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dobû, kdy pí‰u tyto fiádky, je v Ti‰novû
krásn˘ sluneãn˘ den. I kdyÏ vím, Ïe
zima jistû je‰tû nefiekla své poslední
slovo, je tento pohled z okna pfiíjemn˘

a povzbuzující. Zvlá‰tû pak v posledních dnech,
ve kter˘ch jsme s kolegy trávili hodiny vyãerpá-
vající práce nad pfiípravou první verze rozpoãtu
mûsta na rok 2011. Jak jsem se jiÏ struãnû zmí-
nil ve svém lednovém slovu, v leto‰ním roce se
pot˘káme se znaãn˘m poklesem pfiíjmÛ, zejména
pak v podobû finanãního pfiíspûvku ze státního
rozpoãtu na v˘kon státní správy, kter˘ nám byl
naprosto nepochopitelnû sníÏen o více jak 16%.
Stát na obce v poslední dobû pfiená‰í stále více
povinností, finanãní nároãnost jejich poskytování
v‰ak naprosto nefie‰í. Toto zcela nesystémové
sníÏení zmínûného pfiíspûvku je pak povûstnou
poslední kapkou. V souladu s rozhodnutím vlády
jsme tedy museli pfiikroãit k nepopulárnímu
a pro nás velmi ne‰Èastnému opatfiení, tedy sní-
Ïení celkového objemu prostfiedkÛ na mzdy
úfiedníkÛ a pracovníkÛ na‰ich pfiíspûvkov˘ch
organizací o desetinu.

V rámci pfiipravovaného rozpoãtu jsme v‰ak
museli v˘raznû ‰etfiit i na ostatních v˘dajov˘ch
poloÏkách. Pfiíspûvky na‰im organizacím zÛstá-
vají na stejné v˘‰i jako v roce 2010, v mnoha pfií-
padech jsou dokonce niÏ‰í, v˘raznû jsme omezili
také v˘daje na samotn˘ provoz úfiadu. I pfies
zmínûná opatfiení se nám prozatím jeví urãit˘
prostor na zajímavé investice, o jejichÏ konkrét-
nûj‰í podobû se více zmíním ve svém bfieznovém
slovu. Vzhledem k tomu, Ïe vládní nafiízení
o plo‰ném sníÏení mezd povaÏujeme za ne-
správné, rozhodli jsme se v polovinû roku provést
revizi plnûní rozpoãtu a v pfiípadû pfiíznivûj‰í
situace pak objem mzdov˘ch prostfiedkÛ v rámci
moÏností opût nav˘‰it. Pfiedpokládáme také, Ïe
se nám bûhem roku podafií, zejména díky nûkte-
r˘m plánovan˘m opatfiením v oblasti smluvních
vztahÛ apod., nav˘‰it pfiíjmovou ãást rozpoãtu.
Tuto cestu povaÏujeme v dané chvíli za rozum-
nûj‰í a efektivnûj‰í.

V polovinû ledna se obãané Ti‰nova a okol-
ních obcí dozvûdûli tolik oãekávanou zprávu. Po
aktivním zapojení se nového vedení mûsta do
procesu posuzování vlivu plánované bioplynové
stanice na Trnci na Ïivotní prostfiedí se podafiilo
prokázat moÏná provozní rizika a negativní vlivy
tohoto projektu na okolní prostfiedí. Jihomorav-
sk˘ kraj tak k tomuto projektu vydal nesou-
hlasné stanovisko, ãímÏ v˘raznû ztíÏil jeho moÏ-
nou realizaci. Na základû tohoto rozhodnutí jsme

neprodlenû iniciovali schÛzku se zástupci inves-
tora, na které pak do‰lo k pfiedbûÏné dohodû
o ukonãení projektu v˘stavby bioplynové stanice
v prostorách staré cihelny. Souãástí dohody je
také pfiíslib obou stran ke spoleãnému jednání,
které povede k nalezení jiného, pro obãany
mûsta vhodnûj‰ího, zpÛsobu vyuÏití této lokality.
JiÏ brzy budete osloveni s prvními návrhy, sa-
mozfiejmostí bude Va‰e pfiímé zapojení do dis-
kuse o koneãné podobû projektu.

Z pohledu kulturního byl uplynul˘ mûsíc ve
znamení mnoha zajímav˘ch akcí. Namátkou
mohu jmenovat vystoupení dûtského sboru
Primavera v kostele sv. Václava, koncert Ivana
Hlase, U Palce své umûní pfiedvedla brnûnská
bluesová kapela Hoochie Coochie Band nebo za-
jímav˘ poãin lomnického sboru LSDa v podobû
Mezinárodního dne sborového zpûvu. Jak˘msi
vrcholem pak byl jistû tradiãní reprezentaãní
ples mûsta. Toho se zúãastnilo velké mnoÏství
hostÛ v ãele se zástupci okolních obcí, ãleny no-
vého mûstského zastupitelstva, pfiedsedou
V˘boru finanãního Zastupitelstva Jihomorav-
ského kraje Ing. Mgr. ZdeÀkem Dufkem a také
„na‰í“ europoslankyní Ing. Zuzanou Brzobo-
hatou. Je‰tû jednou tímto dûkuji organizátorÛm
z fiad zamûstnancÛ mûstského úfiadu za krásn˘
spoleãensk˘ záÏitek.

První únorov˘ t˘den se zapsal do novodobé
historie mûsta. Zcela v souladu s na‰ím koaliã-
ním projektem jsme zaãali do práce samosprávy
zapojovat také obãany na‰ich místních ãástí,
ktefií byli nûkdy trochu opomíjeni. Ve ãtvrtek
3. února se konalo mûstské zastupitelstvo zcela
netradiãnû v kulturním domû Hájek – Hajánky,
jehoÏ symbolick˘m vyvrcholením byla volba no-
vého osadního v˘boru této místní ãásti. Obãané
Hájku, Hajánek a Stanovisek tak v podobû sv˘ch
jmenovan˘ch zástupcÛ získali, mimo jiné, také
napfiíklad právo pfiedkládat orgánÛm obce kon-
krétní návrhy t˘kající se jejich místní ãásti.
Vûfiím, Ïe se podobného zájmu o aktivní spolu-
práci brzy doãkáme také ze strany obyvatel
Jamného a Pej‰kova.

Od mûsíce února nastoupil zaslouÏenou
penzi dlouholet˘ vedoucí Odboru správy majetku
a investic pan Josef Plachetka. Dûkuji mu jmé-
nem vedení mûsta, souãasn˘ch i b˘val˘ch spolu-
pracovníkÛ za ãas a energii, které práci pro na‰e
mûsto vÏdy ochotnû vûnoval. AÈ je Vá‰ zaslou-
Ïen˘ ãas odpoãinku ve znamení pevného zdraví,
radosti a pohody.

Pûkné dny Vám v‰em pfieje
Jan Schneider

V
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 1/2011 konaného
dne 3. února 2011

01/01/2011 ZM schvaluje program jed-
nání pfiedloÏen˘ starostou mûsta
Ti‰nova Janem Schneiderem.

02/01/2011 ZM ukládá RM zpracovat
návrh koncepce  zdravotnictví správní-
ho obvodu Ti‰nov do roku 2020.
Úkol: Rada mûsta Ti‰nova
Termín: do pfií‰tího zasedání ZM

03/01/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o ãinnosti RM ke dni 26. 1. 2011.

04/01/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o ãinnosti Komise k projednávání pfie-
stupkÛ mûsta Ti‰nova za rok 2010.

05/01/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o Ïivnostenském podnikání za rok 2010.

06/01/2011 ZM zfiizuje v souladu s § 117
odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb, o obcích:
– V̆ bor finanãní
– V̆ bor kontrolní
– V̆ bor pro komunitní plánování

sociálních sluÏeb

07/01/2011 ZM jmenuje v souladu
s ãl. 2. odst. 1 Jednacího fiádu v˘borÛ
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova:
– Helenu Randovou pfiedsedkyní

V̆ boru finanãního
– Ing. Tomá‰e Komprse pfiedsedou

V̆ boru kontrolního
– Mgr. Renatu Pleskaãovou pfiedsedkyní

V̆ boru pro komunitní plánování sociál-
ních sluÏeb.

08/01/2011 ZM jmenuje v souladu
s ãl. 2. odst. 1, Jednacího fiádu v˘borÛ
Zastupitelstva  mûsta Ti‰nova:

– Michala Kadlece místopfiedsedou
V̆ boru finanãního

– Ing. Marii Sendlerovou místopfied-
sedkyní V̆ boru kontrolního

– Mgr. Moniku Chlupovou Fruhwirtovou
místopfiedsedkyní V˘boru pro komu-
nitní plánování sociálních sluÏeb.

09/01/2011 ZM jmenuje v souladu
s ãl. 2. odst. 1 Jednacího fiádu v˘borÛ
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova ãleny
V̆ boru finanãního, V̆ boru kontrolního
a V˘boru pro komunitní plánování so-
ciálních sluÏeb dle pfiílohy ã. 1.

10/01/2011 ZM schvaluje v˘‰i odmûn
pro neuvolnûné ãleny Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova dle pfiedloÏeného návrhu,
s úãinností od 1. 1. 2011 v souladu
s Nafiízením vlády ã. 375/2010 Sb.

11/01/2011 ZM zfiizuje v souladu s § 120
odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
Osadní v˘bor Hájek – Hajánky s poãtem
ãlenÛ 7.

12/01/2011 ZM urãuje v souladu s § 230
odst. 2 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
ãleny Osadního v˘boru Hájek – Hajánky
ve sloÏení: Ladislav Kotouãek, Hana
Chromá, Vûra Girszewska, Martin
Nejez, MUDr. Boris Pícha, Ing. Petr
Malá‰ek, Josef  Slanina.

13/01/2011 ZM volí v souladu s § 120
odst. 3 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
pfiedsedou Osadního v˘boru Hájek
– Hajánky pana Ladislava Kotouãka.

14/01/2011 ZM schvaluje povûfiení k pfii-
jímání prohlá‰ení o uzavfiení manÏelství
podle § 4 zákona ã. 94/1963 Sb., o ro-
dinû, v platném znûní pro ãlenku rady
mûsta Mgr. ZdeÀku Dohnálkovou
a ãlenku zastupitelstva mûsta
PaedDr. Radmilu Zhofiovou.



Radnice informuje

4 TI·NOVSKÉ NOVINY 3/2011

15/01/2011 ZM schvaluje dodatek ã. 2
zfiizovací listiny tûchto pfiíspûvkov˘ch
organizací:
– Matefiská ‰kola Sluníãko, Ti‰nov, Na

Rybníãku 1700;
– Matefiská ‰kola, Ti‰nov, U Humpolky

1686;
– Matefiská ‰kola, Ti‰nov, Horova 960,

pfiíspûvková organizace;
– Základní ‰kola, Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

1708;
– Základní ‰kola, Ti‰nov, Smí‰kova 840;
– DÛm dûtí a mládeÏe, Ti‰nov, Riegrova

312;
a dodatek ã. 1 zfiizovací listiny pfiíspûv-
kové organizace Mûstské kulturní stfie-
disko, Ti‰nov, Ml˘nská 152.

16/01/2011 ZM schvaluje doplnûní pana
Michala Fialy a paní Lenky Fialové do
uÏ‰ího v˘bûru ÏadatelÛ o byt na I. polo-
letí roku 2011.

17/01/2011 ZM neschvaluje prodej bytu
ã. 3 v domû ã. p. 1722 na ulici Kvûtnická
v Ti‰novû.

18/01/2011 ZM schvaluje vyhlá‰ení zá-
mûru prodeje vãetnû podmínek prodeje
tfiípokojového bytu ã. 1722/3 v prvním
patfie domu ã. p. 1722, 1723, 1724 na
ulici Kvûtnická o v˘mûfie 71,96 m2 + bal-
kon 2,27 m2 + sklep 3,50 m2 jako volného
bytu tzv. obálkovou metodou v souladu
s Pravidly k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova ze dne 3. 6. 2010.

19/01/2011 ZM schvaluje prodej bytu ã.
6 v domû ã. p. 953 na ulici Hornická
v Ti‰novû nejvy‰‰í nabídce,
tj. Ing. Jifiímu Süsserovi, bytem Ti‰nov
za kupní cenu 813.000 Kã. Podmínkou
prodeje je, Ïe kupující pfied podpisem
fiádné kupní smlouvy uhradí náklady
spojené s prodejem, daÀ z pfievodu

nemovitostí a zÛstatkovou ãást fondu
oprav, v‰e v souladu s Pravidly prodeje
bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova ze dne
03. 6. 2011. Pro pfiípad odmítnutí zá-
jemce se stanovuje následující pofiadí:
2. Ing. Marek Lázniãka, bytem Ti‰nov
za kupní cenu 753.000 Kã.

20/01/2011 ZM schvaluje v˘jimku
z Pravidel prodeje bytÛ z majetku mûsta
Ti‰nova a prodlouÏit lhÛtu pro pfiijetí
opakované nabídky na prodej bytu ã. 7
v domû ã. p. 995 na ulici Halasova
v Ti‰novû manÏelÛm Tomá‰i Illkovi
a Jifiinû Illkové Îákové do 30. 4. 2011.

21/01/2011 ZM schvaluje odkoupení po-
zemkÛ v k.ú. Ti‰nov parc. ã. 2302/4 o v˘-
mûfie 14 m2 a parc. ã. 2302/5 o v˘mûfie 48
m2 ve vlastnictví spoleãnosti OFFER-
GREEN s.r.o., se sídlem v Brnû za
kupní cenu ve v˘‰i 8.400 Kã. Náklady
spojené s pfievodem vlastnictví ponese
mûsto Ti‰nov. 

22/01/2011 ZM schvaluje podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro-
jektu „Technologické centrum, elektro-
nická spisová sluÏba a vnitfiní integrace
úfiadu mûsta Ti‰nov“ vãetnû finanãní
spoluúãasti mûsta.

23/01/2011 ZM bere na vûdomí Plán
práce Zastupitelstva mûsta Ti‰nova na
rok 2011.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
místostarosta mûsta
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ZM vyhla‰uje

1. Zámûr prodeje tfiípokojového bytu
ã. 1722/3 v prvním patfie domu ã. p.
1722, 1723, 1724 na ul. Kvûtnická
o v˘mûfie 71,96 m2 + balkon 2,27 m2

+ sklep 3,50 m2.
2. Podmínky prodeje tfiípokojového bytu

ã. 1722/3 v prvním patfie domu ã. p.
1722, 1723, 1724 na ul. Kvûtnická ve
smyslu Pravidel k prodeji bytÛ z ma-
jetku mûsta Ti‰nova ze dne 3. 6. 2010
tzv. obálkovou metodou jako volného
bytu nejvy‰‰í nabídce. Pro pfiípad, Ïe
nejvy‰‰í cenová nabídka nedosáhne
70% ceny pfiedmûtné bytové jednotky
stanovené znaleck˘m posudkem
zpracovan˘m podle vyhlá‰ky pro oce-
Àování nemovitostí platné v dobû ko-
nání v˘bûrového fiízení, vyhrazuje si
mûsto Ti‰nov jako prodávající právo
ukonãit v˘bûrové fiízení bez v˘bûru
kupujícího. Podmínkou v˘bûru kupu-
jícího je rovnûÏ jeho závazek, Ïe pfied
podpisem fiádné kupní smlouvy pfie-
vezme  ruãitelsk˘ závazek vÛãi úvû-
rující bance vztahující se k pfievádûné
bytové jednotce z titulu  poskytnutí
úvûru na revitalizaci domu, v nûmÏ se
nabízená bytová jednotka nachází.
Kupující je povinen uhradit vedle
kupní ceny bytové jednotky nutné ná-
klady spojené s prodejem, daÀ  z pfie-
vodu nemovitostí, zÛstatkovou ãást
fondu oprav a splátku úvûru, kterou
mûsto Ti‰nov uhradilo za kupujícího
v dobû ode pfievzetí ruãitelského zá-
vazku kupujícím do dne podpisu fiád-
né kupní smlouvy.

Nabídky na odkoupení bytu mohou
zájemci podat na podatelnû MûÚ Ti‰nov
v termínu do 9. 3. 2011 vãetnû.
Obálky oznaãit: „Prodej bytu ã. 1722/3
na ul. Kvûtnická – nerozlepovat!“

V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou
cenu, závazek k úhradû nutn˘ch ná-
kladÛ spojen˘ch s prodejem, danû z pfie-
vodu nemovitostí, zÛstatkové ãásti
fondu oprav a splátky úvûru, kterou
mûsto Ti‰nov uhradilo za kupujícího
v dobû od pfievzetí ruãitelského zá-
vazku kupujícím do dne podpisu fiádné
kupní smlouvy. Dále závazek kupují-
cího, Ïe pfied podpisem fiádné kupní
smlouvy pfievezme ruãitelsk˘ závazek
vÛãi úvûrující bance vztahující se k pfie-
vádûné bytové jednotce z titulu poskyt-
nutí úvûru na revitalizaci domu, v nûmÏ
se nabízená bytová jednotka nachází.

Odbor správy majetku a investic
umoÏní pfiípadn˘m zájemcÛm prohlídku
bytu v termínech:
23. 2. 2011 v dobû od 15.30 – 15.45 hod.
2. 3. 2011 v dobû od 15.30 – 15.45 hod.
pfiímo na adrese Ti‰nov, Kvûtnická
1722, byt ã. 3.

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie.
Dne 23. 2. 2011 od 7.30 do 14.45 hod.

Vypnutá oblast – od 8.30 do 14.45
bude bez napûtí ulice Máchova.

Dále budou od 7.30 do 11.30  bez na-
pûtí ulice Al‰ova, Revoluãní, Dobrov-
ského, ãást ulice Hornická mezi ulicemi
Na Rybníãku a Dobrovského, na ulici
Erbenova budou bez napûtí ã. popisná
741, 765 a 766 a bez napûtí bude ãást
ulice PurkyÀova mezi ulicemi Máchova
a Al‰ova.
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Dne 28. 2. 2011 od 7.30 do 14.30 hod.
Vypnutá oblast – ul. Neumannova

a ãást ul. Ml˘nská mezi kfiiÏovatkami
s ulicemi Koráb a Janáãkova. Seznam
adres dotãen˘ch plánovan˘m vypíná-
ním: Ml˘nská ã. p. 126, 193, 256,
Neumannova ã. p. 188, 257, 259, 376,
1752.
Dne 3. 3. 2011 od 7.30 do 15.00 hod.

Vypnutá oblast – ulice Máchova
a Hybe‰ova.
Dne 9. 3. 2011 od 7.30 do 15.00 hod.

Vypnutá oblast – ulice Al‰ova,
Revoluãní, Dobrovského, ãást ul. Hor-
nické mezi ulicemi Na Rybníãku
a Dobrovského, PurkyÀova mezi ulicemi
Máchova a Al‰ova, a na ulici Erbenova
budou bez napûtí ã. popisná 741, 765
a 766.
Dne 16. 3. 2011 od 7.30 do 15.00 hod.

Vypnutá oblast – ulice Hybe‰ova,
Al‰ova, Revoluãní, Dobrovského, ãást
ul. Hornické mezi ulicemi Na Rybníãku
a Dobrovského, PurkyÀova mez ulicemi
Máchova a Al‰ova, a na ulici Erbenova
budou bez napûtí ã. popisná 741, 765
a 766.

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s.r.o.

Sãítání lidu, domÛ a bytÛ

Sãítání lidu, domÛ a bytÛ se v âeské
republice uskuteãní na jafie 2011.
Rozhodn˘m okamÏikem, ke kterému
sãítání probûhne, bude pÛlnoc z 25. na
26. bfiezna 2011. Poprvé v historii se bu-
dou sãítat v‰echny zemû EU z nafiízení
Evropské komise v jeden spoleãn˘ rok.
Novinky sãítání lidu 2011

Sãítání lidu, domÛ a bytÛ v roce 2011
pfiinese celou fiadu novinek, které souvi-
sejí s tím, jak se vyvíjejí informaãní
technologie, ale také se zku‰enostmi
z pfiedchozích sãítání:

– Formuláfie pruÏnû reagují na v˘voj ve
spoleãnosti a s tím související legisla-
tivní opatfiení, novû tak pfiibude napfi.
dotaz na registrované partnerství.

– âesk˘ statistick˘ úfiad pfii sãítání lidu
2011 Ïádn˘m zpÛsobem nezji‰Èuje vy-
bavenost domácností ani jejich pfiíjmy
a v˘daje. Ve sãítacích formuláfiích tak
nejsou Ïádné otázky na vlastnictví
ledniãky, automobilu, chaty, televi-
zoru ani dal‰ích vûcí. Z hlediska vyba-
vení domácnosti je pro statistiku
dÛleÏitá pouze otázka, zda má rodina
moÏnost vyuÏívat osobní poãítaã a pfii-
pojení k internetu.

– Novû bude moÏné vyplÀovat elektro-
nické sãítací formuláfie na internetu
a odesílat je on-line nebo prostfiednic-
tvím datov˘ch schránek. Tento zpÛsob
pfiedávání informací patfií v souãas-
nosti mezi nejbezpeãnûj‰í vÛbec.

– Sãítacími komisafii budou asi v 95 %
pfiípadÛ pracovníci âeské po‰ty.

Základní termíny sãítání lidu
26. února 2011

Zaãíná fungovat call centrum pro
vefiejnost, na bezplatnou linku 800 87
97 02 se mohou lidé obracet s dotazy
a nejasnostmi ohlednû sãítání kaÏd˘ den
od 8.00 do 22.00.

Sãítací komisafii zaãnou zároveÀ roz-
ná‰et domácnostem do schránek infor-
maãní letáky o blíÏícím sãítání. ZároveÀ
s letákem vhodí komisafi do schránky
lísteãek s návrhem termínu, kdy do
dané domácnosti pfiinese sãítací for-
muláfie. KaÏdá domácnost najde ve
schránce letáãek nejpozdûji 6. bfiezna.

7. bfiezna 2011
Sãítací komisafii zaãínají nav‰tûvo-

vat domácnosti a rozná‰et formuláfie.
KaÏd˘ obãan dostane zelen˘ SâÍTACÍ
LIST OSOBY. Majitelé a uÏivatelé bytÛ
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dostanou navíc Ïlut˘ BYTOV¯ LIST
a majitelé ãi správci domÛ je‰tû oran-
Ïov˘ DOMOVNÍ LIST. Rozná‰ka formu-
láfiÛ konãí 25. bfiezna 2011.

25./26. bfiezna 2011
PÛlnoc z 25. na 26. bfiezna je tzv. roz-

hodn˘m okamÏikem sãítání. Informace
do sãítacích formuláfiÛ se vyplÀují podle
skuteãnosti platné v tento rozhodn˘
okamÏik.
Pfiíklad: Pokud se miminko narodilo
dvû hodiny po pÛlnoci, tak je‰tû nebylo
v rozhodn˘ okamÏik na svûtû a do sãítá-
ní se nepoãítá. Pokud se ale narodilo ho-
dinu pfied pÛlnocí, tak bylo v rozhodn˘
okamÏik mezi námi a je tfieba tuto ra-
dostnou novinu do sãítání uvést.

26. bfiezna 2011
V tento den je moÏné zaãít odevzdá-

vat vyplnûné sãítací formuláfie.

Existují tfii základní cesty:
– Internet (www.scitani.cz)
– Pfiedání sãítacímu komisafii

– Odeslání po‰tou v obálce nebo odevz-
dání na kterékoliv po‰tû

14. dubna 2011
Do tohoto dne mají v‰ichni podle

zákona odevzdat formuláfie – aÈ uÏ je
budou odesílat pfies internet, po‰tou
v obálce nebo osobnû pfiedávat sãítacímu
komisafii.

Ondfiej Kubala
tiskov˘ mluvãí projektu

Sãítání lidu, domÛ a bytÛ 2011

MûKS Ti‰nov uvádí

pátek 18. února 2011 v 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

TANâÍRNA POD KINEM
Taneãní dvouhodinovka pro vefiej-

nost s reprodukovanou hudbou.
MûKS není pofiadatelem akce, pouze

poskytuje prostor pro její realizaci.

sobota 19. února 2011 v 8.00 hod.
velk˘ sál MûKS
DùTSK¯ DEN

Pofiadatelem akce je Katolická vzdû-
lávací jednota, MûKS pouze poskytuje
prostor pro její realizaci.

sobota 19. února
– ãtvrtek 17. bfiezna 2011
galerie JamborÛv dÛm
Ke 120. v˘roãí narození

JOSEF ZEITHAMMEL-
ZAHO¤ANSK¯ – OBRAZY

Autor se narodil 13. bfiezna
1891 v Roudnici nad Labem
jako JOSEF ZEITHAMMEL.
Vystudoval gymnázium,
Akademii v˘tvarn˘ch umûní
v Praze ve speciálce Maxe

·vabinského (1910–14, 1918), s nímÏ ho
pak pojilo dlouholeté pfiátelství. Cel˘
Ïivot pÛsobil jako profesor kreslení,
nejdfiíve v Klatovech, v Litomûfiicích,
v Opavû (1921–38), poté v Brnû, v Jevíãku,
Boskovicích a v Ti‰novû (1942–51).
Zemfiel 13. ledna 1952 v Ti‰novû.

Podnikal studijní cesty po Itálii,
Jugoslávii, Rakousku, Nûmecku,
Polsku, Maìarsku, v PafiíÏi. Byl ãlenem
Syndikátu v˘tvarn˘ch umûlcÛ ãeskoslo-
vensk˘ch, ve v˘tvarném sdruÏení
Mánes, Ale‰, MSVU Ostrava, Blok Brno.
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Zanechal po sobû umûleck˘ odkaz
v podobû realistické tvorby olejÛ, akva-
relÛ, kreseb a grafick˘ch listÛ rÛzn˘ch
technik. Byl portrétistou, krajináfiem,
ilustrátorem. V roce 1946 zmûnil své do-
savadní nûmecké jméno „Zeithammel“
na ãeské „ZAHO¤ANSK¯“ a signoval
svá díla tímto jménem.

V̆ stava je pofiádána ve spolupráci se
spoleãností Art Periscope. Zahájení se
uskuteãní v sobotu 19. února ve 14 ho-
din. Na malífie vzpomene PhDr. Josef
Zacpal, na klavír zahraje posluchaã
JAMU Janko Siroma (Srbsko), zazpívá
ãlen brnûnské opery Jozef ·abaka.

úter˘ 22. února 2011 v 19.30 hod.
mal˘ sál MûKS

Poslechov˘ pofiad
NOTY NA OSTRO aneb HUDEBNÍ

PRÒVODCE SKOTSKEM
RICHARD LANK
se v Ti‰novû pfied-
stavil uÏ vloni
velmi kvalitním
– a hojnû nav‰tíve-
n˘m – poslecho-
v˘m pofiadem
o Zuzanû Nava-
rové. Tentokrát
Vás spoleãnû
s Davidem Necká-
fiem ve dvou hodi-

nách provedou historií, povûrami i tra-
dicemi skotské hudby. Samozfiejmû se
pfiedstaví i dudy, skotská národní zbraÀ
hromadného niãení...

stfieda 23. února 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

7. koncert KPH sezóny 2010–11
MILAN SVOBODA – klavírní

recitál (kompozice a improvizace)
Znám˘ pianista a bigbandov˘ diri-

gent se tentokrát pfiedstaví v ponûkud

jiném svûtle, neÏ jak
ho znají jazzoví pfiíz-
nivci. MILAN SVO-
BODA je absolven-
tem varhanního od-
dûlení Konzervatofie
v Praze, studoval

muzikologii na Filosofické fakultû
University Karlovy, kompozici na praÏ-
ské AMU a jako stipendista pÛsobil
v USA na Berklee College of Music
v Bostonu. V r. 1974 zaloÏil svÛj první
jazzov˘ orchestr PraÏsk˘ Big Band,
kter˘ se v˘znamnû zapsal do historie
nejenom ãeského, ale i evropského
jazzu. Jako dirigent stál pozdûji v ãele
âesko-polského big bandu sestaveného
ze ‰piãkov˘ch sólistÛ zvuãn˘ch jmen
obou zemí. V 90. letech vedl kreativní
jazzov˘ orchestr Kontraband. Pravi-
delnû vystupuje i s vlastním kvartetem.
Se sv˘mi big bandy i v komornûj‰ích se-
stavách (s kvartetem, v duu nebo jako
sólista) úãinkoval témûfi v celé Evropû
i v zámofií, zúãastnil se mnoha jazzo-
v˘ch festivalÛ a nahrál 28 gramofono-
v˘ch alb pod sv˘m jménem.

Jako skladatel pÛsobí také v oblasti
divadla, filmu a televize. Je autorem pÛ-
vodního muzikálu podle románu Borise
Viana Pûna dní a celoveãerního baletu
Mauglí pro Národní divadlo v Praze.
Napsal hudbu k 70 divadelním hrám
(14 inscenací v Národním divadle, napfi.
Hamlet, Faust, Lev v zimû, Peer Gynt
aj.) a k deseti celoveãerním filmÛm.
Jako dirigent a autor hudebního nastu-
dování se podílel na velk˘ch muzikálo-
v˘ch projektech Jesus Christ Superstar,
Evita, Les Miserables-Bídníci. V r. 2006
se stal dirigentem a umûleck˘m vedou-
cím nového tûlesa Rudolfinum Jazz
Orchestra sestaveného z ãlenÛ âeské
filharmonie a pfiedních jazzov˘ch
sólistÛ. Nûkolik let jiÏ pÛsobí na
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Konzervatofii Jaroslava JeÏka v Praze
jako profesor skladby a jazzové harmo-
nie. Zde vede velmi úspû‰n˘ studentsk˘
jazzov˘ orchestr Big Band VO· KJJ
(Prague Conservatory Jazz Orchestra).

sobota 26. února 2011 ve 21.00 hod.
velk˘ sál MûKS
Cover & Tribute

BRATRANCI VEVERKOVÉ
(Jethro Tull Tribute Band)

V rámci cyklu „COVER & TRIBU-
TE“ k nám pfiijíÏdí koncertovat vtipnû
pojmenovan˘ praÏsk˘ revival démonic-
kého krysafie Iana Andersona.

Pán jménem Jethro Tull se narodil
roku 1674 a byl to anglick˘ zemûdûlsk˘
reformátor, kter˘ sestrojil nejprve secí
stroj (jak odhalily poslední cimrmanolo-
gické prÛzkumy, fungoval na principu
varhanního pedálu) a pozdûji i pleãku.
Zhruba o 120 let pozdûji pfii‰li v âe-
chách na svût bratranci Franti‰ek
a Václav Veverkové, ktefií posléze vyna-
lezli ruchadlo, pfiedchÛdce dne‰ního
pluhu. Je tedy víc neÏ logické, Ïe kapela
zab˘vající se tvorbou rockov˘ch Jethro
Tull se pojmenovala právû BRATRANCI
VEVERKOVÉ.

Skupina vznikla v roce 2004
v Rybitví. Pokud by Vás zajímalo její
dne‰ní sloÏení, dozvíte se toto: Dûdek
Veverka – flétny, Vládis Veverka – zpûv,
Terka Veverka – housle, Evan

Veverka – klávesy, Bilbo Veverka
a Marty Veverka – kytary, Jeffrey
Veverka – basa a Barry Veverka – bicí.

Recese kolem kapely a umné prolí-
nání reality s fikcí skuteãnû nemá da-
leko ke kultu Járy Cimrmana; staãí se
jen podívat na webové stránky www.ve-
verky.jethrotull.cz. Vlastní hudební pro-
dukce „Veverek“ je ale pomûrnû pietním
obrazem Andersona & spol., takÏe oãití
(a u‰ití) svûdkové jejich koncertÛ mohou
napfiíklad prohlásit i toto: „AÏ Jethro
Tull jednou skonãí, budeme mít ve vás
dokonalé a virtuózní nástupce.“

stfieda 2. bfiezna 2011 v 16.00 hod.
mal˘ sál MûKS

Vefiejná pfiedná‰ka
GOOGLE – SOPKA SW

PRO KAÎDÉHO
YouTube, gmail, mapy, Picasa, vy-

hledávaã, blogger atd.
Pofiadatelem akce je Servis poãítaãÛ

PC, MûKS pouze poskytuje prostor pro
její realizaci.

stfieda 2. bfiezna 2011 v 19.30 hod.
kino Svratka
Divadlo Háta

NEIL SIMON: JAKEOVY ÎENY
Divadlo Háta je v Ti‰novû velmi po-

pulární. Tentokrát nabízí sv˘m pfiízniv-
cÛm hru, jejímÏ autorem je drÏitel
Pulitzerovy ceny Neil Simon. ReÏii má
Lumír Ol‰ovsk˘.

Jde o inteligentní komedii o partner-
sk˘ch vztazích, o citov˘ch vazbách,
o dÛvûfie a nevûfie, o fantazii. Neobvyklé
obsazení (jeden muÏ, ‰est Ïen) na nápa-
ditém pÛdorysu prolínajících se dialogÛ
reáln˘ch i vysnûn˘ch slibuje náv‰tûv-
nicky atraktivní zábavu, zároveÀ je
v‰ak i tato, jako jiné Simonovy hry, ve-
lice dojemná a citlivû pouãná.
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Jake (v premierovém obsazení na
Brodwayi i ve filmovém zpracování
z roku 1996 Alan Alda) je spisovatel
s bohatou fantazií. Jeho souãasná man-
Ïelka Maggie zvaÏuje, zda by nebylo
lep‰í manÏelskou krizi vyfie‰it odcho-

dem k milenci.
NejzávaÏnûj‰í pfiíãi-
nou krize jsou patr-
nû Jakeovy pfiedsta-
vy, dÛleÏité Ïeny
jeho Ïivota se totiÏ
neãekanû zjevují
a vstupují do reál-
ného rozhovoru.
Podafií se Jakeovi

manÏelství zachránit? PomÛÏe mu jeho
psychiatriãka? Dají se vÛbec my‰lenky
ovládat?

Souãasné obsazení:
Jake, spisovatel – Libor Hru‰ka / Zby‰ek
PantÛãek
Maggie, jeho manÏelka – Adéla Gondíková
Julie, zesnulá manÏelka – Ivana
Andrlová / Veronika Jeníková
Molly, její dcera – Jana Birgusová / Hana
Kusnjerová
Edith, psychiatriãka – Marcela
Noh˘nková / Vlasta Îehrová
Karen, Jakeova sestra –  Olga Îelenská
Sheila, Jakeova milenka – Pavla
Vojáãková / Jana Zenáhlíková

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

KINO ZAâÁTKEM B¤EZNA
Vzhledem k tomu, Ïe program KINA

SVRATKA na mûsíc bfiezen bude zvefiej-
nûn aÏ v pfií‰tím ãísle, které vyjde
2. 3. 2011, netradiãnû Vás seznámíme
s prvními dvûma filmy mûsíce jiÏ na
tomto místû.
Úter˘ 1. 3. v 19.30 – Tron: Legacy

(125 minut). DobrodruÏství zasazené do
digitálního svûta.
âtvrtek 3. 3. v 19.30 – Dobré srdce
(95 minut). Filmov˘ klub – Projekt 100.

POKRAâUJE I PILATES!
Po vynucené pfiestávce zpÛsobené

zranûním cviãitelky pokraãuje od
8. února v rámci MûKS opût i pohybov˘
kurz PILATES. Novou vedoucí je Bára
Koláfiová, cviãení se konají kaÏdé úter˘
od 20 do 21 hodin, a to rovnûÏ v novû zfii-
zované tûlocviãnû (b˘valá klubovna
sdruÏení Odyssea, je‰tû pfied tím dûtské
oddûlení knihovny). K úãasti na cviãe-
ních není tfieba se pfiedem hlásit, je
moÏno se dostavit vÏdy pfiímo na pfií-
slu‰nou hodinu a ohlásit se u cviãitelky.
Vstupné na jednotlivou hodinu se hradí
na místû a ãiní 40,- Kã. Vydané perma-
nentky zÛstávají v platnosti.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci únoru a bfieznu
2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

2. 3., 16. 3. a 30. 3. 2011 v 17.00
pfiedná‰ky letního kurzu UVâ – Dûjiny
opery

8. 3, 9. 3., 22. 3. a 23. 3. 2011 v 17.00
pfiedná‰ky letního kurzu UVâ – Barokní
architektura v evropsk˘ch dûjinách

Salonky

3. 3. 2011 v 9.30
âarovná enkaustika

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 6. roãníku projektu „Salonky“
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praktickou dílnu pod vedením lektory
Dagmar Zajíãkové.

Enkaustika neboli malování Ïehliã-
kou a hork˘m voskem je znovuobjevená
malífiská technika ze staré antiky.
Jednoduchou metodou lze vyrábût origi-
nální pfiáníãka, obrázky, ta‰tiãky na
dárky. Enkaustika je hravé, jednoduché
tvofiení, ke kterému nejsou nutné umû-
lecké znalosti ani dovednosti.
Poplatek za kurz: 50,- Kã

Poãet míst je omezen – zájemci se
musí pfiihlásit, a to osobnû v knihovnû
nebo telefonicky na ãísle 549 121 001-2.

Pfiihlá‰ené úãastníky, ktefií mají
doma nenapafiovací Ïehliãku, prosíme,
aby ji pfiinesli s sebou.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Knihy mého srdce s Martinou
Drijverovou

Pozvánka na v˘stavu
Zdafiil˘ 7. roãník projektu na pod-

poru ãtenáfiství realizovan˘ ve spolu-
práci se Z· Smí‰kova  pfiipomíná v˘-
zdoba celého dûtského oddûlení. O tom,
jak skvûle se tento roãník vydafiil,
v mnohém napovídá celá v˘stava. Je‰tû
teì z ní d˘chá nad‰ení a radost, vÏdyÈ
v prÛbûhu celého projektu dûti naãer-
paly fiadu pûkn˘ch  záÏitkÛ a není neza-
jímavé, Ïe  probûhlo celkem 25 akcí, do
kter˘ch se zapojilo 779 ÏákÛ. Podpofiil je
i ti‰novsk˘ malífi  a v˘tvarník Libor
Balák, ke knihám Martiny Drijverové
pfiipravil zajímavou v˘tvarnou kon-
cepci. Pro Ïáky 3. – 5. tfiíd pfiedkreslil
pohádkov˘ vláãek, kter˘ pak dûti rema-
kolkami postupnû spoleãnû vymalová-
valy v knihovnû.

S nad‰ením si rozdûlily jednotlivé
ãásti obrázkÛ, pak jenom namíchaly
nebo vybraly tu správnou barviãku
a pustily se do práce. Pohádkov˘ vláãek

postupnû oÏil postaviãkami z knih:
Koãka Moura, Veverka Bára, Sísa
Kyselá, Robinové, Zlobilky. Fantastická
krajina kolem zase pfiedstavuje kníÏky
Tamarín a pomeranã, Pfiíbûhy hradÛ
a zámkÛ a Pes Jíra a jeho pfiátelé.
V̆ stavu doplÀují i v˘tvarné práce, které
dûti pfiipravovaly ve ‰kole pod vedením
sv˘ch uãitelÛ. Nechybí zde  ani obrázky
Mileny Strakové, která jiÏ fiadu let
v tomto projektu pfiipravuje pro dûti
v˘tvarnou lekci. Její velkoformátové
kresby zachycují známé postaviãky
a v na‰í knihovnû vÏdy vytvofií krásnou
pohádkovou kulisu. Tentokrát je malo-
valy dûti ze ‰kolní druÏiny a jsou inspi-
rovány knihou Pohádky z celého svûta.

Touto v˘stavou si skvûl˘ projekt
i krásné kníÏky autorky budeme pfiipo-
mínat aÏ do jarních mûsícÛ.

Se slovy Martiny Drijverové „S úsmû-
vem a dobrou myslí lze v Ïivotû vzdoro-
vat v podstatû v‰emu“ srdeãnû zveme
malé i velké ãtenáfie k náv‰tûvû knihovny.

Pozvánka na besedu „Nad knihami
Martiny Drijverové“

„Vûfiím na zázraky“, fiíká spisova-
telka, scénáristka a pfiekladatelka,
která patfií k nejoblíbenûj‰ím dûtsk˘m
autorÛm. Z jejich kníÏek je cítit velké
pochopení pro dûtsk˘ svût a du‰i.
Právem získala za svoji tvorbu pro dûti
nûkolik literárních cen: devûtkrát obdr-
Ïela prestiÏní cenu SUK „Cenu uãitelÛ“
za pfiínos k rozvoji ãtenáfiství, dvakrát
nakladatelskou cenu Albatrosu za
„Nejkrásnûj‰í knihu roku“ a mnoho dal-
‰ích.

Besedy pro Ïáky 2. – 5. tfiíd budou
probíhat v mûsíci únoru aÏ dubnu.

Termíny je tfieba tel. domluvit na
ãísle 549 121 003.
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25. 2. 2011 ve 13.30
Svût hraãek a legendy oblohy
(uÏitá soukromá v˘tvarná tvorba
Libora Baláka)

Zveme vás na zahájení v˘stavy
a setkání s autorem.

V̆ tvarník Libor Balák, znám˘ pfie-
dev‰ím malbou s námûty pravûku a dû-
jin ãlovûka,  realizoval jiÏ fiadu úspû‰-
n˘ch projektÛ. Jeho v˘tvarné práce
v souãasnosti najdeme na v˘stavách na-
pfiíklad v Petersfelsu – Lovci sobÛ,
v Bfieclavi na Pohansku – Stará Morava
a na Akademii vûd v Antroparku, kde je
ke zhlédnutí jeho internetová expozice.
K pfiípravû tûchto rekonstrukcí je nutné
pofiídit modely, repliky a atrapy, které
dodávají obrazÛm z dávn˘ch dob na vû-
rohodnosti. Není divu, Ïe autor ovláda-
jící kouzlo, jak promûnit papír v témûfi
skuteãné pfiedmûty, zhotovil  pro vlastní
dûti  masky, vystfiihovánky, omalovánky
a letadla na hraní.

Na v˘stavû pfiedvádûná kolekce hra-
ãek vznikla pro nejmlad‰ího syna
Davida a rozvinula v nûm ãasem na-
d‰ence pro toto nev‰ední modeláfiství.
Nejstar‰í ãást v˘stavy tvofií velmi odolné
hraãky – auta, vláãky, které jsou plnûné
vlnitou lepenkou. Posledních nûkolik let
se otec se synem zamûfiili na letecké mo-
deláfiství a na tomto spoleãném díle je
David jiÏ vydatn˘m pomocníkem. V sou-
ãasné dobû se hraãky jiÏ promûÀují
v kfiehãí makety skuteãn˘ch historic-
k˘ch strojÛ z v˘kresÛ a strojní lepenky.
Jsou zamûfiené jak na na‰i historickou
produkci leteckého prÛmyslu, tak na ty
nejslavnûj‰í a nejzajímavûj‰í kon-
strukce letadel v‰ech dob. Nenechte si
ujít v˘stavu, která svou originalitou
jistû zaujme jak dûti, tak i dospûlé.

Pojìme spolu za pohádkou
– pozvánka na besedu
pro matefiské ‰koly

Dûti  ãeká nejedna pohádková kníÏ-
ka a nejeden kouzeln˘ pfiíbûh.

Termíny besed je tfieba domluvit na
tel. ãísle 549 121 003.

Z proutûného ko‰íku

2. 2., 9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2011
od 13.30 do 16.00
Kreativní dílny

V únorov˘ch dílniãkách se spoleãnû
se seniory promûníme v natûraãe, bu-
deme vyrábût létajícího panáãka, pestré
barevné figurky a jedno odpoledne se
budeme vûnovat deskov˘m hrám.

Setkání nad knihami
Slavoje Hontely

Spoleãnost Anny Pammrové se díky
spolupráci s Mûstskou knihovnou
v Ti‰novû schází poprvé v tomto roce,
aby si se sv˘mi ãleny a pfiíznivci pfiipo-
mnûla osobnost a dílo lékafie a spiso-
vatele MUDr. Slavoje Hontely, kter˘
zemfiel v fiíjnu minulého roku. Vzácného
a u‰lechtilého ãlovûka, rodáka z Brna,
jsme poznali ve druhé polovinû 90. let,
kdy  zaãal se svou Ïenou Marií pravi-
delnû pfiijíÏdût do Ti‰nova, kter˘ se na-
konec pro manÏele Hontelovy stal domo-
vem poté, kdy definitivnû pfiesídlili
z kanadského exilu do vlasti. Z pouta-
vého vyprávûní jsme postupnû získali
alespoÀ  rámcov˘ obraz dramatického
Ïivota ãeského lékafie, kter˘ se stal
v Kanadû v˘znamn˘m odborníkem na
nemoci stáfií a vûnoval mnoho let od-
borné praxe seniorÛm a psychicky ne-
mocn˘m lidem vy‰‰ího vûku.

Zku‰enosti, které nabyl jako emi-
grant i jako lékafi, se staly podkladem
fiady jeho literárních prací, nesmírnû
poutavé jsou téÏ jeho vzpomínky na dût-
ství a mládí strávené v Brnû nebo filozo-
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ficky pojaté texty vycházející z hlubo-
kého vztahu k pfiírodû. Je tfieba pfiipo-
menout jeho spolupráci s ti‰novsk˘m
nakladatelstvím Sursum a doporuãit
knihu, která je jejím plodem. Jsou to
„Obavy o ãlovûka“, v nichÏ autor zasvû-
cenû upozorÀuje na úskalí globalizace
a tragické dopady pfiekotného civilizaã-
ního rozvoje. Nejen o tomto titulu bu-
deme hovofiit na zmínûném setkání, na
které zveme i ãtenáfie Ti‰novsk˘ch no-
vin. Získáte povûdomí o autobiografické
kníÏce „Doktor v minovém poli“, do pfied-
váleãného a váleãného Brna zavítáme
na stránkách knihy „âinÏovní dÛm“. Do
neformální besedy se zapojí jistû fiada
ãtenáfiÛ, ãlenÛ na‰eho obãanského sdru-
Ïení, ktefií si nad stránkami knih pfiipo-
menou jejich autora, kultivovaného
a v‰estrannû vzdûlaného literáta i obû-
tavého, charakterního ãlovûka.

Setkání s literárním odkazem
Slavoje Hontely probûhne v sobotu
19. února ve 14 hodin v pfiedná‰ko-
vém sále Mûstské knihovny v Ti‰novû.

Vlasta Urbánková

Jarmila Oharková

âasto se pfiipomínají v˘roãí mno-
h˘ch malífiÛ a sochafiÛ, ale bohuÏel se
zapomíná na ty v˘tvarníky, ktefií svou
nenápadnou tvorbou pfiispívají k dob-
rému jménu na‰eho regionu.

K tûm patfií bezesporu textilní v˘-
tvarnice, která v roce 2005 obdrÏela za
svoji tvorbu ocenûní „Nositel tradic“
z rukou ministra kultury.

Je to leto‰ní jubilantka, ti‰nov-
ská rodaãka a obãanka Jarmila
Oharková. Tato absolventka brnûn-
ské textilní prÛmyslovky vystudovala
obor tkaní a v˘roba textilu a dlouhá
léta pracovala pro Ústfiedí lidové

umûlecké tvorby. Prosadila se pfiede-
v‰ím ruãnû tkan˘mi textiliemi. Její
tvorba je známá z mnoha celostátních
pfiehlídek a soutûÏí. Napfiíklad v Kla-
tovech v roce 1980.

Tato skromná v˘tvarnice se zapsala
svou tvorbou nejen v na‰em regionu, ale
stala se renomovanou celostátní v˘tvar-
nicí. Po roce 1989 pracuje jako samo-
statná v˘tvarnice a je ‰koda, Ïe její
tvorba nemá v na‰em regionu vût‰í pub-
licitu. Urãitû by si to zaslouÏila. Sv˘mi
v˘tvarnû autorsk˘mi pracemi navázala
na tradice mizející lidové tvorby. Jako
v˘znamná v˘tvarnice je také uvedena
v publikaci, kterou vydal Jihomoravsk˘
kraj v roce 2006, Nositelé tradic lido-
v˘ch fiemesel. Je zde uvedena celá fiada
jmen, jako napfi. tvÛrce dfievûn˘ch hra-
ãek Zdenûk Bukáãek z Krouny. A tak je
zcela právem uvedena ve slovníku v˘-
tvarníkÛ Miroslava Pavlíka „Od Vevefií
k Pern‰tejnu“.

Doufejme, Ïe tato leto‰ní jubilantka
se pfiedstaví také na tradiãním v˘tvar-
ném salónu „V̆ tvarné léto v Îelezném“,
kde by prezentovala aspoÀ ãást své ob-
sáhlé tvorby.

Miroslav Pavlík

MUDr. Zdenûk Wasserbauer

K v˘tvarníkÛm – autodidaktÛm na-
‰eho regionu patfií také ti‰novsk˘ rodák
MUDr. Zdenûk Wasserbauer, od jehoÏ
narození uplyne 25. února t. r. jiÏ 100
let. (Zemfiel 15. ãervna 1980).

I kdyÏ cel˘ Ïivot proÏil profesnû jako
porodník v Zemské nemocnici
v Olomouci a posléze také jako primáfi
v tfiebíãské nemocnici, rád se do Ti‰nova
vracel a zde také proÏil poslední léta
svého Ïivota. Se svûtem hudby ho pojil
nejen klavír a cello, ale také jeho bratr
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Milo‰ Wasserbauer, znám˘ brnûnsk˘
operní reÏisér a divadelní pedagog.

JiÏ na gymnáziu získal základy
a lásku k v˘tvarnému umûní zásluhou
prof. Rosenbauma, v˘znamného malífie,
Ïáka Maxe ·vabinského a prof. Neje-
dlého. Své znalosti si doplÀoval potom
u znám˘ch malífiÛ, napfi. u Josefa
Jambora. V jeho obrazech a kompozicích
se zraãí expresivní charakter tvorby, na
kterou pfii jeho pobytu v PafiíÏi zapÛso-
bila tvorba Pierra Bonnarda. Po akvare-
lech ho oslovila také olejomalba.

Své práce vystavil nejen na fiadû ko-
lektivních v˘stav, ale uspofiádal i nûko-
lik v˘stav autorsk˘ch, v Polné (1967),
Jihlavû (1973), Brtnici (1974), Brnû
(1975), v Lomnici (1976) a v fiadû dal‰ích
mûst.

O jeho tvorbû a Ïivotû se mÛÏeme do-
ãíst ve slovníku v˘tvarníkÛ regionu „Od
Vevefií k Pern‰tejnu“.

Miroslav Pavlík

Worskshop Idy Kelarové:
„KaÏd˘ umí zpívat“
poprvé v Ti‰novû

Lektofii:
Ida Kelarová (sestra Ivy Bittové), zpû-
vaãka, skladatelka, violoncellistka, kla-
víristka, absolventka Janáãkovy kon-
zervatofie,  zakladatelka MEZINÁ-
RODNÍ ·KOLY HLASU, zakladatelka
o. s. Miret pomáhající romsk˘m dûtem.
Desiderius DuÏda (zpûvák , skladatel,
kytarista a klavírista) Kale, Romano
Rat, Jazz famelia a spoluzakladatel o. s.
Miret
Tomá‰ Kaão charismatick˘ a talento-
van˘ romsk˘ zpûvák, skladatel, klaví-
rista (student AMU)

Kde: Ti‰nov (Mûstské kulturní
stfiedisko)

Kdy: 9., 10., 11. dubna (pátek: od 18.00
do 21.00, sobota: od 10.00 do
18.00, nedûle: od 10.00 do 17.30)

Cena kursovného: 3.500,- Kã
Kontaktní osoba: Linda Cecavová
tel.: 774 419 653, Linda42@seznam.cz

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
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 ãeské knihovna 17.00 MûK

egyptologie – pfiedná‰ka
26. 2. Bratranci Veverkové velk˘ sál MûKS 21.00 MûKS

– Jethro Tull Tribute Band
2. 3. Divadlo Háta – Jakeovy Ïeny kino Svratka 19.30 MûKS

11. 3. Tomá‰ Hobzek Quartet mal˘ sál MûKS 21.00 MûKS
– Jazzov˘ klub HM

13. 3. Michal Nesvadba – Michal na hraní kino Svratka 10.00 MûKS
13. 3. B Side Band – koncert kino Svratka 19.30 MûKS
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Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Dobr˘ hospodáfi
V úter˘ 1. 3. v 16.00 hodin

Jak Ïít v pfiátelství se Zemí?
Program s námûty, jak kaÏd˘ z nás
mÛÏe chránit Ïivotní prostfiedí doma
i ve ‰kolce, praktické ukázky domácí
ekologie. Dûti si vyzkou‰í podle vlastní-
ho uváÏení zafiídit model domu tak, aby
co nejménû zatûÏoval Ïivotní prostfiedí.
Nakonec si vyrobí mal˘ dárek z recyklo-
vateln˘ch materiálÛ.
Vhodné pro rodiny s dûtmi od tfií let.
Cena: 60,- Kã pro rodinu

Potfiebujeme znát poãet úãastníkÛ,
proto se prosím nahlaste pfiedem na
tel. 603 918 524 nebo e-mail lenka.kreh-
likova@centrum.cz

Umûní vûdomého rodiãovství
– semináfi 
Lektorka: Hana Ufiídilová
V nedûli 6. 3. od 9.00 do 18.00 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. Náplní tohoto
setkání budou techniky na oãi‰tûní
a osvobození vztahu s otcem, matkou,
setkání s vnitfiním dítûtem, vyuÏití
principu „zrcadla" ve vztahu s na‰imi
dûtmi ãi poznání základních univerzál-
ních principÛ jako pfiedpoklad pro spo-
kojenost a naplnûní v Ïivotû. Pfiíjemn˘m
zpestfiením mÛÏe b˘t spoleãn˘ zpûv
manter nebo intuitivní kreslení.
Cena: 1000,- Kã

Poãet úãastníkÛ omezen, proto se
prosím pfiihlaste pfiedem na tel. 603 918
524 nebo e-mail lenka.krehlikova@cent-
rum.cz

V mûsíci bfieznu dále pfiipravujeme:

V sobotu 19. 3.
Radikální odpu‰tûní – semináfi
âtvrtek aÏ nedûle 24. 3 – 27. 3.
Pobyt pro rodiny v Bystrém
V pondûlí 28. 3.
Co víme a co je‰tû nevíme o oãkování
– pfiedná‰ka

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

RÛzné
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Termíny ukázkov˘ch hodin v˘uky
angliãtiny metodou Helen Doron

Pro nejmen‰í:
ÚTER¯ 22. 2. 2011 v 8.30 hod 
ÚTER¯ 1. 3. 2011 v 8.30 hod

Pro pfied‰kolní vûk:
PONDùLÍ 21. 2. 2011 v 16.00 hod
PONDùLÍ 28. 2. 2011 v 16.00 hod

Unikátní metoda v˘uky pfiirozenou,
hravou a vysoce interaktivní metodou.

Malé skupinky 5 – 7 dûtí. Vynikající
v˘ukové materiály a moÏnost nûkolika
let návazné v˘uky. V pfiípadû zájmu
kontaktujte Mgr. Jaroslavu Paru-
chovou, certifikovaného uãitele Helen
Doron, a domluvte si zku‰ební hodinu
zdarma.
Tel.: 731 242 167
E-mail: paruchova@seznam.cz

Minibazárek na stránkách
RC Studánka

Na stránkách RC Studánka Ti‰nov
www.studanka-tisnov.cz v odkazu
Minibazárek mÛÏete nabídnout k pro-
deji v‰e, co se t˘ká dûtí (kategorie na
prodej), a souãasnû se sem mÛÏete podí-
vat v pfiípadû, Ïe budete nûco shánût
(kategorie koupím, pfiípadnû vymûním). 
Postup:

Musíte se registrovat. Po registraci
se pfiihlásíte. V Minibazaru kliknete na
P¤IDAT. Vyplníte potfiebná pole.
MÛÏete vloÏit 2 obrázky max. velikosti
200 kB. Vá‰ inzerát bude po 30 dnech
automaticky vymazán. Pokud dojde
k realizaci, vymaÏte ho prosím sami.
Hodnû ‰tûstí pfii prodeji i nákupu.

Na stránkách RC Studánka najdete
také aktuální informace o dûní ve
Studánce, fotografie z jiÏ uskuteãnûn˘ch
akcí, tipy na nové akce apod. Tak nevá-
hejte a pfiijìte i vy mezi nás!

DDM Ti‰nov pfiipravuje

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

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

Nabídka na jarní prázdniny

Pfiímûstsk˘ tábor
Na tento oblíben˘ typ „mini tábora“

dûti pfiichází kaÏd˘ den ráno a odpo-
ledne odchází domÛ. Je pro nû  pfiipra-
vena celot˘denní motivaãní hra a pestr˘
program venku i uvnitfi. V programu je
poãítáno s dostatkem pohybu i dal‰ími
aktivitami – zimní hry a sporty, v˘lety
a v˘pravy do okolí, náv‰tûva  bazénu
v Lomnici, v˘let do ZOO a na farmu
s oveãkami.

Dále vyuÏijeme moÏnosti DDM
– tûlocviãna, keramická dílna, fotbálek,
deskové hry, poãítaãe… Souãástí prázd-
ninového dne budou i odpoãinkové ne-
nároãné v˘tvarné aj. aktivity.

Pfiímûstsk˘ tábor se uskuteãní
v Ti‰novû, v Domû dûtí, v pondûlí – pá-
tek, v denní dobu od 8 do 16 hodin, pak
dûti odcházejí domÛ. ReÏim i program
tábora je volnûj‰í, v rámci denního pro-
gramu je umoÏnûn pozdûj‰í pfiíchod
i dfiívûj‰í odchod dûtí podle aktuálních
potfieb rodiny. Nabízené ãinnosti jsou co
nejvíce pfiizpÛsobené prázdninovému
reÏimu, aby byly pro dûti zajímavé, pfii-
taÏlivé a pfiitom jim umoÏÀovaly dosta-
tek odpoãinku a relaxace. Rodiãe mohou
dle zváÏení pfiihlásit dítû na cel˘ t˘den
nebo na jednotlivé dny.
Termín: 14. 3. – 18. 3. 2011

(pondûlí – pátek)
âas: 8.00 – 16.00 hod.
Místo: DDM Ti‰nov
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Vûk: 1. – 4. tfiída
Cena: 800,- Kã / cel˘ t˘den

200,- Kã / jednotliv˘ den
Strava: tepl˘ obûd (polévka, hlavní

chod), nápoje po cel˘ den
Kontaktní osoba: Dagmar Lazarová
tel.: 731 507 220, e-mail: lazarová@
ddm-tisnov.cz

Dûti je nutné pfiihlásit pfiedem do
4. 3. 2011 a odevzdat vyplnûnou pfiihlá‰-
ku. Pfiihlá‰ku si vyzvednûte v kanceláfii
nebo ke staÏení: www.ddm-tisnov.cz.

Jednodenní lyÏování
o jarních prázdninách

Jako novinku o jarních prázdninách
jsme letos pro dûti, rodiny a dospûlé pfii-
pravili jednodenní, cenovû zv˘hodnûné,
lyÏafiské zájezdy. Nabízíme tak moÏnost
lyÏafiského vyÏití v‰em, kter˘m z ja-
k˘chkoli dÛvodÛ nevyhovuje vyjet na
t˘denní hory, ale pfiesto nechtûjí b˘t
o jarních prázdninách o zimní rado-
vánky ochuzeni. VyjíÏdût se bude vÏdy
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 naveãer  se vrátíme zpût do
Ti‰nova. Celodenní permanentka bude
stát díky hromadné slevû 240,- Kã na
osobu (i pro dospûlé osoby)!
Kam: Ski areál âenkovice (www.cenko-
vice.com)

Nachází se na rozhraní Orlick˘ch
hor a JeseníkÛ v Bukovohorské hornati-
nû v nadmofiské v˘‰ce 750 – 958 m.
K rodinnému lyÏování nabízí sedm sjez-
dovek rÛzn˘ch obtíÏností s umûl˘m za-
snûÏováním. Pro bûÏkafie má ski areál
Buková hora âenkovice k dispozici nû-
kolik desítek kilometrÛ perfektnû udr-
Ïovan˘ch bûÏeck˘ch tratí s krásnou hfie-
benovkou.

Pro koho: samotné dûti od 8 let, celé ro-
diny i jednotlivci se zájmem o lyÏe,
snowboard ãi bûÏky.
Dûti bez rodiãÛ musí umût lyÏovat!
Kdy: úter˘ 15. 3. a ãtvrtek 17. 3. 2011

7.00 – 19.00 hod.
Cena: 350,- Kã / den (cena je uvedena

bez permanentky)
Na zájezd je nutné pfiihlásit se pfie-

dem a závaznou pfiihlá‰ku s platbou
odevzdat nejpozdûji do 4. 3. 2011 v kan-
celáfii DDM. Poãet míst je omezen!

Podrobné informace a rezervace na
tel.: 777 809 263 Veronika Jufiíková,
e-mail: jurikova@ddm-tisnov.cz nebo na
www.ddm-tisnov.cz

Nabídka na aktivní dovolenou
DDM pfiipravuje na mûsíc ãerven de-

setidenní pobyt u mofie, tentokrát se
Zumbou!

Pobyt je vhodn˘ pro dospûlé, celé ro-
diny s dûtmi i jednotlivce. V nabídce je
12 lekcí Zumby a pro dûti ZumbaTomic
pro zaãáteãníky i pokroãilé.

Chystáme i dal‰í program – péãe
o tûlo, masáÏe, manikúra a rukodûlné
dílny.

Zumba ani ostatní programy nejsou
povinné, kaÏd˘ si mÛÏe naplánovat indi-
viduální program – kolo, v˘lety lodí, tu-
ristika, volejbal, ping-pong a dal‰í.
Místo: Makarská riviéra – Ba‰ka Voda
– plnû vybavené mobilní domky (2 loÏ-
nice, obytná kuchynû, TV, klima, soc. za-
fiízení). PoblíÏ mûsteãka Ba‰ka Voda,
Promanja – dostupné  procházkou podél
pobfieÏí.
Termín: 17. 6. – 26. 6. 2011
Cena: 5.250,- Kã dospûlí, 5.000,- Kã dûti
do 12 let. V cenû je ubytování, autobus,
pobytová taxa, povleãení.
12 lekcí Zumby 600,- Kã, lektorka
Romana âechová tel. 724 302 414
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RÛzné

Rezervace, informace: Mgr. Jana
Helánová, tel.: 777 712 120, helanova@
ddm-tisnov.cz
Info, foto na www.ddm-tisnov.cz

AË ÎIJÍ RYTÍ¤I – tábor pro rodiãe
s dûtmi na Podmitrovû od 19. 6. do
25. 6. 2011, ubytování v budovû nebo ve
4 lÛÏkov˘ch chatách.
Objednávky, informace a rezervace:
Markéta Leifrová, tel.: 605 038 118
nebo e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
Fotky z loÀského roku jsou k nahléd-
nutí ve fotogalerii na stránkách DDM.

Upozornûní:
¤editelství DDM upozorÀuje rodiãe

dûtí, ktefií dosud nezaplatili ‰kolné na
druhé pololetí, aby tak uãinili ihned
v kanceláfii DDM!

Pokud nebude ‰kolné uhrazeno do
konce února, bude dále postupováno dle
Vnitfiního fiádu  DDM Ti‰nov.

Dûti z prvního stupnû
rády poãítají

Na Z· 28. fiíjna se
minul˘ t˘den ko-
naly dvû matema-

tické soutûÏe pro Ïáky pát˘ch tfiíd.
Matematické olympiády se zúãast-

nilo 15 ÏákÛ z celého ti‰novského
okrsku. Dûti z na‰í ‰koly si vedly velice
dobfie. Adam âtverák obsadil 2. místo
a Eli‰ka Otáhalíková a Filip Chocholat˘
4. místo.

Matematická pythagoriáda rovnûÏ
probûhla na okresní úrovni. Tentokrát
v‰ak byla úãast i konkurence opravdu
velká. Ze ‰kolních kol se  nominovalo
75 úspû‰n˘ch fie‰itelÛ.

Po shrnutí v˘sledkÛ v‰ech okresních
kol byla na‰e Ïákynû  Linda Tranová

(5.C) na 2. místû, Dominika Kompanová
(5.B), Libu‰e âermáková (5.A) a Adam
âtverák (5.C) na 3. místû, Zdenûk Dobe‰
(5.B) na 4. místû a Martina Stránská
(5.B), Filip Chocholat˘ a Jan Maláska
(5.A) na 5. místû.

V‰ichni jsme rádi, Ïe matematika
na‰e dûti baví a Ïe se nebojí  poprat
s nelehk˘mi úkoly.

Gratulujeme a do budoucna na‰im
matematikÛm pfiejeme mnoho úspû‰nû
vyfie‰en˘ch pfiíkladÛ!

Mgr. Jaroslava Anto‰ová

Hobití odpoledne aneb
Cesta tam a zase zpátky

Literárnû zábavné odpoledne, tento-
krát s názvem Hobití odpoledne, se jiÏ
tradiãnû stává pravidelnou souãástí
v˘uky ãeského jazyka a literatury na
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna. Jak jiÏ napo-
vídá název, hlavním tématem odpoledne
byl Hobit a J. R. R. Tolkien. Îáci 7. roã-
níku své dobrodruÏné putování zapoãali
28. 1. 2011 v dramatické uãebnû. Daleká
cesta zaãala pfiehlídkou kost˘mÛ a v˘ro-
bou ‰títu, kter˘ mûl zástupce jednotli-
v˘ch skupin obyvatel Stfiedozemû nejen
charakterizovat, ale pfiedev‰ím chránit
na nebezpeãné cestû. Celou dobu jim
byl k nápomoci skuteãn˘ trpaslík Orin,
kter˘ poskytoval rady, jak správnû volit
symboly elfÛ, trpaslíkÛ, skfietÛ a jezer-
ních lidí. Îáci se poté pomocí mapky vy-
dávali za nebezpeãn˘m dobrodruÏstvím.
Procházeli místa jako Osamûlá hora,
Jezerní mûsto, MlÏné hory a Elfské
mûsto. Na kaÏdém místû  plnili rÛzné
úkoly, napfi. práce s pracovním listem,
kde museli vyuÏít své literární znalosti,
ochutnávali tajemná a kouzelná jídla,
poznávali byliny, lu‰tili hádanky, hle-
dali poklad a zkou‰eli svoji zruãnost pfii
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navlékání zbroje. Kdo toto dobrodruÏné
putování úspû‰nû dokonãil, mohl si od-
poãinout a hlavu sloÏit u ãtení ukázky
z knihy Hobit. Svoji cestu pak Ïáci
zdárnû ukonãili rozlu‰tûním tajemného
runového nápisu a mohli tak své sku-
pinû pfiinést poslední body k v˘hfie. Jako
první a bez úhony do cíle do‰la sku-
pinka ÏákÛ: P. Cecavová, T. DoleÏal,
L. Svoboda, ·. Bahensk˘, L. Cík.

Literární odpoledne se v‰em velice
líbilo a uÏ teì se tû‰í na dal‰í pokraão-
vání, v jiném duchu a na jiném místû…

Mgr. Olga Fabiánová
za v‰echny vyuãující ãeského jazyka

Projekt Holocaust
a exkurze Terezín

JiÏ tradiãnû se na Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna uskuteãnil projektov˘
den Holocaust, kter˘ má Ïáky 9. tfiíd po-
drobnûji seznámit s touto problemati-
kou. V rámci  projektu se Ïáci seznámili
s Norimbersk˘mi zákony, osudy Ïidov-
sk˘ch vûzÀÛ a Ïivotem v ghettu.

Vyvrcholením projektu byla exkurze
ÏákÛ do Terezína. O jejím prÛbûhu nej-
lépe informují sami Ïáci:
Îáci 9.B, 9.C

„UÏ pfied odjezdem bylo kaÏdému
jasné, Ïe cel˘ den stráven˘ na místû
plném smutn˘ch vzpomínek nebude nik-
terak „rÛÏov˘“, ale rozhodnû nikdo neãe-
kal, jak bude tento den zajímav˘. Osudy
lidí, ktefií se tûmito místy potloukali, roz-
hodnû nemûly ‰Èastn˘ konec. Podmínky,
ve kter˘ch Ïili, byly opravdu dûsivé.“

„PfiestoÏe jsou u nás ve tfiídû takoví,
které 2. svûtová válka nezajímá ani
v nejmen‰ím, tak v‰ichni proÏívali stejn˘
zvlá‰tní pocit. Pohledy na uzouãké
místnÛstky v nás budily strach, úzkost
a lítost...“

„Paní uãitelky i prÛvodci byli pfiekva-
peni z na‰eho zájmu. V autobuse na zpá-
teãní cestû se nefie‰ilo nic jiného neÏ téma
Terezín.“

„Pfii pfiedstavû, co v‰echno museli
proÏít, jsme si  uvûdomili, jak se máme
dobfie...“

„Ve‰li jsme do malé místnosti, kde
jsme uÏ pfii malém poãtu 24 lidí mûli
problém s prostorem a vzduchem. ·oko-
valo nás tvrzení, Ïe místnost slouÏila asi
pro 60 lidí...“

Z reakcí ÏákÛ je patrné, Ïe u nich má
tento projekt velk˘ úspûch. Plnû a cit-
livû se ponofiili do problematiky ÎidÛ
a sv˘m chováním a pfiístupem dokázali
i nám uãitelÛm, Ïe tato akce má opravdu
smysl.

Îáci 9. roãníku a uãitelé dûjepisu

Vystoupení  dramatického
krouÏku ,,ZVONEâEK“

V 1. pololetí ‰kolního roku 2010/2011
se dûti dramatického krouÏku ‰kolní
druÏiny soustavnû vûnovaly nacviãování
divadelní hry ,,Setkání u Aniãky“. Tuto
ãinnost jsme smûfiovali k vystoupení pro
na‰e nejmen‰í a mlad‰í kamarády ze
‰koly, pro rodiãe a blízké. VÏdyÈ hrajeme
divadlo, abychom rozdávali radost sobû
i druh˘m. S tímto konkrétním cílem
jsme se dali do práce. Rozepsali jsme si
role a zaãalo se nacviãovat – rozdûlení
rolí, zkou‰ky zpûvu písní, tancÛ.
Nûkolik t˘dnÛ jsme se scházeli v uãebnû
dramatické v˘chovy a dramatizovali,
aby se na‰e pfiedstavení v‰em líbilo.
Pfiipravovali jsme kulisy, rodiãe s ocho-
tou napomohli pfii tvorbû kost˘mÛ a pfií-
pravou rekvizit. Nauãili jsme se tak
mluvit a pohybovat se pfied obecen-
stvem bez ostychu.

(Pokraãování na sranû 22)
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Tûlocviãná jednota SOKOL TI·NOV

SOKOL TI·NOV PRO OBâANY MùSTA

Sokol Ti‰nov pfiedkládá celé ti‰novské vefiejnosti program své ãinnosti v roce
2011. Program je zamûfien pfiedev‰ím na rozvoj základní tûlesné v˘chovy pro
v‰echny generace, ale i na sport v oddílech karate, ‰achÛ, soutûÏního tance, re-
kreaãních oddílech odbíjené a ko‰íkové, na turistiku a v˘stavy minerálÛ. Hlavním
úkolem leto‰ního roku je zahájení pfiípravy na XV. v‰esokolsk˘ slet. Je urãen nejen
pro na‰e cviãence, ale i pro ‰irokou vefiejnost, zejména mládeÏ sdruÏenou v regionu
Ti‰novsko.

I. Cviãení sokolské v‰estrannosti
Pravidelné cviãení 1 aÏ 3� t˘dnû tûchto oddílÛ: rodiãe s dûtmi, pfied‰kolní Ïac-

tvo, mlad‰í Ïákynû, star‰í Ïákynû, Ïáci, junior aerobic, mlad‰í Ïeny – aerobic, Ïeny
– kondiãní cviãení, Ïeny s míãi, star‰í Ïeny, muÏi, bfii‰ní tance, muÏi – rekreaãní ko-
‰íková, seniofii, ãtyfii druÏstva taneãního oddílu, rekreaãní odbíjená, cviãení jogy, zá-
vodní oddíly karate a ‰achÛ. 

Pfiedsletov˘ rok – rok sokolské kultury
Bfiezen – záfií 2011 – Secviãná vedoucích jednotliv˘ch skladeb

Vypracování harmonogramu nácviku
Sletová ‰tafeta – zahájení sletového roku

Dostfiedivá sletová ‰tafeta povede ze v‰ech Ïup do Prahy ve dnech
23. – 25. 9. 2011. Pfiíchod na území Ïupy pfies LipÛvku,

pokraãování na Prahu, druh˘ den do Velké Bíte‰e.
¤íjen 2011 – Zahájení nácviku – nábor, spolupráce se ‰kolami.

Sestavení programu sletov˘ch vystoupení – jednota, Ïupa, Praha.
Organizaci cviãení zaji‰Èují: M. Sláma – náãelník, J. Wágnerová – náãelnice,

P. JÛza – náãelník sportu, ãtyfiicetiãlenn˘ cviãitelsk˘ sbor.

II. Tûlov˘chovné a sportovní soutûÏe
Pfiebor Ïactva v sokolské v‰estrannosti

Tento závod bude organizován v rámci pravidelného pfieboru Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské. Mohou se ho zúãastnit jednotlivci i druÏstva ÏákÛ ti‰novsk˘ch ‰kol.
Závod je urãen pro dívky i chlapce (ml. a st. Ïactvo) ve vûku od 6 do 14 let.

Termín konání: Plavání 5. bfiezna 2011 Místo: bazén v Blansku
Gymnastika duben 2011 Tûlocviãna v sokolovnû
Atletika duben 2010 Hfii‰tû u sokolovny

Dálkov˘ pochod a cyklistická jízda Sokolskou Ïupou Pern‰tejnskou
Termín: 8. kvûtna 2011

Start v Ti‰novû a Doubravníku
Trasy 8, 15, 23, 27, 36 km s cílem na hradû Pern‰tejnû, propozice pozdûji v TN.
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Drbalova 274, 666 01 Ti‰nov

Pfiespolní bûh Klucaninou
OkruÏní trasa Klucaninou v délce 7 km.

Kategorie muÏi, muÏi st. nad 40 let, Ïeny.
Termín: 21. 5. 2011 Start u sokolovny v 9.30 hod.

Zálesáck˘ závod zdatnosti
SoutûÏ pro smí‰ená druÏstva mládeÏe

Termín: 10. 4. 2011 Start pod Klucaninou v Ti‰novû

Sportovní soutûÏe
Úãast sportovcÛ oddílu karate na celostátních i mezinárodních soutûÏích.

Úãast ‰achistÛ Sokola Ti‰nov v krajském pfieboru.
Úãast soutûÏních skupin tancÛ v celorepublikov˘ch soutûÏích.
Termín: prÛbûÏnû po cel˘ rok dle dispozic ústfiedních orgánÛ.

Silvestrovsk˘ bûh
Pofiádá Sokol Lomniãka na Silvestra 2011.

Termín: 31. prosince 2011 Start u sokolovny v Lomniãce ve 14 hod.

III. Spoleãenská ãinnost
Program Taneãního souboru Sokola Ti‰nov „TOGETHER“

Pravideln˘ nácvik 110 taneãníkÛ od 3 do 25 let, trénink 4 x t˘dnû
Vystoupení na pûti spoleãensk˘ch plesech a pfiehlídkách na Ti‰novsku.

Úãast na celostátních soutûÏích v celé republice napfi. ve Zlínû, Îìáru a Drásovû.
Uspofiádání celostátní pfiehlídky podiov˘ch  skladeb „Let’s Dance Together 2011“.

Mezinárodní v˘stavy minerálÛ – 36. roãník
Jarní: 29. dubna aÏ 1. kvûtna 2011
Podzimní: 4. – 6. listopadu 2011

Místo: sokolovna, gymnázium, Z· Riegrova.
250 vystavovatelÛ ze 17 státÛ, 7000 náv‰tûvníkÛ.

Turistick˘ zájezd do Beliansk˘ch Tater
Doprava autobusem, ubytování na Tatransk˘ch Matliaroch.

Celodenní v˘lety po hfiebenech a vrcholech Beliansk˘ch a Vysok˘ch Tater.
Podrobné informace a pfiihlá‰ky v kanceláfii Sokola Ti‰nov.

Termín: 14. aÏ 18. záfií 2011

Mikulá‰ská besídka – Uspávání ãertíkÛ
Termín: prosinec 2011

Místo: tûlocviãna v sokolovnû, hfii‰tû a prostory ve mûstû.
Nadílka s programem.
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Dne 26. 1. 2011 se na na‰í ‰kole ko-
nal ,,Den otevfien˘ch dvefií“, kde malí
herci a hereãky mûli moÏnost pfiedvést
své herecké, pûvecké a taneãní v˘kony.
Uãebna dramatické v˘chovy byla plnû
obsazena diváky z fiad rodiãÛ, spolu-
ÏákÛ, ale i budoucí prvÀáãci se pfii‰li po-
bavit a zasmát. O úspûchu divadelního
pfiedstavení pfiesvûdãil herce dlouho-
dob˘ potlesk a zájem o opakování pfied-
stavení pro dal‰í kamarády a spoluÏáky. 

Sv˘m vystoupením potû‰ili malí
herci nejen obecenstvo, ale i paní vycho-
vatelku, která s nimi divadelní pfiedsta-
vení nacviãovala.

Jana Pilátová
vedoucí dramatického krouÏku

60. v˘roãí se blíÏí

Milí absolventi,
blíÏí se 60. v˘roãí
vzniku na‰í ‰koly
– Z· Smí‰kova.
Obracíme se na

Vás s prosbou, zda-li  byste neprojevili
svoji „srdeãní záleÏitost“ ke ‰kole
a nezavzpomínali na v‰echno dobré,
úsmûvné, zajímavé a jedineãné prostû,
na svá ‰kolní léta.

Zapojte se prosím do tvorby vzpo-
mínkového almanachu sv˘mi fotogra-
fiemi. PfiipomeÀte souãasn˘m ÏákÛm,
uãitelÛm i ‰iroké vefiejnosti, jak se ‰kola
stavûla a jak se postupem ãasu mûnila
aÏ do dne‰ní podoby.

Pokud byste se rádi podûlili i o své
záÏitky, které jste zde za dob sv˘ch stu-
dií proÏili, popfiípadû máte-li uschované
se‰ity, v˘kresy a dal‰í vzpomínkové
pfiedmûty související se ‰kolou, byli by-
chom rádi, kdybyste nám je poskytli.

Za v‰echny poskytnuté materiály
související s na‰í ‰kolou Vám budeme

velmi vdûãni. ZapÛjãené materiály Vám
samozfiejmû v pofiádku vrátíme nepo-
‰kozené.
Kontaktní údaje:
pevná linka: 549 415 163 
mobilní telefon: 606 713 663 
e-mail: zssmiskova@zssmiskova.cz

Mgr. H. Souãková

Nov˘ studijní maturitní obor
pro Ïáky 9. tfiíd v Ti‰novû

SOU Ti‰nov oznamuje v‰em ÏákÛm
9. tfiíd Z· a jejich rodiãÛm, Ïe od 1. 9.
2011 otevírá 1. roãník NOVÉHO studij-
ního oboru technického zamûfiení ME-
CHANIZACE 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.
SOU dále otevírá tyto tfiíleté
uãební obory:
– opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ
– mechanik opraváfi motorov˘ch vozidel

(automechanik)
– provoz sluÏeb

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, nám. Míru 22, 666 25
Ti‰nov, a to nejdéle do 15. 3. 2011.

SOU Ti‰nov

V˘roãní ãlenská schÛze

âESK¯ âERVEN¯ K¤ÍÎ TI·NOV vás
srdeãnû zve na v˘roãní ãlenskou schÛzi,
která se koná ve ãtvrtek 17. 2. 2011.
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Místo konání: Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov,
nám. Míru 111, zasedací síÀ.
Program: Zpráva o ãinnosti ââK
Ti‰nov, Zpráva o ãinnosti OS ââK Brno
– venkov.
Odborná pfiedná‰ka: Regenerace
organismu pomocí zdravé stravy.

Tû‰íme se na Va‰i úãast.

V̆ bor ââK

Tfiíkrálová sbírka v roce 2011

Tradiãnû jiÏ po jedenácté se
ve dnech 1. aÏ 14. ledna 2011
konala charitativní tfiíkrá-
lová sbírka. Charita âR se
touto cestou snaÏí posilovat
vûdomí solidarity a dobroãin-
nosti v na‰í spoleãnosti a na-
bízí moÏnost aktivnû se na
tûchto hodnotách podílet.

V˘tûÏek Tfiíkrálové sbírky je tra-
diãnû urãen pfiedev‰ím na pomoc lidem
v nouzi, nemocn˘m, handicapovan˘m,
seniorÛm, matkám s dûtmi v tísni a dal-
‰ím jinak sociálnû znev˘hodnûn˘m sku-
pinám a to zejména v regionech, kde se
sbírka koná.

Od roku 2007, kdy vznikla Oblastní
charita se sídlem v Ti‰novû, koledují Tfii
králové v podání dûtí vÏdy v doprovodu
dospûlého v tûchto obcích: Bûleã, Boraã,
Braní‰kov, Brumov, Brusná, Bfiezina,
âebín, âernvír, âeská, âíÏky, Deblín,
Dolní Louãky, Doubravník a okolí,
Drahonín, Drásov, Horní Louãky,
Hluboké Dvory, Hradãany, Heroltice,
Hvozdec, Chudãice, Jilmoví, Jinaãovice,
Kaly, Katov, Klokoãí, KfiiÏínkov, Kfioví,
Kufiim, Kufiimská Nová Ves, Kufiimské
Jestfiabí, LaÏánky, LipÛvka, Litava,
Lomnice (Brusná, ¤epka, Veselí),
Lomniãka, Lubû, Malhostovice, Mar‰ov,
Moravské Knínice, Nedvûdice, Nelepeã-
-ÎernÛvka, Ochoz u Ti‰nova, Ol‰í,

Osiky, Ostrov, Pfiedklá‰tefií, Ra‰ov,
Rojetín, Sentice, Strhafie, Svatoslav,
Synalov, ·tûpánovice, Ti‰nov, Ti‰novská
Nová Ves, Úsu‰í, Veverská Bít˘‰ka,
Víckov, Vohanãice, Vratislávka, V‰echo-
vice, Îìárec a Îelezné.

V leto‰ním roce se na Ti‰novsku díky
‰tûdrosti vás, dárcÛ, podafiilo vykole-
dovat neuvûfiiteln˘ch 1.028.520,- Kã.
Oblastní charita se sídlem v Ti‰novû tak
dál mÛÏe rozvíjet tolik potfiebné a stále
více Ïádané projekty: O‰etfiovatelská
sluÏba, Peãovatelská a odlehãovací
sluÏba, poradna Porta (odborné sociální
poradenství) a klub âas (nízkoprahové
zafiízení pro dûti a mládeÏ). âást v˘-
tûÏku bude urãen také na zahájení pro-
vozu Chránûného bydlení pro zdravotnû
a mentálnû postiÏené obãany v obci
Skryje u Ti‰nova, jehoÏ je oblastní cha-
rita v Ti‰novû provozovatelem.

Dûkujeme vám v‰em, ktefií jste
vstfiícnû pfiijali koledníky a ochotnû pfii-
spûli do jejich pokladniãek. Dûkujeme
také v‰em koledníkÛm, asistentÛm
a dobrovolníkÛm, ktefií nezi‰tnû vûno-
vali svÛj voln˘ ãas ve prospûch sbírky.
Díky vám v‰em se na Oblastní charitu
v Ti‰novû mohou i nadále obracet lidé
v nouzi s prosbou o pomoc nejen z v˘‰e
uveden˘ch obcí.

Více informací o Tfiíkrálové sbírce
Charity âR naleznete na www.trikralo-
vasbirka.cz, informace o charitních pro-
jektech moÏnostech pomoci na www.tis-
nov.caritas.cz.

Katefiina Trãková, DiS. 

Dolnolouãská zima
po tfiicáté druhé

Kolem roku 1975 se pár nad‰encÛ
v na‰em hasiãském sboru rozhodlo
v rámci zkvalitnûní fyzické pfiípravy
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zaloÏit soutûÏní druÏstvo. Netrvalo
dlouho a nápad se stal skuteãností. Co
jedno, ale i dvû druÏstva soutûÏila.
Jezdilo se po ‰irokém okolí, kde se sou-
tûÏilo v poÏárním sportu. A to ‰iroké
okolí bylo napfi. v Ti‰novû, Rousínovû,
Îidlochovicích, Mûfiínû, Vel. Mezifiíãí,
Îernovníku, mûstû Jeseník, Znojmû atd.
âlenové sboru stále chtûli soutûÏ v nûja-
k˘ch jin˘ch podmínkách. Hlavnû aby
byly sloÏitûj‰í.

Jednou jeden z nich prohlásil: „A co
v zimû, v zimû nehofií?“ a termín byl na
svûtû. Vybral se únor a hned vítûzn˘.
Tak vznikla tato zimní soutûÏ a její
první roãník byl v roce 1980. Tím jsme
jak se fiíká „brnkli na strunu“ tehdej‰í
politické garnitÛfie a bylo vyhráno. Pfii
soutûÏích tehdy pomáhaly Lidové milice
z papírny Ti‰nov s polní kuchyní, kde se
pfiipravoval grog nebo „svafiák“. To v‰e
bez nároku na odmûnu. 1. roãníku se
zúãastnilo pouze sedm druÏstev, ale sou-
tûÏ dostala „zvuk“ a v roce 1985 jiÏ bylo
na fotbalovém hfii‰ti 54 hasiãsk˘ch aut,
tedy na ‰edesát druÏstev Ïen i muÏÛ.
A to tehdy teplomûr ukazoval – 17°C.
Tato horda lidí také nûco snûdla
a hlavnû vypila. Zkrátka v zázemí se
hasiãi ani milicionáfii nezastavili.

No a v roce 1989, kdy nás pfiejelo
kolo dûjin, dostala soutûÏ název
„Dolnolouãská zima“. Letos to bude
jiÏ 32. roãník. Îe má tato soutûÏ
„zvuk“ svûdãí i náv‰tûvy napfiíklad
plk. JUDr. Miroslava ¤epiského, tehdy
pfiedsedy federálního v˘boru poÏárníkÛ
nebo ministra vnitra âR Franti‰ka
Bublana spolu s hejtmanem kraje
Mgr. Michalem Ha‰kem.

Doufejme, Ïe i leto‰ní 32. roãník
bude tak úspû‰n˘ jako minulé. Koná
se dne 20. února 2011 v 10.00 hod. na
cviãi‰ti Pod Hradiskem a jménem ha-

siãÛ si dovoluje na tuto soutûÏ pozvat
v‰echny pfiíznivce

Franti‰ek Bukal

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

17. 2. – ãtvrtek
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 dob-
rá nálada zaji‰tûna. V prÛbûhu zábavy
vystoupí seniofii z oddílu Taekwon-do,
cviãící v DPS. Pfiijìte si zatancovat, zaz-
pívat nebo jen tak posedût a pobavit se
s pfiáteli. KaÏdá maska bude odmûnûna.

Foto z loÀské
ma‰karní zábavy v DPS
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23.2. – stfieda
Plavání a relaxace v Boskovicích

Odjezd v 12.50 hod. od Podhorácké
restaurace. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena 140,- Kã zahrnuje do-
pravu i vstupné. V˘hradnû pro úãast-
níky zájezdu je na hodinu a pÛl, od
14.00 do 15.30, zamluven plaveck˘ ba-
zén, relaxaãní bazén s perliãkov˘mi
lÛÏky a sedátky, vífiivá vana, infra-
sauna, parní sauna a finská sauna.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 17. hod.
Zájemci,  hlaste se v CSS  u Romany
Koneãné na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274. Dal‰í plavání Boskovice:
9. 3. 2011.

Dne 2. 2. probûhl 1. zku‰ební  zájezd
na plavání do Wellness Kufiim. Seniofii
byli spokojeni, proto budou zájezdy po-
kraãovat. Dal‰í termíny jsou 16. 2.,
2. 3., 16. 3., 30. 3. a opakují se  vÏdy jed-
nou za 14 dní. Odjezd od Podhorácké
restaurace v 11.45 hod. Autobus dále
zastavuje u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena 80,- Kã zahrnuje
dopravu i vstupné. Pfiedpokládan˘ ná-
vrat kolem 15. hod.

K dispozici je plaveck˘ bazén 25 m
– 4 plavecké dráhy, hloubka 1,1 – 1,6 m
– teplota vody max. 28°C; rekreaãní ba-
zén s hloubkou 1,2 m, kde se nachází di-
voká fieka, 6 x vífiivá lavice lehací, 8 x ví-
fiivá lavice sedací, vodní hfiib, podvodní
osvûtlení – max. teplota 29°C (30°C); ví-
fiivá lázeÀ – max. teplota 35°C; parní lá-
zeÀ, kde je 100% vlhkost vzduchu pfii
teplotû kolem 40°C; ‰kolní bazén s po-
suvn˘m dnem a 2 chrliãi vody – teplota
vody max. 30°C.

V suché ãásti mÛÏete nav‰tívit:
Suché vodní masáÏe – AquaThermoJet
– masíruje vodními tryskami, zatím co

leÏíte na vyhfiívaném suchém povrchu
masáÏního lÛÏka. (90,- Kã / 10 minut,
150,- Kã / 20 minut – hradí si kaÏd˘ zá-
jemce sám, pfii odchodu z aquaparku).

Multifunkãní masáÏní vanov˘ box
– procedury v multifunkãním vanovém
boxu urãeném pro wellness a relaxaci.
Na tomto pfiístroji si mÛÏete vyzkou‰et
napfiíklad hydromasáÏe, podvodní
masáÏe, vibraãní masáÏe, parní saunu,
infrasaunu, aromaterapii, chromatote-
rapii, oxygenoterapii a podobnû.

Nabízí 10 rÛzn˘ch relaxaãních pro-
gramÛ prohfiátí, pfiírodní oãista, odbou-
rání stresu, omlazující kÛra, úleva, vy-
hlazení pokoÏky, osvûÏení, meditace
(vrásky), parní kÛra (vrásky), skotské
probuzení. (220,- Kã / 25 minut – hradí
si kaÏd˘ zájemce sám, pfii odchodu
z aquaparku).

Zájezd na koupání do MO·ONU
Pro ti‰novské seniory pfiipravujeme

na pondûlí 28. 2. 2011 zájezd na kou-
pání do Maìarska. Cena zájezdu 
300,- Kã – zahrnuje vstupné, poji‰tûní,
prÛvodce. Doprava je hrazena CSS.
Odjezd autobusu bude v 6.00 hod.
od ti‰novské radnice, dal‰í zastávka
na sídli‰ti Pod Klucaninou. Pfiihlásit na
zájezd se mÛÏete ve ãtvrtek 24. 2. 2011
ve vestibulu DPS Králova 1742 (pen-
zion) v dobû od 9.00 do 10.00 hod.
S sebou si pfiineste  platn˘ OP
a 300,- Kã. KaÏd˘ mÛÏe pfiihlásit kromû
sebe pouze 1 dal‰í osobu. Od kaÏdého
úãastníka budeme u pfiihla‰ování po-
tfiebovat tyto údaje: jméno, pfiíjmení,
adresu, zdravotní poji‰Èovnu a rodné
ãíslo.
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Postfiehy z víkendové
vycházky

Vysvitlo sluníãko, zbytky snûhu
roztály a oteplilo se. Sluneãní paprsky
vylákaly mnoho spoluobãanÛ na pro-
cházku. Také jsem se k nim s dcerou pfii-
dala. Zamífiily jsme do mûsta a uÏívaly
jsme si skoro jarního poãasí. Trochu
nám kazila dojem skuteãnost, Ïe jsme se
nemohly beze strachu, Ïe do „nûãeho“
‰lápneme, rozhlíÏet po okolí. Chodníky
jsou stále posypány smûsí kamínkÛ, jeh-
liãí a odpadkÛ a místy je zdobí i nûco
ménû voÀavého. Je ‰koda, Ïe v‰em poc-
tiv˘m pejskafiÛm kazí jejich reputaci ti,
ktefií po sv˘ch svûfiencích neuklízí. Byly
jsme si prohlédnout také novû zrekon-
struovan˘ MüllerÛv dÛm. Pokraãovaly
jsme jednou z nejuÏ‰ích ti‰novsk˘ch uli-
ãek. Nepfiíjemnû nás pfiekvapil vzhled
chodníku. Vypadalo to tam jako na ve-
fiejn˘ch záchodcích bez záchodkÛ!
Pro‰ly jsme celé centrum mûsta a zamí-
fiily jsme mezi paneláky. Kochaly jsme
se trávníky rozkvetl˘mi spoustou pa-
pírkÛ a igelitÛ. Kefie byly obsypané pet
lahvemi a jin˘mi podivn˘mi kvítky.
No, nikdo to asi jen tak neuklidí. MoÏná
by bylo lep‰í, kdyby ,,nûkdo“, tfieba
mûstsk˘ stráÏník, dohlédl na to, aby
tento nepofiádek pfiedev‰ím nikdo nevy-

tváfiel. Osobnû bych se propadla han-
bou, kdyby mû nûkdo musel upozornit,
Ïe jsem „nedopatfiením“ upustila pet
lahev na trávník nebo mému psovi
omylem upadlo nûco „mnohem men-
‰ího“.

Dagmar Rudolfová

VáÏení ãtenáfii,
pomozte nám vytváfiet obsah

Ti‰novsk˘ch novin. Uvítáme ãlánky
nejrÛznûj‰ího charakteru jak ze sou-
ãasného Ïivota mûsta, tak i vlasti-
vûdné texty do rubriky „Ti‰novsko“.
Svoje pfiíspûvky posílejte na e-mail:
sarka.kubatova@tisnov.cz nebo na
adresu: Mûsto Ti‰nov, nám. Míru 111,
666 19 Ti‰nov – Ti‰novské noviny.
Také je mÛÏete osobnû pfiinést na
Odbor kultury a ‰kolství MûÚ Ti‰nov,
Radniãní 14. 

Redakãní rada TN

Akce v sokolovnû Ti‰nov 16. 2. – 30. 3. 2011

18. 2. Ples SOU
21. 2. – 22. 2. 9.30 – 17.00 Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
23. 2. 9.00 – 17.00 Second hand
25. 2. 9.30 – 17.00 Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
9. 3. 9.00 – 17.00 Prodej obuvi

23. 3. 9.30 – 17.00 Prodej spotfiebního zboÏí a textilu

Mgr. Katefiina Hlouchová
Vedoucí provozu
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Zima v Ti‰novû

Dokonãení z minulého ãísla

Vrátím se k Sychrovu. Snûhové po-
mûry tehdy b˘valy kaÏd˘ rok dobré aÏ
v˘borné a na Sychrovû bylo neuvûfii-
telné mnoÏství sáÀkafiÛ a lyÏafiÛ. Nûkdy
jsme jezdili aÏ z hfiebenu Klucaniny,
vÏdy nás vy‰la poãetná skupina nahoru
a pak jsme v krátk˘ch intervalech sjíÏ-
dûli ‰usem (schus – v˘stfiel) dolÛ.
Nûkolikrát s námi ‰el také nejmlad‰í
z ChocholÛ Zdenûk. KdyÏ jsme ‰li na-
horu, uãil nás sprosté básniãky. Byl
z trojice muzikantÛ s Ale‰em Vítkem
a Ale‰em Smí‰kem. Pozdûji hrál na
housle v orchestru ãeskobudûjovického
divadla. Jeho lyÏování skonãilo úpln˘m
zniãením lyÏí pfii mohutn˘ch saltech na
hrubém písku na vydfieném v˘jezdu
z lesa. To kritické místo je tam dosud
patrné. Brzdilo se prudce aÏ na cestû,
tehdy jsme fiíkali „u jepti‰ek“ (dÛm ob˘-
valy do padesát˘ch let jepti‰ky), dnes by

to bylo pfied Bahensk˘mi. âasto jsme si
dûlali ze snûhu malé skokanské mÛstky,
ze kter˘ch jsme doskoãili 6 – 8 m.
Nahofie u lesa, tam, kde se dnes schází
kaÏd˘ den majitelé psÛ, stávala a disku-
tovala skupina star‰ích lyÏafiÛ. Ti více
diskutovali neÏ jezdili, jen obãas sjeli
nûkolik „telemarkÛ“ (norsky – prudk˘
‰vih lyÏafisk˘) nebo „kristiánek“, ost-
r˘ch zatáãek na lyÏích. Zde byli vesmûs
v‰ichni Jefiábci (Olin, Zdenûk, Panna),
Krenafii, Jedon – Laj‰ek, Kosíci Jirka
a Milan, Kadlec, ·Èáva, Seifert-
-Kodálek a v‰em dominovali vÏdy per-
fektnû obleãení a s naÏehlen˘mi puky
manÏelé Bûlohlávkovi. Na to v‰e jsem si
vzpomnûl v nemocnici, kdyÏ v noci vy-
ná‰eli z pokoje zemfielého pana
Bûlohlávka. PozdviÏení pfii‰lo s brnûn-
skou profesorkou Bainhauerovou, uãila
v tercii tûlocvik a fiíkali jí „BaÀka“. Kluci
z ní byli úplnû zblblí, a kdyÏ se objevila
na Sychrovû v oranÏov˘ch lyÏafisk˘ch
br˘lích, to byl vrchol. V̆ bornû lyÏovala.
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To ví‰, to je tím,
Ïe jsme jeden t˘m!

Ti‰nov toho má coby mûsto spoustu
co nabídnout, ale momentálnû má je‰tû
nûco navíc – futsalov˘ t˘m v 2. lize
a také nejlep‰í fanou‰ky v divizi. 1. FC
Kvûtnice loni suverénnû postoupila do
2. ligy a fanou‰kovská základna se je‰tû
roz‰ífiila. KdyÏ hraje Kvûtnice doma,
mÛÏete se spolehnout, Ïe sokolovna
bude plná, Ïe vût‰ina lidí na ulicích

bude mít známé modro-ãerné ‰ály a Ïe
zvuk bubnÛ a fiehtaãek vám bude
v u‰ích znít je‰tû nûjakou chvíli. Na zá-
pasech si asi ani moc nepopovídáte
– málo koho totiÏ nestrhne atmosféra,
fanou‰ci a hlavnû dûní na hfii‰ti.
A i kdyÏ se nehraje zrovna v Ti‰novû,
t˘m se na cesty do blízk˘ch i docela
vzdálen˘ch koutÛ v˘chodu âeské repub-
liky vypravuje autobusem spoleãnû
s fanou‰ky. Upfiímnû, málo kter˘ t˘m
a fanou‰ci dokáÏí na vlastních domácích

Podle vzpomínek Oldfiicha Zelinky
byly na Sychrovû koncem dvacát˘ch let
pofiádány závody ve skoku na lyÏích za
úãasti novomûstsk˘ch borcÛ. Skákalo se
aÏ 14 m. Také zde byl pofiádán rej ma-
sek. I gymnázium pofiádalo témûfi kaÏ-
doroãnû svoje závody v bûhu a sjezdu.

Hlavním organizátorem byl profesor
tûlocviku Alois Sitafi, dokud neskonãil
v nûmeckém kriminále.  Mám od nûho
dosud diplom za tfietí místo ve sjezdu.
Jezdilo se z rozcestí na Klucaninû po
jejím severním svahu k nemocnici,
kde byl cíl. Stále mám v pamûti závod
v bûhu na lyÏích, kdy jsem za Ïádnou
cenu nemohl pfiedbûhnout spoluÏáka
Mirka Bajera z Chlébského a skonãil
jsem druh˘. Ve tfiídû jsme mûli také
dobrou lyÏafiku Kvûtu Krejãí, dnes
Parmovou. Její vnuãka nyní uvádí
zprávy v televizi Prima. Pfii‰la do
Ti‰nova se star‰í sestrou z Radho‰tû,
kde mûl jejich tatínek v pronájmu chatu
Taneãnica. Bydlely u tetiãky u BaurÛ na
Brnûnské ulici, kde mûl ve dvofie zámeã-
nictví pan Drlík, jehoÏ vnuci dnes mají
moderní provozovnu u Hradãan.

Nebyly-li v Ti‰novû dobré snûhové
podmínky, jezdilo se na Sekofi nebo
k Novému Mûstu. Tam tehdy jezdilo
mnoho BrÀákÛ a pro lyÏafie byly vypra-
vovány zvlá‰tní vlaky Brno – Nové
Mûsto. Neobyãejnû dÛleÏité bylo mazání
lyÏí. Na prachov˘ sníh byl vosk znaãky
Mix, Skare byl na mokr˘ sníh. Dal‰í
znaãkou bylo je‰tû Medium. Hlavnû se
ale pouÏíval vosk ze svíãek nebo vãelí
vosk, oba se po lyÏích roztíraly starou
horkou Ïehliãkou. Poslední dva vosky
byly v˘borné na mokr˘ sníh.

Bruslení jsem nijak neovládal,
aã jsem zaãal bruslit v pûti nebo ‰esti
letech. Tehdy s bruslemi na kliãku jsem
chodil bruslit do sokolovny, kde se o klu-
zi‰tû staral sokolník pan Dou‰ek.
Vzhledem k vûku jsem byl tehdy vût‰i-
nou v péãi star‰ích dûvãat. Ani o hokej
jsem se nepokou‰el a rád pfienechám
tuto tematiku jin˘m pamûtníkÛm.

Karel Krejãí
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm, ktefií se pfii‰li
rozlouãit s panem JANEM DOZBA-
BOU. Dûkujeme také za kvûtinové dary
a projevy soustrasti. Zarmoucená rodina.

Vzpomínky

„Dík za to, Ïe jsi byla,
za kaÏd˘ den, kter˘ jsi pro ná‰ Ïila.“

Dne 21. února uplyne
ãtvrt˘ smutn˘ rok, co nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná manÏelka,
maminka a babiãka paní
IVANA FAFÍLKOVÁ.
Stále vzpomínají a za ti-

chou vzpomínku dûkují manÏel a dûti
s rodinami.

Dne 23. února 2011 uplyne 22 let, co
nám navÏdy ode‰el ná‰ drah˘ a milo-
van˘ manÏel, tatínek a dûdeãek pan
ADOLF POSNER. S láskou vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku dûkují man-
Ïelka a synové s rodinami.

Miloval jsem v‰echny, já chtûl s Vámi Ïít,
nezlobte se na mû, já nechtûl odejít.

Dne 23. února uplyne
14 smutn˘ch let, co nám
navÏdy ode‰el ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
pan ZDENùK LONDIN.
Dûkujeme za tichou

vzpomínku. ManÏelka, dcera a syn
s rodinami.

Sport

zápasech pfiehlu‰it ty ti‰novské. MoÏná
i to se odráÏí na tom, Ïe Kvûtnice je mo-
mentálnû na 4. místû tabulky a má vel-
kou moÏnost se dostat do dubnového
play off. Na celou sezónu Kvûtnice lze
zakoupit i místenky a je‰tû jich nûkolik
zb˘vá, vice informací najdete na webu
www.kvetnice.tisnov.cz, místenky se
vám v plné hale budou urãitû hodit.
Pfiijìte si zafandit, podpofiit kluky a po-
dívat se na t˘m, kter˘ stojí za to vidût
hrát!

napsala: Nina Adamcová

Medaile z Mistrovství
Moravy

Halové Mistrovství Moravy
a Slezska se tradiãnû koná v Bratislavû,
letos v sobotu 5. února. Z ãlenÛ
Atletického klubu Ti‰nov se dafiilo ze-
jména Veronice Patzelové, která se ve

fini‰i na 800 m úspû‰nû poprala o bron-
zovou medaili a to ãasem 2:36,15, coÏ je
téÏ zlep‰ení osobního rekordu o 6 s!
Mezi Ïáky dobûhl na solidním 6. místû
Martin Koneãn˘ (2:39,26) a bude se tû‰it
na pfií‰tí rok, kdy odejdou z kategorie
o rok star‰í soupefii. Jakub Du‰ek si
zlep‰il osobní rekord na
400 m o 0,2 s a ãasem 58,83 s dobûhl 15.

M. S.

zleva Du‰ek, Patzelová, Koneãn˘
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû na
Kvûtnici. Tel.: 777 602 839

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

1+1 ubytování vãetnû sluÏeb, vhodné
pro jednu osobu, zafiízen˘ – kabelová
televize, internet, úklid v cenû 6 000,- Kã/
/mûsíãnû. Tel.: 603 894 613, p. Stanûk

Prodám levnû psa Rhodézsk˘ ridge-
back. Stáfií 2 roky. Tel.: 606 807 561

Prodám 2 postele z roku 1917, 4 stejná
ãela, 4 postranice (rozmûry: v 92 cm,
‰ 100 cm, d 194 cm). Modfiín – hezká
kresba dfieva, dobr˘ stav, cena dohodou.
Tel.: 775 147 322

Prodám ob˘vací stûnu + TV skfiíÀku.
Cena dohodou, tel.: 605 326 658

Prodám: Renault Laguna, r. v. 1995.
Men‰í opravy nutné! Tel.: 777 218 593

Hledám osobu na obãasné hlídání
dítûte. Pfiíp. vyzvedávat ze ‰kolky. Cena
55,- Kã/hod. Tel.: 605 779 702, taurus976
@yahoo.com

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

Luxusní netbook Lenovo Idea Pad
S10-3s Wind – 10.1“ LCD, 1GB RAM,
250GB HDD, Windows7. Nov˘, nerozba-
len˘, 2 roky  záruka. PÛvodní cena
12.990,-, nyní 7990,-. Tel.: 549 412 380

Notebook AsusA6Q – 15.4“ LCD,
512RAM, 80GB HDD, WindowsXP.
PouÏit˘, drobné odûrky, my‰ místo TP.
Záruka 6 mûsícÛ. Cena 4900,-. Tel.: 549
412 381

Mgr. Katka Marion Tomanová
Osobnostní poradenství
www.karimatka.com

Hotel Kvûtnice pfiijme cukráfiku – vyu-
ãenou s praxí, smûnn˘ provoz. Mzda
cca 15.000,- Kã. Tel.: 603 894 613,
p. Stanûk

Dne 18. února uplynou
3 roky od chvíle, kdy nás
opustil pan KAREL
KALIVODA. Vzpomíná
manÏelka, dcera a syn
s rodinami.

Dne 9. února uplynulo
6 let, co nás navÏdy opus-
tila na‰e maminka
a babiãka paní ANNA
MA·KOVÁ z Pej‰kova.
Za tichou vzpomínku dû-
kují synové s rodinami.

Dne 15. února uplynulo smutn˘ch 5 let,
kdy od nás ode‰el manÏel, tatínek
a dûdeãek pan SLAVOMÍR MAREK.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka
a dûti s rodinami.

Dne 19. 2. 2011 uplyne
první smutn˘ rok vzpo-
mínek od úmrtí na‰eho
milovaného manÏela, ta-
tínka, dûdeãka a pradû-
deãka pana JAROSLAVA
PRÁ·KA z Drásova,

rodáka z Podolí. Vzpomíná manÏelka
s rodinou.
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TI·NOVSKÉ NOVINY 3/2011. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce osobního charakteru (blahopfiání,
vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-.
Pfií‰tí zpravodaj (ã. 4/2011) vyjde 2. bfiezna 2011 (uzávûrka textÛ i inzerce je 21. 2. 2011).


