˘ch po-
tfieb a stolních her, kterou osobnû dûtem
v nemocnici pfiedali.

Podûkování za úspû‰n˘ prÛbûh ote-
vírání se ‰koly vefiejnosti patfií vedení
‰koly a celému uãitelskému sboru vãetnû
technick˘ch pracovníkÛ, Ïákovskému
parlamentu a ÏákÛm, mûstu Ti‰nov za
morální i materiální podporu, rodinû
Pánkov˘ch pak za krásn˘ vánoãní strom
a firmû Stavoprogres za materiál k v˘-
zdobû.

Dovolujeme si Vám v‰em popfiát do
nového roku 2011 mnoho ‰tûstí, radosti,
soukrom˘ch i pracovních úspûchÛ. My
v‰ichni ze Z· Ti‰nov, Smí‰kova pak do
nûj vstupujeme s nadûjí ve  slouãení ‰ko-
ly pod jednu stfiechu...

PaedDr. Petra Kappelová

Vzpomínka na Vánoce
Vánoãní ãas je uÏ zase za námi.

Na Z· Smí‰kova si Ïáci zpestfiili pfied-

vánoãní období pfiípravou na pát˘ roãník
‰kolní Vánoãní besídky, která se konala
ve stfiedu 22. 12. KaÏdá tfiída si nachy-
stala pûvecká, hudební nebo divadelní
pfiedstavení. Nûktefií Ïáci se nebáli vy-
stoupit i samostatnû a sklidili velk˘
úspûch. Cel˘m dopolednem provázela
moderátorská dvojice Krist˘na Dufková
a Adam Spurn˘.

V úvodním vystoupení zazpívala le-
gendární skupina Los Ámos, sloÏená
z fiad pedagogÛ na‰í ‰koly.

Souãástí dopoledne bylo vyhlá‰ení
nejlépe vánoãnû vyzdobené tfiídy, odmû-
nûní sportovcÛ z Vánoãní laÈky a krátká
zpráva o náv‰tûvû ãlenÛ ·kolního parla-
mentu na Klinice dûtské onkologie pfii
Fakultní nemocnici Brno, kam odjeli
17. 12. pfiedat dárky od ÏákÛ na‰í ‰koly,
byli velmi pûknû a srdeãnû pfiivítáni.

Dopoledne se vydafiilo a uÏ se tû‰íme
na dal‰í roãník.

·P

Vánoãní laÈka

Tradiãní akcí pfiedvánoãní doby je
Vánoãní laÈka, kterou pofiádá Gym-
názium Ti‰nov. Sportovci Z· Ti‰nov
Smí‰kova se pravidelnû zúãastÀují
a dafií se jim i umísÈovat na stupních
vítûzÛ. Leto‰ní druhé místo za Bfieclaví
je velk˘m úspûchem a v‰em zúãastnû-
n˘m gratulujeme a dûkujeme za skvûlou
reprezentaci ‰koly.
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V˘sledky jednotlivcÛ:
Boãková Marie 120 cm
Kovafiíková Tereza 125 cm
Novotná Petra 135 cm
Rosická Markéta 140 cm
Koláfi Adam 145 cm
·paãek ·tûpán 145 cm
Jan‰ta Lubomír 155 cm
Jufiíãek Vojtûch 155 cm

VD

Na‰e podûkování za Strom
splnûn˘ch pfiání

Tak jako loni i letos rodinné centrum
Studánka v ãele s paní Kfiehlíkovou
uspofiádalo akci Strom splnûn˘ch pfiání.
UÏ mûsíce pfied ·tûdr˘m dnem tety
a strejdové v dûtském domovû vyzvídali,
jaké dárky by si jednotlivé dûti pfiály
opravdu nejvíce. KaÏdé z nich mûlo svou
pfiedstavu, kterou tety sepsaly a pfie-
daly organizátorkám z RC Studánka.

Ve ãtvrtek 16. prosince dûtem pfii‰li
„nadûlit“ pfiímo do domova „plody“ záz-
raãného stromu, kter˘ vyrostl jen díky
lidem, ktefií mají srdíãko na pravém
místû. Pfiedávání dárkÛ se zúãastnili or-
ganizátorky akce z RC Studánka, zá-
stupkynû z fiad maminek, pan starosta
J. Schneider, pan místostarosta
M. Babák a zástupci Dûtského domova
v Pfiedklá‰tefií  pan fieditel P. JÛza,
vedoucí vychovatelka M. DoleÏalová
a paní Z. Molíková. V‰ichni si spoleãnû

prohlédli prostory dûtského domova
a vyuÏili pfiíleÏitosti zhlédnout právû in-
stalovanou v˘stavu v˘robkÛ dûtí ze zá-
kladní ‰koly, která je souãástí zafiízení.

Jen je ‰koda, Ïe nemohli vidût, jakou
radost dûti z dárkÛ mûly. Moc v‰em,
ktefií na dárky pfiispûli a zorganizovali
sbírku, za na‰e dûti dûkujeme. Udûlaly
moc radosti a spokojenosti hlavnû tûm
dûtem, které nemohly ani na sváteãní
dny odjet k pfiíbuzn˘m a zÛstaly v do-
movû po celou dobu vánoãních prázdnin.
Tety BroÀa a Zdena

Hledáte malou ‰kolu
rodinného typu?

Vzdûlávání pro Ïivot o. s. – ti‰novské
obãanské sdruÏení rodiãÛ, pedagogÛ
a dal‰ích pfiíznivcÛ eviduje první zájem-
ce o zápis dûtí v Z· Doubravník od ‰kol-
ního roku 2011/2012. Vzdûlávací pro-
gram doubravnické malotfiídní ‰koly
klade dÛraz na proÏitek a respektování
individuálních potfieb dûtí.

Více informací na http://vzdelava-
ni.tisnovsko.eu nebo pfiímo u paní fiedi-
telky Evy Hertlové, tel. 566 566 309,
zs.doubravnik@volny.cz, http://www.
doubravnik.cz/skola.php.

Zápis se koná 25. ledna 2011 a je
spojen s celodenním programem pro
pfied‰koláky.

Starosta J. Schneider, místostarosta
M. Babák a fieditel P. JÛza



RÛzné

23TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2011

Nov˘ studijní maturitní obor
pro Ïáky 9. tfiíd v Ti‰novû
jiÏ od 1. záfií 2011!

SOU Ti‰nov, námûstí Míru 22 ozna-
muje v‰em ÏákÛm 9. tfiíd Z· a jejich
rodiãÛm, Ïe od 1. 9. 2011 otevíráme
1. roãník NOVÉHO studijního oboru
technického zamûfiení MECHANIZACE
A SLUÎBY.

Jedná se o ãtyfileté studium zakon-
ãené maturitní zkou‰kou. Absolventi
ovládají pouÏití renovaãních technologií
pfii opravách po‰kozen˘ch souãástí, umí
svafiovat a fiídit motorová vozidla.
Souãástí v˘uky je získání fiidiãského
prÛkazu skupin T, B a C.

Vyuãování probíhá v pfiíjemném
prostfiedí modernû vybaven˘ch uãeben.
O obûdy je postaráno ve ‰kolní jídelnû
v budovû ‰koly.

BliÏ‰í informace se dozvíte na tel.
ãísle 549 410 076, e-mail: reditel@soutis-
nov.cz, www.soutisnov.cz nebo pfiímo
v kanceláfii ‰koly v 1. poschodí.

Pfiihlá‰ky je nutné doruãit na adresu
SOU Ti‰nov, námûstí Míru 22, 666 25
Ti‰nov, a to nejdéle do 15. 3. 2011.

¤editelství SOU Ti‰nov

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

Pondûlí 24. 1.
Náv‰tûva Porta coeli
a Podhoráckého
muzea v Pfiedklá‰tefií

Speciálnû pro na‰i v˘pravu je dohod-
nuta prohlídka klá‰tera s prÛvodcem
a náv‰tûva v˘stavy „Hraãky nestárnou“.
K vidûní zde jsou loutky, hraãky, dfie-

vûné mechanické objekty Antonína
Malonû a obrazy Johany ·idlové.
Odjezd 12.20 od Podhorácké restau-
race. Autobus dále zastavuje u po‰ty,
u Penny a na sídli‰ti Pod Klucaninou.
Zájemci, hlaste se co moÏná nejdfiíve
v CSS u Romany Koneãné na tel. ã. 549
410 312 nebo 773 590 274. Poãet míst
je omezen. Vstupné: klá‰ter 34,- Kã +
v˘stava 19,- Kã, doprava: 27,- Kã.
Vybíráme 80,- Kã. V pfiípadû zájmu
zajistíme posezení v cukrárnû
v Pfiedklá‰tefií. Pfiedpokládan˘ návrat
v 16 hod.

Stfieda 26. 1.
Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích 

Odjezd ve 12.50 hod. od Podho-
rácké restaurace. V pfiípadû nepfiízni-
vého poãasí (sníh a náledí) odjezd jiÏ
v 12.20 hod. Pokud si nejste jisti, radûji
si pfiedem ãas odjezdu ovûfite na níÏe
uveden˘ch kontaktech. Autobus dále
zastavuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 140,- Kã,
zahrnuje dopravu i vstupné. V̆ hradnû
pro úãastníky zájezdu je na hodinu
a pÛl, od 14.00 do 15.30, zamluven pla-
veck˘ bazén, relaxaãní bazén s perliãko-
v˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá vana, in-
frasauna, parní sauna a finská sauna.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 17. hod.
Zájemci, hlaste se v CSS u Romany
Koneãné osobnû nebo na tel. ã. 549 410
312 a 773 590 274 vÏdy t˘den pfiedem.
Poãet míst je omezen. Dal‰í termíny pla-
vání budou pravidelnû za 14 dní. (9. 2.
2011, 23. 2. 2011 atd.)

Advent na DPS

JiÏ tradiãnû pofiádá CSS Ti‰nov pfied
vánoãními svátky fiadu akcí, kter˘mi si
seniofii mohou zpfiíjemnit adventní
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dobu, vyrobit si dárky a v˘zdobu nebo se
vánoãnû naladit.

Pfiedvánoãní akce zahájila vánoãní
dílna s aranÏérkou Lenkou Mihulovou.
Seniorky si vyrobily adventní vûnce,
‰toly nebo svícny dle svého zájmu. Na
Mikulá‰ské zábavû 6. 12. zahrála
Kvasarka ze Sentic. Tancovalo se, zpí-
valo, probûhla tombola i mikulá‰ská
nadílka. V‰em dárcÛm dûkujeme.
Slavnostnû jsme zakonãili také sezónu
roku 2010 na posledním zájezdu na  pla-
vání a relaxaci do Mûstsk˘ch lázní
v Boskovicích dne 8. 12., kdyÏ jsme se
na zpáteãní cestû zastavili na  veãefii
v restauraci Formanka na LipÛvce.
9. 12. spoleãné zdobení perníãkÛ v jí-
delnû DPS Králova. Následovala 13. 12.
prodejní vánoãní v˘stava. Prohlédnout
a zakoupit  bylo moÏné v˘robky z v˘-
tvarné dílny pro seniory v DPS, a dále
vy‰ívaná pfiáníãka, vy‰ívané obrazy,
háãkované ozdoby, drhané v˘robky,
v˘robky spolku Cuchanina, ‰perky a ko-
rálkové ozdoby, rámeãky a zrcadla, ruã-
nû malovaná triãka, v˘robky ze slaného
tûsta, keramické v˘robky dûtí z Koci-
ánky a dal‰í drobnosti.

15. 12. se mohli v‰ichni zaposlouchat
do znám˘ch vánoãních melodií v podání
Jifiího Helána za doprovodu Rosti
Komosného.

V pátek 17. 12. seniorky nav‰tívily
M· Sluníãko a na jejich vánoãní besídce
pfiedaly dárky. Spokojené „babiãky“ od-
cházely s úsmûvem a dûkovaly obûma
organizacím (CSS a M·), Ïe se toto set-
kání mohlo uskuteãnit. Na‰e podûko-
vání patfií dûtem i paním uãitelkám
z M· na Kvûtnické ulici, které se pra-
videlnû podílejí na v˘zdobû chodby
v 1. patfie DPS.

Do Vánoc je‰tû 18. 12. nav‰tívili
seniofii vánoãní pfiedstavení baletu
Louskáãek v Janáãkovû divadle v Brnû,

19. 12. vyslechli „Vánoãní písnû a spiri-
tuály“ a 21. 12. vystoupil na DPS dûtsk˘
sbor ze Z· Dolní Louãky. 

V nedûli 19. 12. jsme se zúãastnili
Vánoãního jarmarku na námûstí
v Ti‰novû s v˘robky seniorÛ z v˘tvarné
dílny v DPS. âást získan˘ch penûz vû-
nujeme Dûtskému domovu v Ti‰novû
a druhou polovinu na dal‰í v˘tvarné po-
mÛcky pro na‰i dílnu.

Poslední akcí pfied Vánocemi byl
22. 12. zájezd Ti‰nov-Znojmo-Retz s prÛ-
vodcem panem Muzikantem.

K atmosféfie vlastních vánoãních
svátkÛ potom pfiispûli také v kuchyni
– firma Helan, s. r. o pfiipravila obyvate-
lÛm DPS slavnostní menu na v‰echny
sváteãní dny.

Doufáme, Ïe závûr roku probûhl
k plné spokojenosti v‰ech na‰ich klientÛ.

Program diabetikÛ na
I. pololetí roku 2011

Únor – plavání Kufiim

Konec mûsíce bfiezna – 29. 3. 2011
v˘let do údolí Chlébského potoka, kde
zjara rozkvétají koberce bledule jarní.
Údolí Chlébského potoka bylo vyhlá-
‰eno v roce 1953 pfiírodní rezervací.
Trasa: vlakem z Ti‰nova do Nedvûdice
a pû‰ky na Chlébské.
Sraz u vlakového nádraÏí v 9.15, odjezd
9.35 hod.

Duben – 26. 4. 2011 Brno – hrad ·pil-
berk, náv‰tûva Staré radnice a nakonec
katedrála Petrov.

Pozvánka ti‰novsk˘ch dia-
betikÛ na rekondiãní pobyt

ProÏijte pfiíjemn˘ t˘den s aktivizaã-
ním programem zamûfien˘m na cviãení
a pohyb uprostfied pfiírody v hotelu
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Adamantino v Pozlovicích u Luhaãovic.
Pobyt plánujeme na 29. 5. – 5. 6.

2011.
Dopolední hodiny budou vyhrazeny

pohybovému programu pod vedením
zku‰ené cviãitelky.

Odpolední poznávací ãást nabízí vy-
cházky a v˘lety do okolí, napfi. lázeÀská
kolonáda v Luhaãovicích, náv‰tûva léãi-
v˘ch pramenÛ apod.

Veãerní program pfiinese osvûtu, kul-
turní a spoleãenské vyÏití.

Lze vyuÏít sluÏeb hotelu. Souãástí
hotelového komplexu jsou wellness sluÏ-
by, bazén v budovû hotelu, kter˘ bude
kaÏd˘ den na hodinu zdarma.

Cena celého pobytu cca 5.500,- Kã
zahrnuje: dopravu autobusem, ubyto-
vání ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích, plnou
penzi, cviãitelku.

Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace získáte
na telefonním ãísle 724 568 243
K. Kuãerová.

Novoroãní pfiání

V˘bor Svazu tûlesnû a zdravotnû
postiÏen˘ch v Ti‰novû pfieje v‰em ãlenÛm
v nastávajícím novém roce 2011 zdraví
a du‰evní pohodu.

v˘bor STP

V lisovnû byl rekordní rok

Na prosincové schÛzi v˘boru ti‰nov-
sk˘ch zahrádkáfiÛ, pfiesnû v˘boru
Základní organizace Ti‰nov âeského
zahrádkáfiského svazu, pfiedkládali
zprávu o práci lisovny ovoce, kterou
organizace provozuje, vedoucí lisovny
Petr Bene‰ a jeho zástupkynû Helena
Miãánková (byl to jejich rok 1.) A tato
zpráva je velice zajímavá.

V roce 2010 se zaãalo lisovat
28. srpna, poslední den, kdy se lisovalo, 

byl 20. listopad. V tomto období byla li-
sovna v provozu 23 dny, její sluÏby vyu-
Ïilo 468 zájemcÛ a zpracovalo se více
neÏ 39 tun ovoce, pfiesnû 39 334 kg.
V prÛmûru je to na jeden lisovací
den 1 710 kg a na jednoho zákazníka
84 kg.

Z pfiehledu mnoÏství zpracovaného
ovoce v ti‰novské lisovnû za posledních
deset let je moÏno vyãíst, Ïe leto‰ní v˘-
kon lisovny byl nejvy‰‰í. Z ve‰ker˘ch do-
stupn˘ch, ale neúpln˘ch pfiehledÛ nebyl
zji‰tûn vût‰í v˘kon.

Krajní údaje jsou z roku 2000 a z mi-
nulého roku. V roce 2000 bylo v lisovnû
zpracováno 39 315 kg ovoce, nejménû
v roce 2007 – 8 545 kg.

Z tûchto ãísel v‰ak není moÏné vyvo-
dit, Ïe leto‰ní rok byl rekordní v úrodû
ovoce. Na v˘konu lisovny se velice pro-
jevuje i to, Ïe i v ‰irokém okolí jiÏ
mnoho lisoven zaniklo, a pozitivní je
také v ti‰novské lisovnû nízká cena za
zpracování ovoce.

A je‰tû jedna zajímavost – lisovnu
nav‰tívily dûti ze dvou tfiíd matefisk˘ch
‰kol. Zahrádkáfii pro nû pfiipravili
ukázku práce lisovny, ale pro dûti byl
samozfiejmû nejvût‰í záÏitek, Ïe mohli
ãerstv˘ mo‰t ochutnat.

Jan Ka‰parec

Tesco v centru Ti‰nova?

Na konci roku 2010 byl v centru
Ti‰nova otevfien nov˘ supermarket,
kter˘ provozuje firma Ahold.
Developery a soukrom˘mi investory
jsou v na‰em mûstû plánovány celkem
tfii dal‰í supermarkety. Povede uskuteã-
nûní tûchto projektÛ k vût‰í spokoje-
nosti obãanÛ?

Dlouhodobû podporujeme v‰echny
snahy o zachování a zlep‰ení nakupo-
vání jak v centru Ti‰nova, tak i v jeho
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obytn˘ch ãástech. Proto vítáme sou-
ãasnou snahu mûsta Ti‰nova fie‰it ab-
senci obchodu v nové ãásti mûsta Na
Honech, kde developefii stavût nechtûjí
a kde je obchod s potravinami a zá-
kladní drogerií velmi potfiebn˘.

S v˘stavbou prodejny Tesco na
Ml˘nské ulici v‰ak nesouhlasíme.
V roce 2008 byl mûstskému zastupitel-
stvu firmou Fuertes Development pfied-
staven „polyfunkãní objekt“ se tfiemi po-
dlaÏími, kter˘ mûl obsahovat nákupní
pasáÏ s mal˘mi obchody, byty a pro-
dejnu potravin. V roce 2010 v‰ak do‰lo
ke zmûnû projektu, údajnû kvÛli ne-
vhodnému geologickému podloÏí, a to
tak, Ïe objekt má b˘t sníÏen na jedno
podlaÏí a nebudou v nûm ani byty, ani
více plánovan˘ch men‰ích prodejen
ãi provozoven, pouze supermarket pro
firmu Tesco a dvû malé plochy pro jiné
prodejny.

Necháme-li stranou zjevnou nepo-
tfiebnost dal‰ího supermarketu v této
ãásti mûsta (ve vzdálenosti do 500 metrÛ
jsou dal‰í tfii velké prodejny tohoto
typu), vznikne zde zejména problém do-
pravní a návaznû problémy související
s bezpeãností, zdravím a hygienou Ïivot-
ního prostfiedí obyvatel mûsta (zv˘‰ení
poãtu projíÏdûjících i parkujících auto-
mobilÛ, zv˘‰ení hluãnosti, emisí v˘fuko-
v˘ch plynÛ a polétavého prachu).
Chceme rovnûÏ upozornit na to, Ïe uni-
fikovan˘ oplechovan˘ kubus, kter˘ je
pro stavby Tesco pfiíznaãn˘, je pro dané
místo urbanisticky nevhodn˘ a ru‰iv˘.

K hodnotám a kvalitám Ïivota ve
mûstû na‰eho typu patfií i pestrá ‰kála
mal˘ch obchodÛ a provozoven. Jejich Ïi-
votaschopnost je ale v˘stavbou nadmûr-
ného poãtu supermarketÛ ohroÏována.
Pestré a relativnû klidné mûstské cent-
rum je pfiitaÏlivé pro obyvatele i ná-
v‰tûvníky. Musí b˘t v‰ak zároveÀ bez-

peãnû prÛchodné, chodec nemÛÏe b˘t
ãímsi ru‰iv˘m a v podstatû neÏádoucím.

Domníváme se, Ïe mûsto Ti‰nov by
mûlo nechat vypracovat jasnû stanove-
nou urbanistickou koncepci, podle které
by byl zvaÏován jak vzhled, tak umís-
tûní a funkãnost nov˘ch staveb.
Koncepce by mohla mít formu regulaã-
ního plánu, fie‰ícího vefiejná prostran-
ství, která v územním plánu fie‰it nelze.
Nedocházelo by k takov˘m situacím
jako dnes, kdy je v cenné ãásti historic-
kého centra plánována velká soukromá
stavba, která hrozí znehodnotit vefiejn˘
prostor.

Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko

Text byl autory pro oti‰tûní v TN
zkrácen. Cel˘ ãlánek najdete na
http://sebevedome.tisnovsko.eu/.

Dûkujeme, pokraãujte!

Paroduji v˘zvu „Dûkujeme, ode-
jdûte“ a mám na mysli Ti‰novskou tele-
vizi. Její programy musí samozfiejmû
zaujmout pokud moÏno celou vefiejnost
a musí obsahovat pro kaÏdého nûco.
A z té celkové nabídky si jistû kaÏd˘ ob-
líbí urãité téma. Zprávy, folklór, sport,
koncerty, ale já mám nejradûji náv‰tûvy
jednotliv˘ch obcí, hradÛ a zejména pfií-
rodopisné procházky s Ing. Lacinou
po fiekách, potocích, potÛãcích a lesích
v okolí Ti‰nova. I procházky star˘m
Ti‰novem s vyprávûním pamûtníkÛ
mají zejména pro star‰í generaci svoje
kouzlo. Má obliba této tematiky je dána
také tím, Ïe jsem se mohl nûkolikrát
tûchto procházek zúãastnit aj sem
dodnes vdûãn˘ Ing. Tichému a Ing. Laci-
novi, Ïe mne do míst mého mládí dopra-
vili a umoÏnili tak zfiejmû jiÏ jejich
poslední náv‰tûvu. Jedná se samo-
zfiejmû v první fiadû o Klucaninu,
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Kvûtnici, dále Jahodnou, Ma‰ovy du-
biny u Lomniãky a Svratku pod
Ti‰novem.

V‰echna tato místa souvisí také s jiÏ
dfiíve publikovan˘m ãlánkem „Pû‰inami
lásky“, proto jsou mnû tak blízká.

Tak jak je pfii tûchto procházkách
ãasto zmiÀován doktor ·marda, kter˘ se
kvûtenou na ti‰novsku intenzivnû zab˘-
val, tak bude jistû za 10 – 20 let zmiÀo-
ván Ing. Lacina, kter˘ je jeho pfiím˘m
pokraãovatelem. Dr. ·mardu jistû od
mládí znal, ten zpoãátku uãil na ti‰nov-
ské mû‰Èance spolu s jeho tatínkem
Franti‰kem Lacinou.

Pfiesto, Ïe vût‰inu popisovan˘ch lo-
kalit dobfie znám, mám i váÏné nedo-
statky, které mnû Ing. Lacina vÏdy po
promítnutí vysvûtlí. Tak tomu bylo s ne-
znalostí Ra‰ovského potoka. Pod tímto
názvem jsem si pfiedstavoval potok
ústící do Besénku u odboãky na Ra‰ov
a on je to zatím jin˘ potok s blízk˘m
prameni‰tûm, kter˘ se vlévá do
Besénku v ·erkovicích. Také u Pej‰kov-
ského potoka jsem se m˘lil. Mûl jsem
zato, Ïe se vlévá do Mar‰ovského potoka
a pod tímto názvem vtéká u ·árky do
Svratky. Ve skuteãnosti se po soutoku
jmenuje Pej‰kovsk˘. Ale to v‰echno je
zapfiíãinûno vÏit˘mi názvy pouÏívan˘mi
dfiíve mezi ti‰novsk˘mi rybáfii pfii ob-
hospodafiování tûchto potokÛ.

Teì to dûlám tak, Ïe nejdfiíve vyhle-
dám zmínûnou lokalitu na mapû, a po-
kud je pojmenována, prostuduji její tok
a seznámím se podrobnû s okolím. Moc
se mnû líbil poslední snímek po toku
Louãky a BobrÛvky, a to proto, Ïe byly
zmiÀovány také události z jejího povodí.
Tou hlavní jsou zejména úvahy o stavbû
pfiehrady u Skryjí. Toto je skuteãnû
stará záleÏitost a jiÏ koncem dvacát˘ch
let sem jezdil tehdej‰í fieditel Zimní

hospodáfiské ‰koly v Ti‰novû Edvard
Klabaãka sondovat situaci. Byl velk˘m
propagátorem této stavby. Dochovalo se
dosud oválné razítko „Pfiípravn˘ v˘bor
pro stavbu pfiehrady na Louãce
u Skryjí“. Já sám jsem chtûl v ‰edesá-
t˘ch letech koupit chalupu v Boudách,
ale nebezpeãí stavby pfiehrady mû tehdy
pfies v˘hodnou cenu odradilo. Dal‰í zají-
mavostí bylo upozornûní na hlinit˘
bfieh, ve kterém hnízdí ledÀáãci. To jsem
si myslel, Ïe jiÏ ani neexistuje. A vÛbec
nejzajímavûj‰í je zmínka o zastfielení
vlka na dvofie ml˘na v roce 1917. To
byla za první svûtové války migrace
vlkÛ pfied frontou a za druhé svûtové
války obdobná migrace divok˘ch prasat
z tûchÏe dÛvodÛ. Ta se zde, na rozdíl od
vlkÛ, znaãnû rozmnoÏila. Myslím, Ïe by
se o tûchto událostech v povodí sledova-
ného toku mûlo vÏdy více hovofiit a pfií-
padnû na jednoduché názorné mapce
zobrazovat, kde se právû nacházíme.

Obãas sly‰ím k Ti‰novské televizi
nûjaké v˘tky, myslím v‰ak, Ïe naprosto
neopodstatnûné. Troufám si fiíci, Ïe je to
spí‰ závist úspûchu. Buìme vdûãní
Ing. Radimu Tichému, kter˘ aã pochází
ze Slavkova, se s Ti‰novem tak sÏil
a udûlal pro jeho propagaci tolik práce.
Jeho ‰Èastná volba spolupracovníkÛ,
zvlá‰tû Václava Kappela, pÛvabné hla-
satelky Heleny Polákové, odborníka na
hrady architekta Pavla ·imeãka
a Ing. Jana Laciny, kter˘ si zase vybírá
svÛj okruh spolupracovníkÛ, pfiiná‰í
vynikající v˘sledky. Mnoho zdaru do
nového roku!

Karel Krejãí
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Vánoãní VídeÀ

Letos pro nás na‰i
uãitelé pfiipravili
jiÏ na zaãátek pro-

since skvûlé vánoãní pfiekvapení. V‰e
zaãalo 9. 12. 2010 je‰tû za ranní tmy
pfied ‰kolou, odkud jsme zamífiili smûr
VídeÀ. Tfiíhodinovou cestu nám krátil
pan prÛvodce, kter˘ nám vykládal
o památkách a zajímavostech, jeÏ jsme
míjeli.

Pfiivítalo nás nádhernû vyzdobené
mûsto. Nejprve nás ãekala prohlídka ne-
typick˘ch domÛ pana Hundertwassera.
Tyto domy jsou zajímavé sv˘mi nepravi-
deln˘mi tvary a barvami. Architekt mûl
urãitû smysl pro chaos. Dále jsme si ne-
mohli nechat ujít náv‰tûvu známé vûÏe
Donauturm, která mûfií 252 metrÛ,
a díky tomu je od roku 1964 nejvy‰‰í
stavbou v celé Vídni. Nahofie nás pfie-
kvapila restaurace, která se toãila, vy-
hlídková plo‰ina, ze které se dá skákat
bungee jumping, a hlavnû siln˘ vítr.
Zkou‰eli jsme bûhat proti nûmu, ale
v podstatû jsme stáli na místû.

Tfietí zastávkou byla prohlídka his-
torického centra a jeho památek.
PfiestoÏe nám byla velká zima, pro-
hlídku jsme si uÏili. Je‰tûÏe ná‰ pan
prÛvodce s sebou stále nosil vlajeãku
EU, bez které bychom se asi ztratili.
Prohlídli jsme si námûstí Heldenplatz
(námûstí HrdinÛ), Stephansdom (chrám
sv. ·tûpána), Hofburg – sídlo habsbur-
sk˘ch panovníkÛ. Pro‰li jsme se po nej-
draÏ‰í ulici Vídnû, kde najdete obchody
svûtov˘ch znaãek, jako je napfi. Chanel,
Lacoste nebo Gucci, ale také jsme nav-
‰tívili 130 let staré mûstské toalety.
Pfiíjemn˘m zakonãením prohlídky
mûsta byla náv‰tûva vánoãních trhÛ
Wiener Christkindlmarkt, které jsou

proslulé v celé Evropû. Klasickou po-
choutkou tûchto trhÛ je punã (i dûtsk˘)
a jablko v ãokoládû. Stromy byly ozdo-
beny lampiony a ãerven˘mi srdíãky
a v‰ude se linula nádherná vÛnû
sladkostí, kter˘m témûfi nikdo z nás
neodolal.

Nakonec pfii‰el na fiadu nejoãekáva-
nûj‰í bod programu, a to náv‰tûva
zábavního centra Prateru. JelikoÏ byla
zima, v provozu bylo jen pár atrakcí, ale
i tak to bylo super a my jsme si to po-
fiádnû uÏili. Vût‰ina parku byla neosvût-
lená, a tak na nûkteré z nás pÛsobil
Prater aÏ stra‰idelnû.

Nádhernû rozsvícená VídeÀ se
s námi rozlouãila a na cestû domÛ nás
ãekal sníh, ledovka a velik˘ vítr. Pan
fiidiã v‰ak v‰e zvládl a bezpeãnû nás
dovezl do Ti‰nova. Vrátili jsme se pro-
mrzlí, unavení, ale plní bájeãn˘ch zá-
ÏitkÛ, díky kter˘m jsme jiÏ s pfiedstihem
získali tu pravou vánoãní náladu.

Za v‰echny zmrzlé cestovatele
Ïáci 8. roãníku Z· nám. 28. fiíjna

Slovenská v˘mûna
studentÛ Gymnázia Ti‰nov

Ve dnech 23. – 25. listopadu se
zúãastnilo 14 ÏákÛ na‰í ‰koly
studentské v˘mûny s partner-
skou ‰kolou Gymnázium

Vojtecha Mihálika Sereì na Slovensku.
Tato ‰kola byla v minul˘ch dvou letech
koordinátorem mezinárodního projektu
Comenius, do nûhoÏ bylo zapojeno také
na‰e gymnázium.

My, úãastníci studentské v˘mûny ze
sekundy, tercie, kvarty a kvinty, jsme
23. listopadu odjeli do západní ãásti
Slovenska. Zde na nás jiÏ ãekali na‰i
sloven‰tí pfiátelé a odvezli nás do sv˘ch
domovÛ. Souãástí programu na‰eho tfií-
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denního pobytu byla náv‰tûva Seredi,
tvofiivé dílniãky s vánoãní tématikou
a prohlídka gymnázia, které bylo na‰í
vlídnou hostitelskou ‰kolou. Sloven‰tí
studenti pfiedvedli nûkolik prezentací
o lidov˘ch zvycích na Slovensku
a o mûstû Seredi. Uskuteãnil se i pÛl-
denní v˘let do Trnavy. Po pfiíjemnû strá-
ven˘ch chvílích jsme se opût vrátili do
âeské republiky plni nov˘ch dojmÛ
a záÏitkÛ.

Na jafie 2011 uvítáme na na‰í ‰kole
a v na‰ich rodinách své slovenské ka-

marády. Budeme se snaÏit o nû starat
tak skvûle, jako se to podafiilo jim.

„Tato v˘mûna se mi moc líbila a jsem
ráda, Ïe jsem se mohla na vlastní oãi
pfiesvûdãit o povûstné pohostinnosti slo-
vensk˘ch obyvatel,“ fiekla jedna z úãast-
nic Veronika. Není to názor ojedinûl˘.
Na Slovensko budeme rádi vzpomínat.

Barbora Dvofiáková, Kvinta
Veronika Humpolíková, Kvinta

Pfiehled akcí – Sokolovna leden / únor 2011

18. – 19. 1. Prodej textilu a spotfiebního zboÏí
23. 1. Karneval Domu dûtí a mládeÏe Ti‰nov
26. 1. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
27. 1. SECOND HAND
2. – 3. 2. Prodej konfekce

21. – 22. 2. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
25. 2. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
29. 1. VII. Reprezentaãní ples mûsta Ti‰nova
5. 2. Let’s dance Together 2011

12. 2. Ples Gymnázia Ti‰nov
18. 2. Ples SOU Ti‰nov

Mgr. Katefiina Hlouchová
Vedoucí provozu
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Cyklistick˘ „TI·NOV CUP“

V listopadu loÀského roku bylo
v Ti‰novû zaloÏeno nové obãanské sdru-
Ïení „TI·NOV CUP“. Jeho hlavním cí-
lem je ve spolupráci s cyklistick˘m t˘-
mem „Ti‰nov Bikers“ a podporou mûsta
Ti‰nov uspofiádat v roce 2011 seriál cyk-
listick˘ch závodÛ. Seriál navazuje na jiÏ
tradiãnû pofiádané cyklistické závody t˘-
mem „Ti‰nov Bikers“ a mûstem Ti‰nov
s tím, Ïe je doplnûn o dva závody nové.
Souãástí seriálu je také závod, kter˘ je
kaÏdoroãnû pofiádán Cyklosportem
Klepárník, tj. „Cyklistická ãasovka do
vrchu Hájek“.

Seriál v roce 2011 se tedy skládá ze
sedmi závodÛ, to jsou: Le derniere
d’kilometre hiver (Jamné – bfiezen),
MIM (Ti‰nov – kvûten), Cyklistická ãa-
sovka do vrchu Hájek (Hájek – ãerven),
Ti‰novské schody (Ti‰nov – ãervenec),
TVT (Ti‰nov – srpen), Pasník (Ti‰nov
– záfií), Chlívek (Chlébské – fiíjen).

V rámci podpory a roz‰ífiení cyklis-
tiky mezi dûti a juniory bude pro tyto
kategorie vytvofiena vÏdy vlastní traÈ
(mimo závod Dernier km, vzhledem
k termínu konání, a závod TVT, vzhle-
dem k povaze trati, silnice). KaÏd˘
závod seriálu bude mít své vítûze v pfií-
slu‰n˘ch kategoriích, na základû umís-
tûní v jednotliv˘ch závodech budou
vítûzové celého seriálu vyhlá‰eni na
posledním závodû v fiíjnu 2011.
PrÛbûÏné umístûní v seriálu bude pro
závodníky dostupné na webov˘ch strán-
kách www.tisnovcup.cz. O podrobnos-
tech k jednotliv˘m závodÛm bude vefiej-
nost vÏdy s pfiedstihem informována
pomocí místních medií a na v˘‰e uvede-
n˘ch webov˘ch stránkách.

KaÏd˘ závod seriálu má svého

generálního sponzora. Generálním
sponzorem prvního závodu seriálu
„Le derniere d’kilometre hiver“ je
Hostinec u VlachÛ Jamné, majitel
Michal Kadlec, kter˘ vûnuje ceny pro
vítûze a zajistí zázemí pro pofiádání
závodu. Datum konání závodu je 19. 3.
2011. Propozice závodu budou vãas zve-
fiejnûny v místních médiích, na strán-
kách tisnovcup.cz a pod.

Tû‰íme se na Va‰i úãast, jakékoliv
dal‰í dotazy ohlednû seriálu zasílejte na
emailovou adresu: info@tisnovcup.cz.

Za TI·NOV CUP,
Bc. ·árka Bûhounková

Nábor hráãÛ do futsalového
muÏstva pro roãníky 1995-2002

Drazí a váÏení rodiãe, rádi bychom
navázali na tradici mládeÏnického fut-
salu, kter˘ v Ti‰novû získal v posledních
letech mnoho úspûchÛ (mimo jiné
3. místo v 2. lize âR). Vedení t˘mu 1. FC
Ti‰nov proto pofiádá v sobotu 22. 1. 2011
v 17.00 hodin v Ti‰novû v restauraci
Loria na Brnûnské ulici nábor nového
druÏstva 1. FC Ti‰nov, které má za cíl
vychovávat nové hráãe pro druÏstvo
1. FC Kvûtnice úspû‰nû pÛsobící v 2. lize
âR. Zveme na tento nábor v‰echny
mladé hráãe (Ïáky i dorostence) vãetnû
jejich rodiãÛ ãi zákonn˘ch zástupcÛ.

Na tomto setkání se dozvíte v‰e pod-
statné!

V‰echny informace Vám rádi po-
skytneme na tûchto kontaktech:
Petr Fischer (vedoucí muÏstva):
FischerPetr@seznam.cz
Petr Hrdina (trenér): 773 514 781,
petrfutsal@atlas.cz

Sportovní hala SSK Ti‰nov – leden 2011
Sobota 29. 1. 20.00 hod. futsal Agromeli Brno
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Hodnocení fotbalového podzimu r. 2010 AFK Ti‰nov

1. Mor. Slávia Brno 14 12 2 0 47:16 38

2. Vy‰kov „B" 14 11 1 2 68:24 32

3. Buãovice 14 9 1 4 42:27 28

4. AFK TI·NOV 14 9 0 5 54:30 27

5. Rousínov 14 8 3 3 42:18 27

6. Lí‰eÀ „B“ 14 8 1 5 77:37 25

7. Chrlice 14 8 1 5 46:24 25

8. Slovan Brno 14 6 4 4 24:34 22

9. Medlánky 14 6 0 8 34:33 18

10. Letonice 14 4 1 9 25:52 13

11. Rájec-Jestfiebí 14 2 3 9 24:63 9

12. Kun‰tát 14 3 0 11 19:69 9

13. Rudice 14 1 2 11 29:60 5

14. âebín 14 1 1 12 19:63 4

Tabulka dorostu po podzimní ãásti

1. Buãovice 11 9 2 0 39:8 29

2. Slovan Brno 11 9 1 1 51:6 28

3. Ti‰nov 11 8 1 2 48:15 25

4. Slatina 11 6 1 4 23:10 19

5. Rousínov 11 6 1 4 19:24 19

6. Îidenice 11 6 0 5 30:23 18

7. Svratka Brno B 11 5 1 5 34:18 16

8. Kufiim 11 5 1 5 20:16 16

9. Boskovice „B“ 11 2 2 7 21:41 8

10. âebín 11 1 2 8 10:33 5

11. Sobû‰ice 11 1 2 8 8:63 5

12. Letovice 11 1 0 10 10:56 3

Tabulky ÏákÛ po podzimní ãásti – star‰í Ïáci

1. Kufiim 11 11 0 0 71:12 33

2. Slovan Brno 11 9 0 2 52:25 27

3. Svratka Brno B 11 8 0 3 42:14 24

4. Ti‰nov 11 7 0 4 61:29 21

5. Boskovice „B“ 11 7 0 4 42:33 21

Tabulky ÏákÛ po podzimní ãásti – mlad‰í Ïáci
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Podûkování

Velké podûkování
„Ti‰novsk˘m AndûlÛm“

Moc a moc dûkuji za vstfiícné, obûtavé,
láskyplné jednání, pomoc, kdyÏ jsem
je moc potfiebovala a potfiebuji, v‰em
sestfiiãkám pod vedením pí s. Ivanky
Matûjkové a sestfiiãce Majce Fabu-
lové za povzbuzování, Ïe bude líp.
I pí. MUDr. Jefiábkové, která to umoÏ-
nila a stará se o Charitu v Ti‰novû,
dûkuji.
Mám velké zboÏné pfiání, aby se neza-
pomínalo v dobû „krize“ v novém
Zastupitelstvu Mûstského úfiadu
v Ti‰novû na na‰i Charitu. PonûvadÏ
nikdo neví, kdy a kde ji bude potfiebo-
vat. Proto vám za v‰e moc dûkuji a BÛh
vám v‰em moje sestfiiãky bohatû odplaÈ!

Va‰e Marie Komprsová

Podûkování

Ráda bych touto cestou vyjádfiila svoji
pochvalu za obûtavou a zodpovûdnou
práci zamûstnankyÀ Charity v Ti‰novû.
Mám chronické ulcerace bércÛ na obou
nohách. Sestfiiãky – pí. Cardová,
pí. Fabulová, pí. Ha‰ková, pí. Kapu-
‰ãáková, pí. Sáblíková, pí. Pavlíková
i paní vrchní pí. Matûjková se v mém
o‰etfiování stfiídají. V‰echny vyjmeno-
vané sestfiiãky mi ochotnû a s velkou

laskavostí mé rány na nohou dennû
o‰etfiují. Proto prosím, aby pfiijali mé po-
dûkování a souãasnû i pfiání v‰eho dob-
rého do Nového roku 2011. Domnívám
se, Ïe na zásluÏné ãinnosti této spoleã-
nosti má svÛj jistû nemal˘ podpÛrn˘
podíl vedení na‰eho mûsta Ti‰nova,
neboÈ takto je postaráno, byÈ i nepfiímo,
o urãitou skupinu nemocn˘ch na‰ich
spoluobãanÛ.
Vûfiím, Ïe jménem sv˘m i tûchto ostat-
ních pacientÛ pfiijme vedení na‰eho
mûsta ná‰ dík.

PhDr. Hermína Plevaãová

Podûkování v‰em, ktefií si pfii‰li rozlou-
ãit a paní ELI·KOU HARÁKOVOU.
Dûkujeme za projevy soustrasti. Rodina

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li 10. prosince 2010 roz-
louãit s panem CYRILEM ·MERDOU.
Dûkujeme téÏ za kvûtinové dary a projevy
soustrasti. ManÏelka a dcera s rodinou.

Dûkujeme v‰em pfiáte-
lÛm a znám˘m, ktefií se
pfii‰li naposledy rozlou-
ãit s na‰ím milovan˘m
manÏelem, tatínkem
a dûdeãkem panem
FRANTI·KEM VESE-

L¯M. Také dûkujeme za kvûtinové dary,
manÏelka a synové.

6. Îidenice 11 6 1 4 40:20 19

7. Rousínov 11 6 1 4 37:33 19

8. Letovice 11 4 1 6 34:32 13

9. Slatina 11 3 0 8 25:48 9

10. âebín 11 2 0 9 11:74 6

10. Sobû‰ice 11 1 1 9 13:42 4

12. Buãovice 11 0 0 11 5:71 0
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Blahopfiání

Pfiejeme tímto na‰í ma-
mince, babiãce a pra-
babiãce paní SONù
HENDRICHOVÉ k je-
jím 80. narozeninám,
kter˘ch se doÏívá 23. 1.
2011, hodnû ‰tûstí,

zdraví a spokojenosti do dal‰ích let.
Pfieje dcera, vnuk, pravnuãka Ladunka
jménem celé rodiny.

Vzpomínky

Dne 8. 1. 2011 uplynul první rok, co
nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek pan JOSEF
MADRON. S láskou na nûj vzpomínají
manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 29. ledna uplynou
4 smutné roky, kdy nás
navÏdy opustil pan
JAN ANTONÍN. Za ti-
chou vzpomínku dûkují
a s láskou vzpomínají
dcera Jana a syn Radek

s rodinami, maminka, pfiítelkynû Anna
a bratr Franti‰ek s rodinou.

Dne 13. ledna 2011
uplynulo jedenáct 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 23. 1. uplyne 13 let,
co nás navÏdy opustil
pan MILOSLAV MUSIL.
Za vzpomínku dûkují
manÏelka, dcery a syn
s rodinami.

Dne 6. ledna jsme vzpo-
mnûli 7. v˘roãí úmrtí
na‰eho milovaného man-
Ïela, tatínka a dûdeãka
pana OLD¤ICHA BA-
LÁNA. S láskou vzpomí-
nají manÏelka, dûti
a sourozenci s rodinami.

JiÏ devût smutn˘ch rokÛ
uplyne 15. ledna, co nás
navÏdy opustil syn, bratr
a kamarád pan SVA-
TOSLAV NOVOTN¯.
VzpomeÀte s námi, dû-
kují bratr s rodinou
a maminka s druhem.

Dne 21. ledna uplyne
druh˘ smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
milovaná manÏelka, ma-
minka a babiãka paní
RÒÎENA ODEHNA-
LOVÁ. Stále vzpomínají

a za tichou vzpomínku dûkují manÏel
a dûti s rodinami.

Dne 4. ledna 2011 by se
doÏil 100 let pan JOSEF
STRAKA. NavÏdy nás
opustil v roce 2006.
Vzpomínají vnukové
s rodinami.

Dne 26. ledna pfied 
15 lety dotlouklo srdce
JOSEFA VOJTY z KalÛ.
Kdo jste ho znali, vûnujte
mu prosím vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina.

Dne 26. 1. 2011 to budou
3 roky, co nás navÏdy
opustil pan JOSEF
SUCHÁNEK z Dolních
Louãek. Stále vzpomíná
manÏelka a synové
s rodinami.
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Inzerce

Vymûním st. byt 2+kk Brno-Star˘
Lískovec, kter˘ nejde do privatizace,
za st. byt 2+kk nebo 2+1 v Ti‰novû.
Tel.: 777 554 306 nebo 774 554 306.
Spûchá

Dlouhodobû pronajmeme zrekon-
struovan˘ byt 1+1 na ul. Jamborova
v Ti‰novû. K nastûhování ihned.
Tel.: 736 687 799

Pronajmu zrekonstruovan˘ byt 1+1
v Ti‰novû ul. Mánesova. Nájem vãetnû
inkasa 7500,- Kã. Tel.: 603 183 685

Pronajmu byt 3+1 v Dolních
Louãkách, plyn. topení, garáÏ. Tel.: 731
459 771

Vymûním zrekonstruovan˘ byt 1+1
za 2+1 nebo 3+1. Tel.: 605 844 752

Nabízím prostorn˘ byt 3+kk se za-
hrádkou. Jedná se o obecní byt s pfiedpla-
cen˘m nájemn˘m na 10 let. Cena
650 tis. Kã. Tel.: 721 794 998, 605 802 689

Prodám byt 3+1 v OV, sídl. Klucanina,
zrekonstruovan˘. Tel.: 737 535 248

Prodáme star‰í RD v Mar‰ovû u Vev.
Bít˘‰ky, 3+1 ihned obyvateln˘,
1.400.000 Kã. Tel.: 604 232 218

Pronajmu nebytové prostory 40 m2,
vhodné na kanceláfi. Tel.: 607 206 703

Pronajmu garáÏ sídl. U Humpolky.
Tel.: 604 200 670

Pronajmu prostory k podnikání v cen-
tru Ti‰nova na frekventovaném místû
(b˘valé foto Smékal). Tel.: 604 200 670

Pronajmu garáÏ na ul. Drbalova.
Kontakt 731 711 923

Pronajmu garáÏ U Humpolky. 
Tel.: 724 972 159

Sháním pronájem garáÏe v lokalitû
U pily nebo Trnec. Tel.: 774 186 942

Prodám slivovici 240,- Kã / 1 litr. 
Tel.: 605 086 817

Prodám star‰í soustruh a novou ame-
rickou leteckou bundu. Tel.: 549 415 451

Prodám ãerné pianino zn. Hofmann
– âern˘ vyrobené kol. r. 1950 – levnû.
Tel.: 607 707 721

Pedikúra do domu. Tel.: 775 061 401

Douãím AJ a NJ. Tel.: 723 551 481

V˘uka angliãtiny. Tel.: 776 570 893.

Zhubnûte do nového roku a natrvalo.
www.hubnete.cz/jarmila63, 739 490 583

www.cinnostdoma.cz/jarmila63

Dík za to, Ïe jsi byl, za kaÏd˘ den,
kter˘ jsi pro nás Ïil.

Dne 7. ledna uplynulo
osm smutn˘ch rokÛ od
chvíle, kdy nás opustil
ná‰ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan ING. JAN
HUMPOLEC. Za tichou
vzpomínku dûkuje rodina

a kamarádi. Vzpomínáme.

Dne 21. ledna uplyne
ãtvrt˘ smutn˘ rok, co
nás navÏdy opustil 
ná‰ milovan˘ manÏel, 
tatínek a dûdeãek pan
JOZEF BOHU·. Za 
tichou vzpomínku na

dobrého ãlovûka dûkují a s láskou vzpo-
mínají manÏelka a dcery s rodinami
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Instalace a údrÏba PC, NTB, PC sítû.
Kontakt: 605 481 251

MasáÏe v salonku nebo u Vás doma
s masérsk˘m stolem.  Tel.: 737 901 277

Buìte vÏdy fit: www.hubni-zdrave.net

Modelace nehtÛ u Vás doma! Zuzana
Vlachová, tel. ã. 775 927 774. Pfiijedu
kdykoliv a kamkoliv!

LyÏování v Alpách za skvûlé ceny,
tel.: 773 647 900, www.SummitTour.cz

Tradiãní prodej dámsk˘ch ‰it˘ch
klobouãkÛ a jin˘ch pokr˘vek hlavy
se uskuteãní v pondûlí 24. ledna 2011
od 9.00 do 16.00 v Ti‰novû v sále pod
kinem Svratka, Ml˘nská ulice.
Srdeãnû zve modistka Marie Ger‰lová,
www.fler.cz/modistka.
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