
Roãník XXI. Leden 2011 ãíslo 2

www.tisnov.cz

Nedvûdiãtí Cvrãci pfiedstavili v knihovnû
hudební pohádku Mrazík.
(foto H. P.)
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Nebyla to svatá válka,
byla to ukázka demokracie

Bioplynová stanice v Ti‰novû patrnû
nevznikne, napsala âTK po zvefiejnûní
nesouhlasného stanoviska Krajského
úfiadu Jihomoravského kraje v procesu
posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí
(EIA). Stanovisko platí na 5 let, není
rozhodnutím podle správního fiádu
a nelze se proti nûmu odvolat.

Dne 17. 11. 2010 projektov˘ t˘m
House Property a. s. na sv˘ch webov˘ch
stránkách napsal: „JestliÏe si je‰tû pfied
pár mûsíci slu‰ní lidé v Ti‰novû mysleli,
Ïe svatá válka odpÛrcÛ bioplynové sta-
nice je uÏ natolik vypjatá, hulvátská
a agresivní a Ïe ze strany tûchto lidí uÏ
není kam jít, m˘lili se. To, co militantní
odpÛrci projektu pfiedvádûjí dnes, se uÏ
opravdu vymyká zdravému rozumu a je-
den málem neví, fieãeno s klasikem, zda
se smát nebo breãet. Kroky, které od-
pÛrci vÛãi nenávidûnému projektu ãiní
v poslední dobû, nelze oznaãit jinak, neÏ
jako v˘sledek paranoidních pfiedstav
o nepfiíteli, se kter˘m je tfieba bojovat do
posledního muÏe a moÏná i déle. Jinak
nelze vysvûtlit zámûrnou manipulaci
s fakty, osobní v˘hrÛÏky a uráÏky, lÏi-
vou volební kampaÀ, udavaãství, zastra-
‰ování a matení konkrétních lidí…“
(http://www.ecentrumtisnov.cz, ãlánek
„Bioplynová stanice v Ti‰novû – Kam aÏ
jsou odpÛrci projektu schopni zajít?).

Ano, zámûr investora House
Property a. s. vybudovat na Trnci kafi-
lerní bioplynovou stanici byl odpÛrci
nenávidûn˘, ale ne z ideologick˘ch
dÛvodÛ, ale prostû jen proto, Ïe lidé
v tûsné blízkosti se obávali o své zdraví,
pfiírodu a svÛj majetek. Kdyby kdokoli
mûl chatu 25 m od kafilerní bioplynové
stanice, zcela jistû by ji nenávidûl

a bránil by se. Naz˘vat toto „svatou
válkou“ a „paranoidními pfiedstavami“
je úsmûvné. OdpÛrci nebyli proti bioply-
nov˘m stanicím obecnû, ale proti umís-
tûní tohoto typu kafilerní bioplynové
stanice do sousedství rekreaãní oblasti
a obytné zástavby. BohuÏel právû tyto
kontroverzní projekty vedou k obecnû
‰patnému pohledu na jinak prospû‰né
jiné bioplynové stanice. Je to podobné
jako u fotovoltaick˘ch elektráren.
Kdyby se nestavûly na orné pÛdû a ne-
byly tak nesmyslnû podporovány, jejich
prospû‰nost by nebyla tak zpochybÀo-
vána. Kdyby neexistovaly pfiíklady kafi-
lerních bioplynov˘ch stanic, jako je ta ve
Velkém Karlovû, více bychom dÛvûfio-
vali této jistû uÏiteãné technologii.
Kdyby investor zámûr umístil na vhod-
ném místû a kdyby napfi. fiekl, odkud
a kam bude vozit 17 000 t materiálu,
více bychom vûfiili, Ïe právû jeho stanice
bude bezproblémová a obavy okolních
vesnic by nebyly tak velké.
Bezproblémovost tohoto zámûru se v‰ak
investorovi v procesu EIA nepodafiilo
prokázat a to byl jeden z dÛvodÛ, proã
Krajsk˘ úfiad Jihomoravského kraje vy-
dal nesouhlasné stanovisko.

Dal‰ím podstatn˘m dÛvodem nesou-
hlasného stanoviska kraje je nesoulad
zámûru s platn˘m regulativem /x udá-
vajícím nutnost opatfiení ke zlep‰ení Ïi-
votního prostfiedí. Koncem roku 2010
pfiijalo Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
k tomuto regulativu upfiesÀující stano-
visko. Dále Zastupitelstvo Ti‰nova pfii-
jalo usnesení, ve kterém nesouhlasí
s v˘stavbou bioplynové stanice. Tato
usnesení navrÏená zastupiteli Vûcí ve-
fiejn˘ch podpofiilo celkem 8 zastupitelÛ
i z âSSD, SZ a KSâM, ostatní se zdr-
Ïeli ãi byli proti. Nesouhlasné stano-
visko samosprávy k v˘stavbû bioply-
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nové stanice podpofiil i hejtman Michal
Ha‰ek pfii novoroãní náv‰tûvû Ti‰nova.
Vûfiím, Ïe na základû nesouhlasného
stanoviska kraje i mûsta investor svÛj
zámûr v lokalitû Trnec pfiehodnotí
a bude se zástupci mûsta spolupracovat
v jeho dal‰ích projektech na území
Ti‰nova. Zástupci mûsta, ani ti z fiad
odpÛrcÛ bioplynové stanice, s ním roz-
hodnû nechtûjí vést Ïádnou formu války,
ale chtûjí umoÏnit konstruktivní diskuzi
vedoucí k prospûchu obãanÛ Ti‰nova
i investora.

V̆ ‰e zmínûné nebyla „svatá válka
odpÛrcÛ bioplynové stanice“, ale ukázka
demokracie na‰í spoleãnosti. Zdá se, Ïe
se m˘lili ti, co fiíkali, Ïe bioplynka je ho-
tová vûc a nemá cenu se bránit. Jestli
tomu tak bude i do budoucna, záleÏí na
dal‰ích opatfieních zástupcÛ mûsta
a nepochybnû na dobré vÛli investora
respektovat stanoviska kraje a mûsta.
¤íká se, Ïe svoboda jednoho konãí, kde
zaãíná svoboda druhého. âasto jsou hra-
nice svobody nejasné. Investor se mÛÏe
svobodnû rozhodnout, co si postaví na
svém pozemku, ale musí mít na mysli,
Ïe jeho svoboda ve stavûní je omezená,
Ïe konãí tam, kde zaãíná svoboda lidí
rekreujících se a bydlících na okolních
pozemcích. Hranice svobody nejsou jen
mezi lidmi, ale také mezi lidmi a pfiíro-
dou, ve které Ïijí. Proces EIA je uplatÀo-
ván v demokratick˘ch spoleãnostech
a posuzuje i tyto hranice svobody.
VyuÏívejme demokracie ve vût‰í mífie,
snaÏme se demokratické procesy zdoko-
nalovat. ¤íkejme nahlas, co nám vadí,
choìme k volbám, kandidujme, pfii-
nuÈme naslouchat politiky na‰im pro-
blémÛm nebo je ve volbách vymûÀme…
âasto to ãlovûku pfiipadá marné, ale
vûfite, nakonec to vede nejenom k pro-
spûchu jednotlivcÛ, ale i celé spoleã-

nosti. Kauza kafilerní bioplynové sta-
nice v Ti‰novû je toho dÛkazem.

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

petr.babor@tisnov.cz

Zapisování dûtí do pasu
konãí 30.6.2011

UpozorÀujeme obãany, Ïe k 1. 7. 2011
konãí moÏnost zápisÛ dûtí do cestovních
pasÛ.

Do 30. 6. 2011 je moÏné provést
zápis dítûte mlad‰ího 10 let do cestov-
ního pasu rodiãe, a to na základû vypl-
nûné Ïádosti, pfiedloÏení platného
obãanského prÛkazu, originálu rodného
listu dítûte a zaplacení správního po-
platku ve v˘‰i 50,- Kã / dítû.

Zápisy dûtí v cestovních dokladech
rodiãÛ zÛstanou platné do 26. ãervna
2012. To znamená, Ïe od tohoto data
budou muset mít dûti vlastní cestovní
doklad. Zapisování dûtí do cestovního
pasu rodiãe se provádí  na Mûstském
úfiadû Ti‰nov, odboru správních a vnitfi-
ních vûcí, v pfiízemí budovy nad polikli-
nikou (nám. Míru 346), dvefie ã. 118. pfií-
padné dotazy na tel. ã. 549 439 778.

Odbor správních a vnitfiních vûcí
MûÚ Ti‰nov
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MûKS Ti‰nov uvádí

pátek 4. února 2011 v 19.30 hod.
kavárna u kina
Jen já a kytara

VLADIMÍR VEIT
S osobností VLADIMÍRA VEITA

jsme Vás seznámili jiÏ v minulém ãísle;
dnes jen opravujeme pÛvodní informaci
t˘kající se místa konání koncertu – vy-
stoupení se uskuteãní v nové kavárnû
u kina. Pfiijìte si poslechnout zajímavou
hudbu do velmi pfiíjemného prostfiedí!

stfieda 9. února 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

6. koncert KPH sezóny 2010-11
ORBIS TRIO

Soubor byl zaloÏen v roce 2008 a uÏ
bûhem následujícího roku se stal lau-
reátem ãtyfi mezinárodních soutûÏí,
z nichÏ nejprestiÏnûj‰í je International

Chamber Music Competition v nûmec-
kém Hamburku, kde se stal nejlep‰ím
evropsk˘m klavírním triem mladé gene-
race. Trio má pro leto‰ní rok pozvání na
celou fiadu renomovan˘ch festivalÛ
doma i v zahraniãí, necel˘ t˘den po ti‰-
novském vystoupení jej ãeká debut ve
Dvofiákovû síni Rudolfina a v dal‰ích
t˘dnech také nûkolikeré provedení
Beethovenova Trippelkonzertu. Ludwig
van Beethoven zazní i v Ti‰novû, kromû
toho usly‰íte také skladby D.·ostako-
viãe, B. MartinÛ a A. Babadjaniana.

ORBIS TRIO tvofií Petra Vilánková
(housle), Petr Malí‰ek (violoncello)
a Stanislav Gallin (klavír).

pátek 11. února 2011 ve 21.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Jazzov˘ klub HM
LESNÍ ZVù¤

LESNÍ ZVù¤ je plachá, ale vydat se
po její stopû je dobrodruÏn˘ záÏitek...
Zcela souãasná brnûnská kapela tohoto
jména hraje velmi energickou smûs
nu-jazzu, akustického drum'n'bass
a psychedelie. Nedávno vydané album
je v˘bûrem devíti nahrávek za osm let
existence kapely. Deska nevznikala
v Ïádném profesionálním studiu, ale
naopak „v na‰ich loÏnicích a ob˘vácích,
ve zku‰ebnû v areálu b˘valé Zbrojovky
Brno, v zasedací místnosti na obecním
úfiadû v Kozojídkách nebo v domácím
studiu na Kadovû.“ Jako perliãku
uveìme, Ïe jedním ze zakladatelÛ ka-
pely byl nûkdej‰í ministr ‰kolství a ‰éf
Strany zelen˘ch Ondfiej Li‰ka.

Skupina hraje v obsazení: Jura
Hradil (téÏ Tata Bojs) – klávesy; Milo‰
Rejsek (téÏ Swordfishtrombones) – zpûv,
modulace; Martin âech – bicí, tabla
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a perkuse; základní trio volnû doplÀuje
Marek Steyer – trubka.
Klub bude otevfien od 19.30 hodin.

sobota 12. února 2011 od 18 hodin
velk˘ sál MûKS

Trash-hardcore-metal-live
INSANIA A HOSTÉ

Do velkého sálu MûKS se vrací ka-
pela, která tu s úspûchem koncertovala
v 90. letech, napfiíklad v rámci cyklu
8x rock. Tehdy byly její kytary je‰tû
tvrd‰í a ostfiej‰í neÏ v souãasnosti, nic-
ménû i dnes se INSANIA deklaruje na
stránkách bandzone jako post hard-
core-nu-metal.

Insania vznikla roku 1987, po nûko-
lika koncertech jí byla roku 1988 ze
strany brnûnské StB zakázána dal‰í
ãinnost. Poté chvíli pÛsobila pod krycím
názvem Skimmed a pod touto hlaviãkou
vydala v roce 1990 první nezávislou
desku v tehdej‰ím âeskoslovensku, LP
New Insanity. Roku 1992 obnovila ãin-
nost pod pÛvodním názvem a v novém
sloÏení vydala roku 1994 první CD
Crossfade, které slavilo úspûch i v za-
hraniãí. Skupina dále koncertovala po
celé Evropû a hrála spoleãnû s kapelami
jako je Voivod, No Means No nebo
Killing Joke. Od roku 1991 se datuje
její pfiátelsk˘ vztah s Jello Biafrou ze
sanfrancisk˘ch Dead Kennedys.

Po americkém turné koncem minu-
lého století vydala Insania kromû Ïivého
CD Recycling & Live in Seattle dvû fia-
dová alba, Trans-Mystic Anarchy a Out,
z nichÏ obû skonãily v daném roce na
druhém místû v kategorii „hard and
heavy“ ankety hudebních kritikÛ Andûl.
Na zaãátku roku 2008 je Insania
s albem Rock'n'Freud nominovaná na
cenu TV Óãko a v bfieznu 2008 za nûj do-
stává cenu hudebních kritikÛ Andûl.
V kvûtnu téhoÏ roku získává ocenûní
Album roku v anketû Bfiitva, v níÏ kaÏ-
doroãnû hlasuje 69 rockov˘ch publicistÛ
z 29 médií. Poslední CD Kult hyeny vy-
‰lo na jafie minulého roku.

âlenové aktuální sestavy se prezen-
tují pod jmény Poly, Klíma, BlackDrum
a Tudy.

Na koncertû se kromû headlinera
pfiedstaví jako pfiedskupiny je‰tû místní
kapely INVAZE, ONSET a HIV-POSITIV.

nedûle 13. února 2011 v 15.00 hod.
sokolovna Ti‰nov

Zábavné odpoledne pro dûti
KARNEVAL S KLOTYLDOU

A MATYLDOU
Tradiãní odpolední karneval pro dûti

s PÍSNIâKOV¯MI TETINAMI z Brna.
Hudba a soutûÏe, pfii kter˘ch se dobfie
pobaví dûti i jejich doprovod.

POKRAâOVÁNÍ AEROBIKU
V mûsíci únoru bude v prostorách

Mûstského kulturního stfiediska po
krátkém pfieru‰ení pokraãovat pohy-
bov˘ kurz AEROBIKU pod vedením cvi-
ãitelky Katefiiny Chlupové. Cviãení se
tentokrát budou odehrávat v novû zfiizo-
vané tûlocviãnû (b˘valá klubovna sdru-
Ïení Odyssea, je‰tû pfied tím dûtské od-
dûlení knihovny) kaÏdé pondûlí od 19.00
do 20.00 hodin. První hodina se usku-
teãní 7. února. K úãasti na cviãeních
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není tfieba se pfiedem hlásit, je moÏno se
dostavit vÏdy pfiímo na pfiíslu‰nou ho-
dinu a ohlásit se u cviãitelky. Vstupné
na jednotlivou hodinu se hradí na místû
a ãiní 40,- Kã. Vydané permanentky
zÛstávají v platnosti.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci únoru 2011

Upozornûní pro ãtenáfie knihovny:
V rámci roz‰ífiení sluÏeb pro na‰e

klienty rozesíláme od poloviny ledna
v‰em na‰im uÏivatelÛm, ktefií poskytli
své e-mailové kontakty, upozornûní
pfied koncem pÛjãovní doby. âtenáfii pak
mají je‰tû t˘den na to, aby zapÛjãené
dokumenty vrátili, pfiípadnû si je pro-
dlouÏili, a to následujícím zpÛsobem:
osobnû, e-mailem, telefonicky nebo pfies
své ãtenáfiské konto (po internetu).

Dále upozorÀujeme, Ïe z dÛvodu
úsporn˘ch opatfiení budeme stejn˘m
zpÛsobem rozesílat také upomínky. Îá-
dáme proto uÏivatele knihovny, aby
nám poskytli své e-mailové kontakty.

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

8. 2., 9. 2., 22. 2. a 23. 2. 2011
v 17.00 pfiedná‰ky letního kurzu UVâ
– Barokní architektura v evropsk˘ch
dûjinách

16. 2. 2011 v 17.00 v 17.00 pfiedná‰ky
letního kurzu UVâ – Dûjiny opery

Salonky

10. 2. 2011
Augustiniánské opatství
na Starém Brnû

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila

v rámci 6. roãníku projektu „Salonky“
prohlídku Augustiniánského opatství
na Starém Brnû a stálé expozice
o Gregoru Johannu Mendelovi
v Mendelovû muzeu MU v Brnû.
Sraz zájemcÛ na vlakovém
nádraÏí v 9:15 
Cestovné si platí kaÏd˘ sám
Cena vstupenek: 100,- Kã

¤ád augustiniánÛ byl zaloÏen v roce
1244. Na Moravû byl fiád ustaven v roce
1350 listinou moravského markrabûte
Jana Jindfiicha z Lucemburku a potvr-
zen v roce 1356 souhlasem papeÏe s do-
poruãením olomouckého biskupa.
Klá‰ter si bûhem let získal povûst Ïi-
vého centra teologie i kultury a pfiitaho-
val známé filozofy, muzikology, mate-
matiky, botaniky a mnohé jiné. Mezi
nimi byl i mnich a pozdûj‰í opat fiádu
Gregor Mendel, pfiírodovûdec, zakla-
datel genetiky a objevitel základních zá-
konÛ dûdiãnosti.

Beseda

24. 2. 2011 v 17.00
V˘jimeãn˘ objev v dûjinách
ãeské egyptologie

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá ce-
stopisnou pfiedná‰ku pana Michaela
Balíka o v˘jimeãném objevu v dûjinách
egyptologie. 

Odklopením víka bazaltového sarko-
fágu v ‰achtové hrobce v hloubce 21
m pod úrovní pou‰tû v egyptském
Abúsíru byl dokonãen v˘jimeãn˘ objev
v dûjinách egyptologie. Na‰la se hrobka
- nevykradená a posléze i mumie maji-
tele hrobu, v˘znamného politika z doby
pfied 2,5 tis. lety. Autor pfiedná‰ky navr-
hoval zpÛsoby zaji‰tûní hrobky a také
zpÛsoby odklopení a otevfiení vlastní
hrobky, ve které byla celá pohfiební v˘-
bava, 60m reliéfÛ atd.
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Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Srdeãnû Vás zveme na následující
vzdûlávací akce:

Homeopatická lékarniãka první
pomoci – pfiedná‰ka
Pfiedná‰ející: RNDr. Jana Koudelová
V pondûlí 7. 2. v 9.30 hodin

BliÏ‰í informace pfied uzávûrkou TN
nebyly dojednány, sledujte prosím
www.studanka-tisnov.cz, odkaz Akce.
Dûkujeme za pochopení.

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
4.2. Jen já a kytara – Vladimír Veit kavárna u kina 19.30 MûKS
5.2. Let's Dance Together 2011 sokolovna 10.00 Together
9.2. KPH – Orbis trio velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

10.2. Salonky – Augustiniánské 9.15 MûK
opatství v Brnû

11.2. Jazzov˘ klub HM – Lesní zvûfi mal˘ sál MûKS 21.00 MûKS
12.2. Insania a hosté velk˘ sál MûKS 18.00 MûKS
12.2. Ples gymnázia sokolovna 19.00 gymnázium
13.2. Karneval s Klotyldou a Matyldou sokolovna 15.00 MûKS
18.2. Ples SOU Ti‰nov sokolovna 20.00 SOU
23.2. KPH – Milan Svoboda velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– klavírní recitál
24.2. V̆ jimeãn˘ objev v dûjinách knihovna 17.00 MûK

ãeské egyptologie – pfiedná‰ka
26.2. Bratranci Veverkové velk˘ sák MûKS 21.00 MûKS

– Jethro Tull Tribute Band

V˘stavy

Datum Akce Místo
29. 1. – 17. 2. Jan Svato‰ - fotografie JamborÛv dÛm
19. 2. – 17. 3. Josef Zeithammel-Zahofiansk˘ – obrazy JamborÛv dÛm

Jinde

Datum Akce Místo
17. 1. – 28. 2. My‰lenky z bible ve fotografii Domov sv. AlÏbûty
6. 2. Koncertní skladby J. S. Bacha a E. Blocha KD Îelezné

RÛzné
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Poãet míst omezen, prosím pfiihla-
‰ujte se: e-mail: lenka.krehlikova@cent-
rum.cz, pfiípadnû telefonicky Lenka
Kfiehlíková, 603 918 524

Dûti jsou na‰e zrcadlo – pfiedná‰ka
nejen pro rodiãe
Pfiedná‰ející: Hana Ufiídilová
V pondûlí 14. 2. v 9.30 hodin

V‰ichni nejspí‰ chceme b˘t sv˘m dû-
tem dobr˘mi rodiãi. To, jak dobfie jsme
Ïili nebo Ïijeme, poznáme nejlíp právû
na Ïivotech na‰ich dûtí. Pfiedná‰ka je
urãena pro ty, ktefií se zam˘‰lí nad
pfiíãinou toho, proã se na‰e dûti nûkdy
chovají tak, jak se chovají, proã jsou ne-
mocné a co s tím udûlat, abychom se ve
svém Ïivotû a se sv˘mi dûtmi cítili líp.

Cena: 100,- Kã 
Cena za hlídání dûtí: 40,- Kã na dítû

Poãet míst omezen, prosím pfiihla-
‰ujte se: email: lenka.krehlikova@cent-
rum.cz, pfiípadnû telefonicky Lenka
Kfiehlíková, 603 918 524

Zveme Vás na na‰e tvofiivé krouÏky:
(Jejich programy do konce roku najdete
na www.studanka-tisnov.cz v odkazu
Program – T˘den ve Studánce.)

Tvofiivá dílna
KaÏdé úter˘ v 9.30 hodin
8. 2. –  Pískování skla

(sklenûn˘ pfiedmût dle dohody
s sebou)

15. 2. – Dekorování textilu – savování
(triãka budou k zakoupení)

22. 2. Prostfiihované obrázky
do oken – jarní motivy
(manikúrní nÛÏky s sebou)

Cuchanina
KaÏdé úter˘ v 18 hodin
8. 2. – Quilling 

(s sebou lepidlo Herkules,
‰pejle, nÛÏky)

15. 2. – Paliãkování
(s sebou – pokroãilí vybavení
+ podvínek,
zaãáteãníci – dostanou základní
informace o vybavení,
materiálu a vzornících)

DDM Ti‰nov pfiipravuje

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

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

Afro tanec
Po necelém roce máme opût tu ãest

pfiivítat v Ti‰novû Terezu Pospûchovou,
zku‰enou a známou lektorku africk˘ch
tancÛ, momentálnû pÛsobící v Praze,
která pfiijede se sv˘mi bubeníky a na-
bídne nám  jedineãn˘ záÏitek ve formû
jednodenního kurzu, kter˘ bude vûno-
ván v˘uce nûkterého z tancÛ západní
Afriky.

Kurz se koná v sobotu 5. 3. od 10 do
17 hod. s dvouhodinovou polední pfie-
stávkou.

Místo konání je Sluneãní sál
– Riegrova 312 (DDM Ti‰nov)

Cena kurzu je 500,- Kã (5 hodin tan-
ce). V cenû je malé obãerstvení – káva,
ãaj a drobn˘ sladk˘ doping. S sebou do-
poruãujeme dostatek pití a pohodlné ob-
leãení. Sprcha je k dispozici.

Kurz je urãen pro dospûlé zájemce
a mládeÏ – pro zaãáteãníky a pokroãilé,
muÏe i Ïeny. Nemusíte mít Ïádné ta-
neãní zku‰enosti, nemusíte znát taneãní
kroky. V̆ uka afro tance spoãívá v po-
stupném, pomalém nacviãování základ-
ních krokÛ a ty jsou pak spojeny do jed-
noduché choreografie domorodého
tance. V‰e probíhá ve skupinû. Rytmus
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bubnÛ nás spolehlivû povede a moÏná
budete pfiekvapeni i intenzitou vlast-
ního pohybu.

Kapacita kurzu je omezena.V pfií-
padû velkého poãtu zájemcÛ bude místo
rezervováno na základû sloÏené zálohy.
Informace a rezervace: Mgr. Jana
Helánová, tel. 777 712 120, e-mail:
domecek@ddm-tisnov.cz

Rang Dröl (DÏin ‰in dÏucu)
Rang Dröl je prastaré japonské

umûní harmonizace Ïivotní energie
a uvolÀování energetick˘ch blokád v lid-
ském organismu. Je to tisíce let star˘
systém, jak léãit sebe sama a nauãit se
sám sobû pomáhat. Toto léãebné umûní
je jednou z „královsk˘ch cest“ k vûdo-
mému utváfiení Ïivota.

Rang Dröl harmonizuje tûlo, men-
tální mysl i vûdomí. Tato technika
vznikla na základû pradávné hluboké
moudrosti a patfií k na‰emu vnitfinímu
vûdûní. Toto umûní se opírá o 26 energe-
tick˘ch bodÛ, které jsou rozmístûny po
celém tûle.

Na kurz potfiebujete: pohodlné ob-
leãení, deku, pol‰táfiek na sezení, lehké
jídlo a pití. Kurz je otevfien pro v‰echny
zájemce od 18 let. Vzhledem ke kapa-
citû prostor je maximální poãet úãast-
níkÛ 25.
Rezervace na telefonu 731 114 423.
Kurz se koná: v nedûli 20. února

od 9.20 do 16.20 hod.
Kde: DÛm dûtí a mládeÏe,

Riegrova 312, Ti‰nov – Sluneãní sál
Cena kurzu je: 500,- na osobu.
Kurz vede: Pavel Ne‰pÛrek

pall@email.cz

Jarní pfiímûstsk˘ tábor
Na jarní prázdniny chystáme pro

va‰e dûti opût Pfiímûstsk˘ tábor
v Domeãku. Jde o celodenní program

(od 8 do 16 hodin) pro dûti pfieváÏnû
mlad‰ího ‰kolního vûku (1. – 4.tfiída),
kter˘ se koná jak v prostorách DDM
Ti‰nov (rÛzné dílny, soutûÏe, deskové
hry, hry v tûlocviãnû, fotbálek), tak
v okolí a pfiírodû – v˘lety, sport, zimní
hry, plavání…

Je moÏné pfiihlásit dítû  na jednot-
livé dny i na cel˘ t˘den. V poledne do-
stanou dûti tepl˘ obûd.
Cena je 200,- Kã za den.

Tam a zpût aneb lyÏování a snow-
boarding o jarních prázdninách

O jarních prázdninách pfiipravujeme
pro samotné dûti, rodiãe s dûtmi, celé ro-
diny i jednotlivce jednodenní lyÏafiské
zájezdy za snûhem. VyjíÏdût se bude
ráno autobusem z Ti‰nova, po pfiíjezdu
na místo strávíme den na sjezdovce (pro
samotné dûti bude po cel˘ den zaji‰tûn
dozor – lyÏování probûhne ve skupi-
nách) a odpoledne  se vrátíme zpût do
Ti‰nova.

V˘bûr stfiediska podle aktuálních
snûhov˘ch podmínek. 

Podrobnûj‰í informace k pfiímûst-
skému táboru i jednodennímu lyÏování
najdete v pfií‰tím vydání TN a na na‰ich
stránkách: www.ddm-tisnov.cz.

PC kurz pro dospûlé – zaãáteãníci
Základní seznámení s prací na poãí-

taãi. Vytváfiení jednoduch˘ch doku-
mentÛ v programu MS Office Word,
Excel. Základní funkce a nastavení
systému. Úvod do Internetu. Poradna
a konkrétní dotazy vypl˘vající uÏivatel-
ské praxe úãastníkÛ. Individuální pfií-
stup, skupina max. 6 osob.
Rozsah kurzu: 10 hodin
Cena: 1.000,- Kã
Kurz zaãíná v úter˘ 15. 2. od 18 do
20 hod. v poãítaãové uãebnû DDM Ti‰nov
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Lektor: Lucie Dvofiáková
Pfiihlá‰ka a informace: dvorakova.luc-
ka@gmail.com, tel.: 608 634 828

Upozornûní pro rodiãe dûtí nav‰tû-
vujících DDM Ti‰nov – placení
‰kolného na druhé pololetí:

V̆ bûr ‰kolného na druhé pololetí se
uskuteãní od 26. 1. do 11. 2. v kance-
láfii DDM (Hasiãka I. poschodí).
Úfiední hodiny: pondûlí 9 – 18, úter˘
9 – 18, stfieda 9 – 16.30, ãtvrtek 9 – 17,
pátek 9 – 16.30 (mimo polední pfie-
stávku 11 – 13 hod.)

V pfiípadû bezhotovostní platby je
nutné uvést jméno dítûte a pfiesn˘ název
krouÏku.
âíslo úãtu: 27 – 1721280297 / 0100
Informace na tel.: 549 410 118,

777 712 140
UpozorÀujeme, Ïe poslední termín
k zaplacení je 11. února 2011!

Zápis do 1. tfiídy

Základní ‰kola,
Ti‰nov, Smí‰kova
840 oznamuje, Ïe
zápis do 1. tfiídy se

bude konat v pátek 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.

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

Dopis budoucímu
prvÀáãkovi

Milé holãiãky a kluci!
Na‰i ‰kolu, která se nachází na ná-

mûstí 28. fiíjna, si mÛÏete prohlédnout
jiÏ pfii pfiíleÏitosti va‰í brzké náv‰tûvy
s paní uãitelkou z matefiské ‰koly. Také
vás rádi uvítáme 11. 2. 2011, kdy pÛj-
dete se sv˘mi rodiãi k zápisu do 1. tfiídy.

·kola je dost velká, ale nebojte se,
vÏdy najdete star‰ího kamaráda, kter˘
vám rád se v‰ím poradí. V první tfiídû
budete mít svou paní uãitelku a ta vás
nauãí spoustu nov˘ch vûcí. Po vyuão-
vání mÛÏete chodit   do ‰kolní druÏiny.
Tam na vás budou ãekat hodné paní
vychovatelky, s nimiÏ si budete hrát,
cviãit, zpívat a vyrábût spoustu pûkn˘ch
v˘robkÛ. Pokud budete chodit na obûdy,
urãitû si pochutnáte, paní kuchafiky
vafií moc dobfie!

Rádi zpíváte? Stanete se jistû velkou
posilou pûveckého sboru Hlásek paní
uãitelky Chadimové nebo se s ní mÛÏete
uãit hrát na flétnu. Jestli rádi sportu-
jete, staãí se pfiihlásit do nûkterého
z mnoha sportovních krouÏkÛ. Bûhem
2. a 3. tfiídy se na plaveckém v˘cviku
nauãíte plavat jako rybiãky. A aÏ budete
trochu vût‰í a pfiejdete na 2. stupeÀ
na‰í ‰koly, objevíte mnoho dal‰ích no-
v˘ch pfiedmûtÛ. 

V‰ichni se na vás moc tû‰íme a pfie-
jeme, aÈ se vám u nás ve ‰kole líbí!!!

Mgr. Eva Brázdová
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...a je‰tû nûco pro rodiãe

VáÏení rodiãe!
Základní ‰kola Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

zve v‰echny budoucí prvÀáãky a jejich
rodiãe k zápisu do 1. tfiíd, kter˘ se koná
v pátek 11. února 2011 od 14 do 17
hodin. Po telefonické domluvû (549 415
629) je moÏn˘ i jin˘ termín. K zápisu je
nutn˘ rodn˘ list dítûte.
Na‰e ‰kola nabízí:
– ve ‰kolním roce 2010/2011 v˘uku 

v 1.-9. roãníku podle vlastního ·VP
Kvûtnice

– podíl ÏákÛ na chodu ‰koly – Ïákovská
samospráva

– tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou matematiky
a pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ

– velk˘ v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ od
7. roãníku (informatika, cizí jazyky,
sportovní hry, chemická praktika,
etická v˘chova, pfiíprava pokrmÛ)

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

– aktivity v rámci  EKO‰koly – tfiídûní
odpadu, sbûr PET lahví a starého
papíru

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

– v˘ukov˘ pobytov˘ kurz v Anglii
– t˘denní pobyty ÏákÛ 4. a 5. tfiíd v eko-

logickém centru Chaloupky
– ekologické exkurze – ekologická 

centra Lipka, Jezírko
– ‰kolní poradenské pracovi‰tû pro dûti

s poruchami uãení a chování, konzul-
tace pro rodiãe

– ãinnost speciálního pedagoga a meto-
dika prevence sociálnû patologick˘ch
jevÛ

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

– péãi o talentované dûti
– novû vybavenou ‰kolní jídelnu (moÏ-

nost v˘bûru ze 2 jídel) a druÏinu s pro-
vozem od 6.00 do 16.30 hodin

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

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

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

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

– velmi pfiíznivé v˘sledky celostátních
testÛ CERMAT, SCIO a PISA

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

– mnoho kulturních akcí – divadlo
Polárka, Radost

– v˘mûnné akce – druÏební Z· J. Fán-
dlyho v Seredi

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

Mgr. Marie Bártová

Den otevfien˘ch dvefií

Gymnázium Ti‰nov zve ‰irokou
vefiejnost na tradiãní DEN
OTEV¤EN¯CH DVE¤Í,
kter˘ probûhne v úter˘ 8. 2.

2011 od 14.00 do 18.00 hodin.

Pozvánka
Gymnázium, Ti‰nov, Na Hrádku 20,
666 01 Ti‰nov, tel. 549 410 402

Vedení ‰koly a v˘bor SRP· srdeãnû
zvou ti‰novskou vefiejnost na 9. repre-
zentaãní ples Gymnázia, Ti‰nov,
kter˘ se bude konat v sobotu 12. 2. 2011
od 19.00 hod v ti‰novské sokolovnû.
Hraje Jam Miros, vstupné 150,- Kã,
pfiedprodej od 31. 1. v kanceláfii ‰koly.

Na Va‰i úãast se tû‰í pofiadatelé.

Mgr. Karel ·vábensk˘, fieditel ‰koly
Dana Kytnerová, pfiedsedkynû SRP·
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Podûkování za dáreãky

JiÏ tfietí rok zorganizovalo Rodinné
centrum Studánka pro dûti z dûtsk˘ch
domovÛ projekt Strom splnûn˘ch pfiání.
Dûtsk˘ domov Ti‰nov je do tohoto pro-
jektu také zapojen. V ãem tento projekt
spoãívá? Dûti si napí‰í svá pfiání, která
jsou zavû‰ena na vánoãním stromeãku
v Rodinném centru Studánka. Ti, co
chtûjí dûti obdarovat, si pfiání ze stro-
meãku vezmou, dárek zakoupí a done-
sou zpût do Rodinného centra Studánka.
Dáreãky jsou odtud v pfiedvánoãním
ãase do dûtského domova pfiedány
a dûti je pak najdou pod vánoãním stro-
meãkem. Obdobnû tomu bylo i o posled-
ních vánocích. Dáreãky do Dûtského do-
mova v Ti‰novû pfii‰li pfiedat za Rodinné
centrum Studánka paní Kfiehlíková,
pan starosta Jan Schneider a pan mís-
tostarosta Marek Babák. Chceme touto
cestou podûkovat jak organizátorÛm to-
hoto zdafiilého a pfiínosného projektu,
tak pfiedstavitelÛm Mûsta Ti‰nov za
podporu tohoto projektu. Velk˘ dík
patfií zejména v‰em dárcÛm, ktefií na
na‰e dûti mysleli, pfiáníãka ze stro-
meãku dûtem splnili a pfiispûli tak
k velké radosti u vánoãního stromeãku.
Snad jim byl dobr˘ pocit z obdarování
odmûnou.

Dûti a tety z Dûtského domova Ti‰nov 

Lásce k pfiírodû
se musíme také uãit

Rodiãe uãí lásce k pfiírodû své dûti
rÛzn˘mi zpÛsoby, napfiíklad chodí na
v˘lety a poznávají krásy okolí, uãí je ob-
dûlávat zahrádku nebo, a to je nejúãin-
nûj‰í, pofiídí své ratolesti nûjaké Ïivé
zvífiátko. AÈ se nauãí poznávat potfieby
tûch druh˘ch, starat se o nû, radovat se
s nimi a nûkdy Ïelet za jejich ztrátou.

Jiné to je s dûtmi, které nemají to
‰tûstí vyrÛstat ve své pÛvodní rodinû
a starají se o nû tety a strejdové v dût-
ském domovû. Jen málokde se podafií
skloubit provoz domova s pfiedpisy, aby
dûti mohly mít nablízku nûjakého do-
mácího mazlíãka. Tam, kde to nejde, je
tfieba hledat jiné cesty, jak dûtem nená-
silnû v‰tûpovat lásku ke v‰emu Ïivému,
potaÏmo k celé pfiírodû.

V na‰em Dûtském domovû v Pfied-
klá‰tefií se podafiilo spojit pfiíjemné
s uÏiteãn˘m, a to ve spolupráci s lidmi
z „Ranãe Louãka“. Jde o jezdeck˘ a ky-
nologick˘ areál na konci obce Pfiedklá‰-
tefií na bfiehu fieky Louãky. Na‰e spolu-
práce se datuje jiÏ od roku 2007, kdy
jsme se zapojili do projektu „Já mám
konû“ financované z prostfiedkÛ Nadace
Terezy Maxové dûtem. Nauãili jsme se
nebát zvífiat, brát je jako své neodmysli-
telné kamarády, za kter˘mi se rádi vra-
címe. Mûli jsme moÏnost se zapojit do
kynologického v˘cviku v projektu „Dûti
se psy“, uspofiádali jsme nûkolik úspû‰-
n˘ch víkendÛ se spaním u koní a odmû-
nou nám byla i úãast na rÛzn˘ch akcích
pofiádan˘ch pod zá‰titou „Ranãe
Louãka“. Jako napfiíklad Dûtsk˘ den,
Jízda Mikulá‰e, ãertÛ a andûlÛ,
Benefiãní vystoupení na znovuobnovení
ranãe po poÏáru aj.

V tomto ‰kolním
roce 2010/2011 se
nám podafiilo uspût
ve v˘bûrovém fiízení
Nadace Terezy

Maxové dûtem a získali jsme nadaãní
pfiíspûvek na „Jezdeck˘ krouÏek“.
KaÏd˘ t˘den  skupina dûtí nav‰tûvuje
„Ranã Louãka“, kde se uãí obsluhovat
konû, hfiebelcovat, sedlat i krmit, na-
cviãovat jízdu na koni, jeho ovládání za
dopomoci i samostatnû. Seznámují se
se v‰emi zvífiecími obyvateli ranãe
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(koni, koãkami, psy a králíky) a pomá-
hají s jejich opatrováním. Nedílnou sou-
ãástí je i práce spojená s obsluhou koní,
abychom mûli ucelen˘ obraz o chodu
a nároãné práci v celém jezdeckém a ky-
nologickém areálu. Projekt probíhá od
záfií roku 2010 do ãervna roku 2011.
Zúãastní se ho 16 dûtí a 4 vychovatelé
– tety a strejdové jako doprovod. Na
závûr budou mít dûti moÏnost si opût
vyzkou‰et, jaké to je na ranãi bûhem
víkendového pobytu, a pfiespí pfiímo
u koní.

Za ty roky jsme zjistili, Ïe Ïádn˘
„smrad“ a ‰pína nás neodradí od toho
záÏitku se podívat na svût z hfibetu konû
nebo pfiitisknout se a hladit koãiãku
v náruãí. Jsme moc rádi, Ïe stále hodnû
lidem záleÏí na tom, aby na‰e pfiíroda
byla krásná a zvífiata v ní mohla s námi
Ïít v symbióze. Jsme rádi, Ïe toto posel-
ství mÛÏeme díky spolupráci s Nadací
Terezy Maxové dûtem pfiedávat. Za
v‰echny, kdo se na projektu podílí, moc
dûkujeme.

Koordinátorka projektu
Bc. ZdeÀka Molíková

V. roãník taneãní soutûÏe
Let’s Dance Together opût
v Ti‰novû

TJ Sokol Ti‰nov a Taneãní skupina
Together Sokol Ti‰nov zvou diváky na
celorepublikovou soutûÏní pfiehlídku
pódiov˘ch skladeb s názvem LET’S
DANCE TOGETHER 2011, Ti‰nov.
SoutûÏ se uskuteãní 5. února 2011 v so-
kolovnû Ti‰nov. Jedná se jiÏ o V. roãník
soutûÏní pfiehlídky tance, dokonal˘ch
pohybÛ, pohody, krásy a úsmûvÛ.
SoutûÏního klání se zúãastní amatérské
taneãní skupiny, studia, kluby, t˘my
‰kol, DomÛ dûtí a mládeÏe z celé âR
(Prachatice, KromûfiíÏ, Îìár nad Sáza-

vou, Tfiebíã, Hlinsko, Bfieclav, Znojmo,
Pfierov, Zlín a mnoho dal‰ích). K vidûní
bude kolem 100 vystoupení v podání
pfies 1000 taneãníkÛ.

SoutûÏ je rozdûlena do nûkolika
kategorií. Dle vûku taneãníku na pfied-
‰koláky, dûti, juniory a dospûlé a podle
taneãního stylu na Street dance (cho-
reografie vyuÏívající ke svému ztvár-
nûní souãasné trendové taneãní styly…
street dance, hip hop, funky, Rnb,
break... atd.), Show pfiedtanãení (cho-
reografie a taneãní scénky bez rozdílu
pouÏité taneãní techniky, které vyuÏí-
vají rekvizit a sv˘m provedením a ná-
ladou vytváfií show) nebo Parketové
taneãní kompozice (choreografie, vy-
uÏívající techniky baletu, jazzu, moder-
ního tance, latinsko-americké tance,
standardní tance, country… atd.)

Vítûzné choreografie bude vybírat
odborná porota. Hodnotit se bude
pfieváÏnû: technické provedení pohybÛ,
obtíÏnost prvkÛ, vyuÏití prostoru, jed-
notnost provedení, dynamika, celkov˘
umûleck˘ dojem, nápaditost, kost˘my,
úães, hudba atd.

SoutûÏ bude zahájena v 10 hod. do-
poledne pfied‰kolní vûkovou kategorií
a bude zakonãena kolem 19 hod. do-
spûlou kategorií. Vstupné pro vefiejnost
je 50,-.

G. M.

Klub âas v roce 2010

Zaãátek nového roku je ãas jako
stvofien˘ k hodnocení. I my rekapitulu-
jeme, co se za uplynul˘ rok povedlo, kde
zÛstaly na‰e pfiedstavy nesplnûny,
a pfiem˘‰líme, jak zúroãíme zku‰enosti
získané v roce 2010. 

Velké pozitivum je, Ïe se nám poda-
fiilo v kaÏdém mûsíci zorganizovat nûko-
lik akcí, aÈ v klubu (turnaje ve fotbálku,
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kuleãníku, taneãních podloÏkách, beat-
boxu, diskotéka v klubu) nebo v˘jezd-
ních akcí (bowling, aquapark).

Jsme rádi, Ïe se na‰i klienti stávají
ne pasivními pfiíjemci, ale aktivními ini-
ciátory akcí. V ideálním pfiípadû to zna-
mená to, Ïe za námi pfiijdou, domluví
termín akce, sami vyrobí plakáty a zaji-
stí propagaci a pracovníci „pouze“ do-
hlíÏí na prÛbûh a dodrÏování pravidel.

Dal‰í novinkou v klubovém dûní je
zavedení tzv. tematick˘ch mûsícÛ. To
znamená, Ïe jednotlivé mûsíce roku
2010 byly zamûfieny na prevenci u nû-
kter˘ch témat, která jsou pro mladé
aktuálnû atraktivní, jako napfiíklad ko-
munikace pfies internet a hrozící kyber-
‰ikana, partnerské vztahy, rodina, pfied-
sudky. V rámci tûchto tématick˘ch
mûsícÛ probíhají tzv. „pokecy“ na toto
téma, pfii kter˘ch chceme poznat pos-
toje mlad˘ch, které byly doplnûny o ak-
tivity realizované v bûÏném provozu
klubu (vytváfiení rodokmenu, „sesta-
vení“ ideálního partnera, soutûÏ o nej-
lep‰í kreslen˘ vtip).

K na‰í radosti se podafiilo zprovoznit
nové stránky klubu (www.klub-cas.cz)
a abychom byli maximálnû in, tak jsme
si k tomu vytvofiili profil na jedné ze so-
ciálních sítí.

Tradiãnû nároãn˘ byl pro nás ãerven.
DÛvodÛ, proã tomu tak je, je samo-
zfiejmû více. Prvním z nich byla pfií-
prava oslav druh˘ch narozenin klubu.
Dal‰í je samozfiejmû konec ‰kolního
roku a pfiíprava na letní reÏim.

Nejvût‰ím dÛvodem je s napûtím
oãekávan˘ druh˘ roãník projektu
Táborem to mÛÏe zaãít, jehoÏ hlavním
cílem je podchytit v rámci resocializaã-

ního programu rizikovou skupinu dûtí,
u níÏ je zv˘‰ená pravdûpodobnost, Ïe se
stanou obûÈmi ãi pachateli pfiestupkové
a (jinak) trestné ãinnosti, a to prostfied-
nictvím utváfiení zpÛsobu trávení vol-
ného ãasu dané cílové skupiny pomocí
metod sociálnû pedagogické práce.

Jedná se o projekt sociální prevence
na sekundární úrovni, kter˘ má para-
metry plnohodnotného komunitního re-
socializaãního programu, jeho pfiíprava
probíhá ve spolupráci s mûstem Ti‰nov
vÏdy mnoho mûsícÛ pfied samotnou rea-
lizací. Dnes jiÏ mÛÏeme fiíct, Ïe projekt
byl opût úspû‰n˘.

Zaãátek prázdnin pro nás byl, co se
t˘ãe poãtu klientÛ, trochu „okurková se-
zona“, ale to nám umoÏnilo pracovat
s jednotliv˘mi klienty individuálnûji,
více se poznávat a vyráÏet „do terénu“
v rámci realizace terénní sociální práce.
Z pÛvodních dvou hodin t˘dnû jsme se
v problémov˘ch lokalitách, jako jsou
sídli‰tû, nádraÏí, park za kostelem
a parkovi‰tû u supermarketu, pohybo-
vali aÏ 12 hodin t˘dnû.

V záfií jsme se zapojili do celorepub-
likové akce – T˘den nízkoprahÛ.
Zamûfiili jsme se na prezentaci Klubu
formou Dne otevfien˘ch dvefií pro vefiej-
nost, umoÏnili jsme zkusit si chÛzi na
skákacích botách i chÛzi na lanû
– slackline a pfiitom rozdali pár nov˘ch
letáãkÛ.

Poslední mûsíce loÀského roku jsme
proÏili ve znamení pfiípravy dárkov˘ch
pfiedmûtÛ, které jsme pak následnû pro-
dávali spoleãnû s na‰imi klienty na
Vánoãních trzích v Ti‰novû. To, co jsme
utrÏili, pomÛÏe zaplatit konkrétním oso-
bám z na‰eho klubu jejich, u mnoh˘ch
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první, pobyt na horách realizovan˘ letos
o jarních prázdninách. A za to velké
díky Vám, obyvatelÛm Ti‰novska, ktefií
jste si koupili vánoãní dárek právû u na-
‰eho stánku.

Na‰ím cílem pro rok 2011 je ustálení
a stmelení t˘mu pracovníkÛ, kter˘ jsme
v závûru roku zvût‰ili z dÛvodu roz‰í-
fiení sluÏby o nov˘ Klub v Lomnici.

Velk˘m pfiáním, které nám zÛstává
od loÀska, je abychom si i v roce 2011
zachovali nad‰ení a nadhled, udrÏeli
„nízk˘ práh“ a pfiitom poskytovali stále
kvalitnûj‰í sluÏby.

Bc. Martina Rabu‰icová
sociální pracovník – koordinátor klubu

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

Stfieda 9. 2.
Plavání a relaxace
v Boskovicích 

Odjezd ve 12.50 hod. od Podhorácké
restaurace. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou a na Trnci. Cena 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 17.00 hod.

Zájemci, hlaste se v CSS u Romany
Koneãné na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274 vÏdy t˘den pfiedem.

Dal‰í plavání Boskovice: 23. 2. 2011

âtvrtek 17. 2.
Ma‰karní zábava od 14.00 do 18.00
v jídelnû DPS. K tanci i poslechu hraje
pan Kozelek z Malhostovic. Vstupné
dobrovolné. Tombola, obãerstvení
a dobrá nálada zaji‰tûna. V prÛbûhu zá-
bavy vystoupí seniofii z oddílu taek-
won-do. Pfiijìte si zatancovat, zazpívat
nebo jen posedût a pobavit se s pfiáteli.
KaÏdá maska bude odmûnûna.

Dne 2. 2. probûhl 1. zku‰ební zájezd
na plavání do Wellness Kufiim. Dle zá-
jmu seniorÛ se bude pokraãovat. Dal‰í
termín bude upfiesnûn na nástûnkách
v DPS, na stránkách www.ccs.tisnov.cz,
www.tisnov.info, v Ti‰novsk˘ch novi-
nách.

Odjezd od Podhorácké restaurace
v 11.45 hod. Zastávky jako obvykle.
Cena 80,- Kã. BliÏ‰í informace v CSS na
tel. ã. 549 410 312 nebo 773 590 274
– Romana Koneãná.

Peãujete o své blízké?
Cyklus peãuj doma od 4. bfiezna
v Brnû

Obãanské sdruÏení Moravskoslezsk˘
kruh pofiádá cyklus odpoledních kurzÛ
Peãuj doma, urãen˘ laick˘m peãujícím
z rodin. Zaãíná ãtyfimi podpÛrn˘mi set-
káními s psychologem a psychiatrem
a na nû navazují ãtyfii semináfie, umoÏ-
Àujícími osvojit si nové informace
a dovednosti. Cyklus je pro úãastníky
zdarma. Semináfie se konají vÏdy v pá-
tek v Knihovnû Jifiího Mahena na
KobliÏné 4 v Brnû v termínech  4. 3.,
11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 15. 4., 22. 4.
a 29. 4. Pfiihlá‰ky a více informací na
tel. 549 213 411, 549 213 412, e-mailu
info@pecujdoma.cz nebo www.pecujdo-
ma.cz.
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ObãanÛm po tûÏkém
úrazu mÛÏe pomoci
projekt Amadeo

Stává se to. Neãekan˘ pracovní úraz
ãi dopravní nehoda omezí zdravotní stav
na‰ich blízk˘ch. Automobil ãi motocykl
viníka zpÛsobí váÏnou újmu na zdraví
a dotyãn˘ nemusí b˘t ani fiidiã, ale tfieba
jen chodec, aby se ocitl v nezávidûní-
hodné situaci.

Jak jednat v takové situaci sdûluje
autor Projektu pomoci po tûÏkém úrazu
Ing. Jan Malík. Náhradu lze poÏadovat
tfii aÏ pût let po úrazu, tedy aÏ od roku
2005/2006. U tûÏce po‰kozen˘ch ãasto
vzniká nárok na vût‰í od‰kodné, neÏ po-
ji‰Èovna pfiiznává, a toto lze ãerpat do-
dateãnû. Vût‰ina lidí se domnívá, Ïe bez
pfiedchozího úrazového poji‰tûní ne-
mÛÏe Ïádat nic. Tak tomu právû není.

Projekt pomoci nabízí bezplatné te-
lefonické konzultace obãanÛm s trva-
l˘mi následky po tûÏkém pracovním
úrazu, po nezavinûné autohavárii, u tûÏ-
k˘ch úrazÛ ÏákÛ a studentÛ ve ‰kole.
Konzultace jsou urãeny také pomoci po-
zÛstal˘m po‰kozen˘ch.

Bezplatné telefonické konzultace
zahrnují poradenství v fie‰ení situace po
úrazu, objektivní zhodnocení jiÏ vypla-
ceného od‰kodného, posouzení lékafi-
sk˘ch posudkÛ a bodového ohodnocení,
nezávislou lékafiskou konzultaci se
znalcem z oboru a v pfiípadû nutnosti
zprostfiedkované zastoupení po‰koze-
ného ve sporu s poji‰Èovnou. Finanãní
krytí pfiípadn˘ch právních sluÏeb pro-
jektu se vût‰inou sjednává s postiÏen˘m
aÏ po vyplacení od‰kodného poji‰Èovnou. 

Telefonickou konzultaci mohou ob-
ãané sjednat na telefonu: 723 203 036
s Ing. Janem Malíkem – vedoucím pro-
jektu, nebo prostfiednictvím e-mailu:
nahradaskody@email.cz.

Co moÏná nevíte…

Na vyplacení náhrady nemá vliv,
zda po‰kozen˘ mûl v dobû úrazu sjed-
nánu úrazovou nebo Ïivotní pojistku.

Spolujezdci viníka nehody (vãetnû
rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ) mají pln˘ nárok
na náhradu ‰kody na zdraví, ale viníka
se jejich nárok po finanãní stránce vût‰i-
nou nikterak nedotkne.

Nárok na od‰kodnûní má i chodec,
kter˘ sám zpÛsobí dopravní nehodu,
kdyÏ vstoupí do vozovky, bude mu v‰ak
zohlednûna pfiípadná spoluvina, nic-
ménû má nárok na ãásteãné plnûní.

Plán rekondiãních pobytÛ
v roce 2011

Svaz postiÏen˘ch civilizaãními cho-
robami v âR, o. s. Okresní v˘bor Brno-
-venkov.
22. 5. – 31. 5. 2011
Jeseníky – Ramzová (cca do 5.000,- Kã)
– vedoucí Eva StaÀková, ·mídková,
tel. 546 413 233, 607 569 187

23. 5. – 2. 6. 2011
Ludvíkov – Hotel Koliba Jeseníky
(cca 4.500,- Kã) – vedoucí Emilie
Krãmová, tel. 549 413 171, 607 242 138,
605 832 454

âerven 2011
Nové mûsto na Moravû – Pension
Vrchovina (cca 4300,- Kã) – vedoucí
Emilie Krãmová

20. 6. – 29. 6. 2011
Vlachovice – Hotel Pavla (cca 4.500,- Kã)
– vedoucí Emilie Krãmová

22. 8. – 31. 8. 2011
Tfii Studnû – Pension Horácko 
– vedoucí Eva StaÀková ·mídková

29. 8. – 7. 9. 2011
Nové Mûsto na Moravû – Pension
Vrchovina – vedoucí Emilie Krãmová
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31. 7. – 6. 8. 2011
Trenãianské Teplice – Léãebn˘ dÛm
Krym – vedoucí Emilie Krãmová

V listopadu to bude 3 denní pobyt
v Pensionu Horácko – Tfii Studnû.

Dal‰í pobyty – 2� aÏ 3� v Hotelu
Pavla – Vlachovice.

Pobyty jsou 3, 7, 9, 10 denní.
Ubytování je ve 2, 3, 4 lÛÏkov˘ch poko-
jích + apartmány s vlastním soc. zafiíze-
ním. Plná penze. Doprava tam i zpût je
zaji‰tûna autobusy.

E. Krãmová

Novinky z Ekoporadny
Ti‰novsko

Od ledna jsme prodlouÏili otevírací
dobu ekoporadny o dal‰í dny:

Pondûlí 13.00 – 16.30
Úter˘ 13.00 – 16.30
Stfieda zavfieno
âtvrtek 13.00 – 17.30
Pátek 13.00 – 17.30

Ekoporadna vám nabízí:
• poradenství v oblasti Ïivotního

prostfiedí a zodpovídání dotazÛ 
• zapÛjãení knih a ãasopisÛ
• informace o zajímav˘ch akcích

s environmentální tématikou
• zprostfiedkování nákupu v˘robkÛ

Fair Trade
• moÏnost odevzdání nûkter˘ch druhÛ

odpadu – pfiedev‰ím hliníku
• informaãní letáky od rÛzn˘ch

organizací a nadací
• letáky a broÏury vlastní produkce
• pfiírodovûdné procházky po Ti‰novsku
• environmentální vzdûlávání dûtí,

dospûl˘ch i seniorÛ

Pro leto‰ní rok jsme pfiipravili cy-
klus sedmi pfiedná‰ek a tfií exkurzí
„Ochrana a tvorba krajiny“, kter˘

má za cíl seznámit v‰echny zájemce
s v˘vojem evropské kulturní krajiny od
pradávna aÏ do souãasnosti, otevfiít dis-
kusi k v˘voji krajiny ve 21. století,
nabídnout více moÏností jak vnímat
krajinu kolem nás, seznámit posluchaãe
s metodami mapování a v˘zkumu kra-
jiny, principy jejího spoluutváfiení
a v neposlední fiadû objasnit moÏnosti
její ochrany.

Exkurze vám umoÏní prohlédnout si
ekofarmy v okolí, seznámit se v˘znam-
n˘mi krajinn˘mi prvky Ti‰novska a ge-
ologick˘m bohatstvím Kvûtnice.

Úãastníci tohoto cyklu:
• získají pfiístup k dal‰ím ãlánkÛm

a informacím na webu ekoporadny
• dostanou kvalitní odpovûdi

na své otázky 
• se setkají se zajímav˘mi osobnostmi
• budou mít k dispozici odbornou

literaturu
• mohou diskutovat po pfiedná‰ce

a v diskusním fóru ekoporadny
• po absolvování alespoÀ poloviny

pfiedná‰ek získají zdarma sborník
„Ochrana a tvorba krajiny“
zpracovan˘ speciálnû k tomuto kurzu

V‰echny pfiedná‰ky jsou zdarma.
Cyklus je urãen pfiedev‰ím dospûl˘m,
seniorÛm a star‰í mládeÏi. Pfiínosn˘
bude pro souãasné i budoucí studenty
pfiírodovûdn˘ch oborÛ, uãitele ‰kol zá-
kladních i stfiedních, maturanty z biolo-
gie a v‰echny ostatní,  kter˘m není lho-
stejné, kde a jak Ïijí.

Úvodní pfiedná‰ka:
Krajina rÛzn˘ma oãima
aneb Jak to vidí...
Kdy: v pondûlí 7. února v 17:00
Kde: v Mûstské knihovnû Ti‰nov,

Brnûnská 475
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O ãem: Pfiístupnou formou a s mnoha
fotografiemi si pfiipomeneme základní
pojmy uÏívané v krajináfiské tvorbû, na-
hlédneme do ekologie krajiny, ukáÏeme

si základní typy krajin svûta a nakonec
se zadíváme do krajiny ãeské.

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Ing. Hana Ondru‰ková

Zima v Ti‰novû

Tak uÏ je zase  zima a já vzpomínám,
jak to bylo dfiíve v Ti‰novû se zimními
sporty. V kaÏdém pfiípadû sportovalo
více lidí neÏ dnes, coÏ dovolovala také
mnohem prost‰í sportovní v˘bava.
A bylo také  mnohem více sáÀkafiÛ,
ktefií byli rádi, kdyÏ jim lyÏafii sníh
ujezdili. Ov‰em lyÏafii zase nebyli rádi,
kdyÏ jim sáÀkafii povrch rozryli. Pro ly-
Ïování a sáÀkování bylo nûkolik vhod-
n˘ch terénÛ. Hlavním, jako dodnes, byl
Sychrov. Dále Kolbábkova zmola s nûko-
lika nároãn˘mi krátk˘mi sjezdy a mal˘-
mi sjezdy zleva i zprava pro dûti. Dal‰í
táhl˘ svah byl v místû dne‰ních vûÏákÛ
u letního kina, pak v˘znamnûj‰í dlouhá
a prud‰í sjezdová dráha „Brabãárna“
(podle nahofie stojícího Brabcova domu)
za letním kinem od laviãek v klínu
Klucaniny podél ulice Mánesovy aÏ
k silnici. S blíÏícím se jarem, kdy sníh
na tûchto slunn˘ch svazích zaãínal tát,
chodilo se do ·atan pod severní stranu
Klucaniny proti Limovû a k „Térárnû“
poblíÏ dne‰ního Klínku, kde se sníh na
k severu obrácené stráni dlouho drÏel.
Térárna byl dosud z ãásti stojící objekt
proti v˘jezdu z pfiedklá‰terské Vísky
pod svah Kozí brady, kde se pÛvodnû vy-
rábûla dehtovaná lepenka. Chodilo se
také na âimperk, tam jsem byl jen jed-
nou, bylo to mimo ná‰ rajón. Ve mûstû se
sáÀkovalo z Kuk˘rny aÏ k nádraÏí ulicí

Dvofiáãkovou a také po ulici Dvofiákovû
aÏ na Brnûnskou ulici. LyÏafiské bû-
Ïecké dráhy byly nejlep‰í od dne‰ního
nového hfibitova aÏ k Drásovu. Jezdilo
se také hodnû po lesních cestách
Klucaniny. Bylo samozfiejmé, Ïe kaÏd˘
uklízel sníh pfied sv˘m domem. Silnice
a cesty b˘valy protahovány ‰ípovit˘m
dfievûn˘m pluhem, taÏen˘m koÀmi.
âasto jsme se také nechali tahat po
Brnûnské ulici za koÀsk˘mi povozy,
v zimû se rozváÏel na pole hnÛj a mo-
ãÛvka. Sníh na silnici byl rozbfiedl˘, ale
sjízdn˘. Na tepl˘ch kobylancích si po-
chutnávalo mnoho chocholou‰Û, ptákÛ,
které dnes uÏ tûÏko uvidíte.

V˘bava nebyla tenkrát nijak záz-
raãná. Jasanové lyÏe, fiemínkové vázání,
pozdûji „Kandahár“, ten v‰ak jiÏ vyÏa-
doval speciální lyÏafiské boty. Jinak se
jezdilo v obyãejn˘ch vysok˘ch botách,
a aby vázání nespadávalo, pfiidûlával se
vzadu na podpatek mosazn˘ mûsíãek.
Hole byly lískové nebo bambusové,
teprve po válce zaãaly duralové z trubek
po letecké továrnû Diana. Moje první ja-
sanové lyÏe jsem dostal od znám˘ch,
mûly tak zvané „krkono‰ské“ vázání. To
byla silnûj‰í kÛÏe vpfiedu k lyÏi pfiipev-
nûná, aby byla pata ohebná, na ní byla
obruba pro podpatek a pfies nárt fiemí-
nek. Byly asi metr ãtyfiicet dlouhé a na
tûch jsem se nauãil zvlá‰tû v lesním te-
rénu nejlépe jezdit. Pfii lesních projíÏì-
kách jsem ãasto potkával samotáfie
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JUDr. Josefa Drbala, sportovce tûlem
i du‰í. Byl tvÛrcem i budovatelem
Sokolské Ïupy pern‰tejnské. Osudnou
se mu stala oblíbená jízda na kole.
Vracel se ze ·árky, známého rekreaã-
ního stfiediska u Heroltic, kde postavil
chatu pojmenovanou po dcefii ·árce
(profesorka ·árka Kabeláãová-Pisková).
U Bfieziny byl sraÏen nákladním autem.
Zemfiel 13. listopadu 1945 ve vûku
78 let.

Tak, jak mûlo pro rozkvût mûsta
velk˘ v˘znam Kuthanovo sanatorium,
tak pro rozvoj zimních sportÛ mûl velk˘
v˘znam pan Hájek, zvan˘ „LyÏa“, kter˘
pozdûji po válce pod obchodní znaãkou
„Hati‰“ vyrábûl jiÏ lepené lyÏe „Hati‰ky“
i pro národní muÏstvo. Bylo ohromné,
kdyÏ nûkdo v tûÏkém  lesním terénu
ulomil ‰pici, za‰el k HájkÛm a druh˘
den ji mûl opravenou. Dal‰ími v˘robci

lyÏí v okolí byla zejména firma „Axa“
pana Alexy z Bedfiichova.

Tam se dokonce za války vyrábûly le-
pené dfievûné vrtule. Po válce to byl je‰-
tû mlad˘ Alexa v Doubravníku a pan
Hrstka tamtéÏ. K Hájkovi a do
Doubravníku dojíÏdûlo mnoho BrÀákÛ,
ktefií si nechávali dûlat lyÏe na zakázku.
Ke konci války jiÏ zaãaly lepené lyÏe
a ocelové hrany, v‰ichni v˘robci se pfii-
zpÛsobili. âasto se nakupovaly lyÏe také
v Novém Mûstû na Moravû, se kter˘m
byly jiÏ od první republiky udrÏovány
pfiátelské styky a které bylo Ti‰nová-
kÛm v lyÏování jak˘msi vzorem.

(Pokraãování v pfií‰tím ãísle TN.)
Karel Krejãí

Pod vysokou sítí – volejbal

Vstup do roku 2011 se povedl

8. 1. 2011
SK Îidenice A

VK Ti‰nov
1:3, 1:3  

I pfies znaãnû oslaben˘ t˘m z dÛvodu
neúãasti 4 hráãÛ jsme vyjeli do Brna –
Îidenic s pfiáním zisku bodÛ, které jsme
nutnû potfiebovali. Velkou posilou se stal
Ale‰ Görner, kter˘ po del‰í pfiestávce o-
pût nastoupil. JiÏ po odehrání úvodního
setu jsme cítili velkou ‰anci na celkové
vítûzství, coÏ se díky malému mnoÏství
vlastních chyb podafiilo. ZaslouÏenû
jsme zvítûzili 3:1.

Druh˘ zápas se podobal tomu první-
mu a v‰ichni hráãi si fiekli o pochvalu za
pfiedveden˘ v˘kon a hlavnû za herní jis-
kru a kolektivní v˘kon. Opût 3:1.

Závûrem leze fiíci, Ïe to byl právû Fík
(Ale‰ Görner), kter˘ onou jiskrou zaÏehl
pod kotlem, ve kterém se nám koneãnû
uvafiil pln˘ bodov˘ zisk.

První leto‰ní domácí „drámo“

15. 1. 2011
VK Ti‰nov –  TJ Komárov

3:1, 2:3 
První dopolední utkání jsme po zá-

sluze získali 3:1, pomohlo odhodlání,
nasazení a vybojované koncovky první-
ho a tfietího setu.

Sport



Sport
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p. druÏstvo utkání V P K sety míãe body

1. TJ Sokol ·lapanice 22 22 0 0 66:14 1903:1537 44

2. TJ Lokomotiva - Ingstav 22 17 5 0 53:29 1864:1709 39

3. SK volejbal Îidenice A 22 13 9 0 52:37 1995:1916 35

4. TSR Letovice 22 11 11 0 43:43 1917:1895 33

5. Komárov 20 10 10 0 38:41 1732:1741 30

6. VK MS Brno 20 9 11 0 36:40 1670:1634 29

7. VK Ti‰nov 20 7 13 0 33:46 1719:1782 27

8. TJ Tatran Po‰torná B 22 4 18 0 25:57 1633:1899 26

9. TJ Sokol Dûdice 22 3 19 0 19:58 1531:1851 25

Sportovní hala SSK Ti‰nov – únor 2011

Sobota 5. 2. 8.00 – 20.00 futsal turnaj
Sobota 12. 2. 20.00 futsal FC Kvûtnice – ·umperk
Sobota 19. 2. 10.00 volejbal Po‰torná B

13.00 volejbal Po‰torná B
Sobota 26. 2. 8.00 – 16.00 nohejbal turnaj

Vstup do haly 30 minut pfied zaãátkem utkání. Vstup pro diváky 15 minut pfied
zaãátkem utkání.

Soupefi byl hrateln˘, ãehoÏ jsme
chtûli vyuÏít i ve druhém zápase. 

Po bezproblémovém prÛbûhu první-
ho setu nás hned z poãátku setu druhé-
ho potkala smÛla. Z naprosto nenápad-
né situace nad sítí totiÏ do‰lo ke zranû-
ní prstu na‰eho nahrávaãe. To se ukáza-
lo natolik bolestiv˘m, Ïe nemohl pokra-
ãovat dále v utkání. Do dresu se tak mu-
sel pfievléknout sám „el Presidento
Václav ·ikula“, kterého prozíravû kouã
zapsal do zápisu, ten se od zapisovatel-
ského stolku pfiesunul pfiímo na palu-
bovku . Hosté se v‰ak pevnû chytili své
‰ance a následující 2 sety získali pro se-
be. Nadechli jsme se k obratu, srovnali
na 2:2 av‰ak zpackan˘m úvodem v tajb-
rejku pohfibili své ‰ance na úspûch. 

Vûfiíme, Ïe neb˘t onoho zranûní, zís-
kali bychom skalp BrÀanÛ i napodruhé.

Av‰ak zápas jsme mûli získat i bez své
nahravaãské jedniãky. To bychom se
v‰ak museli s danou situací lépe vyrov-
nat a hlavnû promûÀovat Va‰kovy na-
hrávky. 

Co nás je‰tû ãeká
na domácí palubovce?

19. 2. 2011
VK Ti‰nov – TJ Tatran Po‰tovná

5. 3. 2011
VK Ti‰nov – VK Moravská Slávia Brno

26. 3. 2011
VK Ti‰nov – TJ INKSTAV Brno
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Inzerce

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

Pronajmu byt 2+1 na Humpolce,
ãásteãnû zafiíz. Voln˘ bfiezen. Tel.: 732
732 921

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

Prodám novostavbu RD v Dolních
Louãkách. plocha pozemku 1076 m2, za-
stavûná plocha 106 m2. Podsklepen˘,
dvoupodlaÏní. Nezkolaudovan˘. Cena
3.200.000,- Tel.: 737 089 143

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

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

Yorkshirsk˘ teriér ‰tûÀata, cena
4.000,- Kã. Tel.: 723 194 099

Zaãínající kontrabasistka hledá na
Ti‰novsku kapelu, ve které by se mohla
realizovat. Tel.: 606 842 516

PSÍ HOTEL – Skryje (u Ti‰nova),
tel.: 732 511 251, www.sweb.cz/regiauttis

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuz-
n˘m, znám˘m a spolu-
bydlícím, ktefií se pfii‰li
naposledy rozlouãit
s na‰í milovanou mamin-
kou a babiãkou paní
JANOU ZAV¤ELOVOU.

Za projevenou soustrast a kvûtinové
dary v‰em dûkují dcery Jana a Radka
s rodinami.

Vzpomínky

Tak letí ten ãas, co utichl tvÛj hlas,
vzpomínky na tebe zÛstaly jen
a ty se vrací kaÏd˘ den.

Dne 3. února uplyne
druh˘ smutn˘ rok od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ drah˘ tatí-
nek, dûdeãek, pradû-
deãek, tchán pan
FRANTI·EK MIHOLA.

Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte
s námi. Dûkuje dcera Lenka s rodinou.

Dne 1. 2. 2011 uplyne
rok, co nás náhle bez
rozlouãení opustil pan
PETR BABÁK. Za ti-
chou vzpomínku dûkuje
manÏelka a dûti s rodi-
nami.

Dne 9. února 2011 tomu
bude 10 let, kdy nás
navÏdy opustila paní
JOSEFA LUKE·OVÁ.
S láskou stále vzpomíná
rodina.

Dne 3. 2. uplyne 5 let od
chvíle, co nás navÏdy
opustil milovan˘ tatí-
nek, dûdeãek a pradûde-
ãek pan FRANTI·EK
PTÁâEK. Za tichou
vzpomínku dûkuje dcera
a vnuãky s rodinami.
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V˘roba zakázkového nábytku
– Milan Schiller pfiijme do provozovny
Nuzífiov stolafie. Tel.: 603 869 876,
e-mail: milan.schiller@volny.cz

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

PÛjãka na cokoliv do 50.000,- Kã.
Dnes zavoláte a my vám je‰tû ten den
doneseme peníze aÏ domÛ. Tel.: 606
531 938
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