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áÏení spoluobãané,
témat na úvodní slovo tohoto vy-
dání Ti‰novsk˘ch novin není málo.

Nemohu v‰ak, a to i z dÛvodu znaãné roz-
sáhlosti takového textu, vyjmenovávat na
tûchto fiádcích v‰e, co se aktuálnû v na‰em
mûstû dûje, pfiípadnû co napfi. v tûchto
dnech pfiipravujeme do rozpoãtu mûsta na
pfií‰tí rok. Stejnû jako v roce loÀském bude
do pfiípravy koneãné podoby rozpoãtu zapo-
jeno co nejvíce osob, v‰echny odborné ko-
mise rady a v˘bory zastupitelstva, fieditelé
mûstsk˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací, ale co
je nejdÛleÏitûj‰í, kdokoli z vás. Rozpoãet
mûsta na rok 2012 bude schvalován na pro-
sincovém zastupitelstvu a pfiíprava jeho
finální podoby do pfiipomínkového fiízení
vrcholí. O konkrétních plánovan˘ch akcích
se tedy je‰tû doãtete v nûkterém pfií‰tím
úvodním slovû.

Pofiád v‰ak máme celé dva mûsíce do
konce roku a ani v tûchto nehodláme zahá-
let. V dobû, kdy se vám do rukou dostává
toto ãíslo TN, máme za sebou uspofiádání
první konference sociálních sluÏeb na
Ti‰novsku. Na ní mohli v‰ichni poskyto-
vatelé sociálních sluÏeb v Ti‰novû i celém
regionu pfiedstavit ve sv˘ch krátk˘ch vy-
stoupeních svoji ãinnost. V tûchto dnech by
také mûla b˘t uskuteãÀována rekonstrukce
dal‰ího bytového domu v majetku mûsta.
Hovofiím o dlouho zanedbávaném domu b˘-
valé Okresní nemocenské poji‰Èovny. Nová
okna ve v‰ech bytech a opravená fasáda by
mûla prosvûtlit celé námûstí Komenského.

V prÛbûhu mûsíce listopadu bychom
také mûli zavést nov˘ systém pfii v˘bûru do-
davatelÛ vûcí, sluÏeb a stavebních prací. AÈ
uÏ se jedná o kanceláfiské potfieby ãi nákup
jiného materiálního zabezpeãení pro mûst-
sk˘ úfiad, nebo vefiejné zakázky na opravy
mûstského majetku, stejnû jako v‰echny in-
vestiãní akce, bude v˘bûr dodavatele probí-
hat formou dynamického nákupního systé-
mu, tedy tzv. e-aukcí. Díky aktivnímu sou-
pefiení dodavatelÛ jsou úspory v rozpoãtech
mûst, která jiÏ systém vyuÏívají, prokázány.

Leto‰ní podzim je v Ti‰novû i ve zna-
mení zv˘‰ené diskuse nad budoucností kul-
turního dûní v Ti‰novû. Osobnû o nûj obavy
nemám. Do v˘bûrového fiízení na fieditele
Mûstského kulturního stfiediska se pfiihlá-
silo dvakrát více uchazeãÛ neÏ pfii posled-
ním v˘bûru. V‰ichni se zku‰enostmi, ãasto
velmi v˘znamn˘mi, z organizací pÛsobících
v kulturním dûní v Ti‰novû, Bystfiici n. P.,
Velké Bíte‰i ãi Brnû i v dal‰ích mûstech.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe vítûz v˘bûrového fií-
zení (rada jej bude jmenovat na své první
listopadové schÛzi) má své manaÏerské
kvality i kulturní rozhled a bude nespor-
n˘m pfiínosem pro ti‰novskou kulturu.
I kruh pfiátel hudby si jiÏ, vûfiím, na‰el své-
ho nového garanta. Kde v‰ak náhradu za-
tím nemáme, je Jamborova galerie. Chci na
tomto místû podûkovat spoleãnosti Art
Periscope a pfiedev‰ím panu ZdeÀku Jílkovi
za dosavadní tfiíleté pÛsobení v galerii.
Snad si s nov˘m fieditelem padnou do oka
a spolupráce bude pokraãovat.

V závûru svého slova se neodch˘lím od
tématu kultury a dovolím si vás touto ces-
tou v prvé fiadû pozvat na slavnostní odha-
lení a kfiest novû pojmenované uliãky „·ev-
covské“. Souãástí akce, která se uskuteãní
v pátek 11. listopadu 2011 od 11 hodin,
bude i mal˘ historick˘ jarmark u mûst-
ského muzea, vernisáÏ v˘stavy o stfiedovû-
k˘ch uliãkách v Ti‰novû a snad pfiijede
i Martin na bílém koni. Nemáte-li je‰tû za-
koupen˘ nástûnn˘ kalendáfi na rok 2012,
udûlali jste dobfie. Pfií‰tí rok oslavíme
125 let od narození ãestného obãana
Ti‰nova a malífie Josefa Jambora. Proto Art
Periscope za spolupráce vedení mûsta pfii-
pravil pÛsobiv˘ nástûnn˘ kalendáfi, zpravi-
dla ménû znám˘ch obrazÛ. Kalendáfi bude
v omezeném mnoÏství pfiipraven na pfie-
lomu mûsíce listopadu a prosince k prodeji
v muzeu mûsta Ti‰nova.

·Èastn˘ a poklidn˘ podzim vám pfieje
Marek Babák
místostarosta

V
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Referent Odboru správních a vnitfiních vûcí
(Obãanské prÛkazy, cestovní doklady)

Popis pracovní pozice:
– zaji‰Èování vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ a jejich evidence
– zaji‰Èování vydávání cestovních dokladÛ a jejich evidence
– zaji‰Èování v˘konu agend na úseku evidence obyvatel v rozsahu obecního

úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností
– zaji‰Èování skartace a archivace dokumentÛ v rámci OSVV

Kvalifikaãní  a podmiÀující poÏadavky:
– S· vzdûlání s maturitou
– znalost zákona ã. 128/2000 Sb. (o obcích), zákona ã. 500/2004 Sb. (správní fiád),

zákona ã. 21/2006 Sb. (o ovûfiování), zákona ã. 328/1999 Sb. (o obãansk˘ch prÛ-
kazech) a zákona ã. 329/1999 Sb. (o cestovních dokladech), zákona ã.133/2000
Sb., (o evidenci obyvatel a rodn˘ch ãíslech), v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

– zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ od nástupu
– praxe ve státní správû  v˘hodou
– oprávnûní provádût vidimaci a legalizaci vítána
– znalost práce na PC (zejména Word, Excel, Internet, e-mail)
– morální bezúhonnost

Specifické poÏadavky:
– efektivní komunikace
– t˘mová práce
– dÛslednost a peãlivost
– samostatnost

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 1. 2012.
Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã.564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 8.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 7. 11. 2011
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz
Pfiihlá‰ku oznaãte: V¤ referent OSVV (obãanské prÛkazy, cestovní doklady)
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Tiskové zprávy

Poplatek za komunální odpad zÛ-
stane v r. 2012 stejn˘ jako v r. 2011

Náklady na sbûr a svoz netfiídûného
komunálního odpadu na jednoho poplat-
níka ãinily v pfiedcházejícím roce 2010
585,- Kã, proti roku 2009 do‰lo k jejich
mírnému sníÏení jak v celkové ãástce,
tak na poplatníka. Pro srovnání pfied-
kládáme pfiehled tûchto nákladÛ za
uplynulé tfii roky:
Rok Náklady Náklady

celkem na jednoho
(v Kã) poplatníka (v Kã)

2008 5 571 200,- 636,-
2009 5 289 747,- 602,-
2010 5 179 726,- 585,-

Návrh sazby poplatku pro rok 2012
je shodn˘ se sazbou stanovenou pro le-
to‰ní rok, tedy ve v˘‰i 500,- Kã.

„Proti leto‰nímu roku jsme roz‰ífiili
okruh poplatníkÛ, ktefií jsou od poplat-
ku osvobozeni a to o poplatníky, ktefií
jsou na základû rozhodnutí soudu trvale
umístûni ve ‰kolsk˘ch zafiízeních pro
v˘kon ústavní a ochranné v˘chovy,
v krizov˘ch centrech nebo v zafiízeních
pro dûti vyÏadující okamÏitou pomoc,“

informuje starosta mûsta Jan
Schneider.

Roz‰ífien je rovnûÏ okruh poplat-
níkÛ, kter˘m se poskytuje úleva, a to
poplatníkÛm, ktefií
– se v leto‰ním roce zapojí do systému

tfiídûní plastÛ a nápojov˘ch kartonÛ
do pytlÛ oznaãen˘ch ãárov˘mi kódy 

– prokáÏí, Ïe byli v roce 2011 po dobu
del‰í neÏ 6 mûsícÛ poÏivateli dávky
pomoci v hmotné nouzi

Vyhlá‰ení vefiejné soutûÏe
na vytvofiení jednotného
vizuálního stylu mûsta Ti‰nova

Mûsto Ti‰nov vyhla‰uje vefiejnou
jednokolovou neanonymní soutûÏ na vy-
tvofiení jednotného vizuálního stylu re-
prezentujícího mûsto Ti‰nov pfiedev‰ím
v oblasti cestovního ruchu.

„Cílem vytvofiení jednotného vizuál-
ního stylu mûsta Ti‰nova je jednotná
prezentace odpovídající jeho charakte-
ristice moderního, rozvíjejícího mûsta,
které je bohaté na zajímavou historii
a jedineãné sv˘m umístûním v ãlenité
krajinû prvních v˘bûÏkÛ âeskomorav-
ské vysoãiny,“ objasnil vyhlá‰ení sou-
tûÏe starosta mûsta Jan Schneider.

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

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

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

Pfiihlá‰ky zasílejte se v‰emi poÏadovan˘mi náleÏitostmi a pfiílohami, bez nich není
Va‰e pfiihlá‰ka úplná a nemÛÏe b˘t zahrnuta mezi pfiihlá‰ky dal‰ích uchazeãÛ o na-
bízené pracovní místo.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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Pfiedmûtem soutûÏe je navrhnout
jednotn˘ vizuální styl, jehoÏ základem
bude znaãka (grafick˘ symbol), logotyp
(slovní oznaãení TI·NOV, variantnû
MùSTO TI·NOV) a kreativní návrh
sloganu mûsta. Znaãka, logo i slogan bu-
dou základem jednotného vizuálního
stylu Ti‰nova pro propagaci v rámci
âeské republiky i v zahraniãí. Jednotn˘
vizuální styl bude zastfie‰ovat prezen-
tace zejména v oblasti cestovního ruchu,
obchodu, sportu ãi kultury a mûl by
proto b˘t vyuÏiteln˘ pro kaÏdou z nich.

Znaãka, logotyp a slogan by mûly
vytváfiet podmínky pro pozitivní vní-
mání mûsta  zejména pfii moderní repre-
zentaci v oblasti cestovního ruchu.

Uzávûrka podávání soutûÏních ná-
vrhÛ je 30. listopadu 2011.

2. prosince doporuãí hodnotící ko-
mise deset nejlep‰ích návrhÛ, které bu-
dou zvefiejnûny na webu mûsta. AÏ do
18. prosince bude hlasovat vefiejnost.
21. prosince vítûzn˘ návrh schválí
Rada mûsta. Od 12. do 15. ledna 2012
se nov˘ jednotn˘ vizuální styl mûsta
bude prezentovat na Mezinárodním ve-
letrhu turistick˘ch moÏností v regio-
nech Regiontour 2012 v rámci expozice
mûsta Ti‰nova.

Kraj podpofií Ti‰nov v prorodinné
politice

Rada mûsta na svém zasedání
schválila podporu projektu, které mûsto
pfiipravilo spoleãnû s Rodinn˘m centrem
Studánka.

Z maximální v˘‰e 20 000,- Kã zís-
kalo centrum od Jihomoravského kraje
13 000,- Kã.

„Za tuto ãástku, kterou Ti‰nov získá
z programu „Podpora prorodinné poli-
tiky na úrovni obcí“, budou  zakoupeny
v˘stavní panely pro prezentaci proro-
dinn˘ch aktivit,“ vysvûtlil starosta

Schneider, „v˘stavní panely mohou po-
zdûji slouÏit i pro prezentaci projektÛ
mûsta a dal‰í aktivity. V minulosti byly
totiÏ panely zapÛjãovány z Ekoporadny,
ze Z· nám. 28. fiíjna a z Mûstského kul-
turního stfiediska.“

Jednotka sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ Ti‰nov

Mûsto Ti‰nov podalo v leto‰ním roce
Ïádost o dotaci z rozpoãtu Jihomorav-
ského kraje na nákup dopravního auto-
mobilu v základním provedení pro
Jednotku sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
Ti‰nov.

„Na‰í Ïádosti bylo vyhovûno a fi-
nanãní podpora z rozpoãtu Jihomorav-
ského kraje byla schválena ve v˘‰i
500 000 Kã,“ informoval 1. místosta-
rosta Radovan Klusák.

V̆ bûrové fiízení na dodávku doprav-
ního automobilu pro SDH Ti‰nov letos
uÏ probûhlo a komise vybrala firmu
IVACAR Ivanãice, spol. s r. o. se sídlem
v Ivanãicích. Celková dohodnutá kupní
cena automobilu vãetnû DPH bude do
1 200 000,- Kã.

„Rada mûsta na svém zasedání
5. fiíjna schválila návrh smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpoãtu Jihomorav-
ského kraje, teì jen poãkáme na schvá-
lení Zastupitelstvem mûsta Ti‰nova,“
dodal k nákupu je‰tû Klusák.

Renáta Srstková, DiS.
asistentka starosty

Mûsto Ti‰nov
námûstí Míru 111, 666 19 Ti‰nov

tel.: 549 439 813, fax: 549 439 857
e-mail: renata.srstkova@tisnov.cz

www.tisnov.cz
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Zimní údrÏba místních
komunikací v Ti‰novû

V leto‰ním roce bude provádût mûsto
Ti‰nov zimní údrÏbu místních komuni-
kací a chodníkÛ prostfiednictvím vlastní
techniky a sv˘mi pracovníky nádvorní
ãety. Komunikace v majetku Jihomorav-
ského kraje udrÏuje Správa a údrÏba
silnic JMK.

Mûsto Ti‰nov udrÏuje k dne‰nímu
dni 130 000 m2 komunikací a 34 000 m2

chodníkÛ. Rozsah ãinností vypl˘vá
z Plánu zimní údrÏby mûsta Ti‰nova
schváleného na schÛzi Rady mûsta
Ti‰nova ã. 24/2011 konané dne 5. fiíjna
2011 a je dále upravován s pfiihlédnutím
k okolnostem, jako jsou aktuální povûtr-
nostní podmínky, mnoÏství sráÏek apod. 

Za zabezpeãení zimní údrÏby míst-
ních komunikací a chodníkÛ odpovídá
mûsto Ti‰nov, Odbor správy majetku
a investic, oddûlení komunálních sluÏeb
(tel.: 549 439 829). Zaji‰Èuje bezpeãné
uÏívání komunikací, chodníkÛ, schodÛ
a parkovi‰È.

Za zimní období se povaÏuje období
od 1. listopadu do 31. bfiezna kaÏdého
kalendáfiního roku. Vlivem poãasí mÛÏe
dojít ke zmûnám termínÛ.

Zimní údrÏbou místních komunikací
a chodníkÛ se rozumí zmírÀování závad,
které vznikly povûtrnostními vlivy
a podmínkami za zimních situací ve
sjízdnosti komunikací a ve schÛdnosti
místních komunikací. Pfii zimní údrÏbû
se provádí odstranûní snûhu a zmrazkÛ
z místních komunikací a chodníkÛ, je-
jich posyp inertním materiálem, pfiíp.
pískem, aby se zajistila jejich schÛdnost
a sjízdnost pfii bûÏném provozu.

ProtoÏe v zimním období není moÏno
závady ve sjízdnosti a schÛdnosti od-
stranit, n˘brÏ jen zmírnit a vzhledem
k tomu, Ïe závady není moÏno zmírnit

okamÏitû na celém území obce, stanoví
tento plán i potfiebné priority údrÏby
a to jak místní, tak i ãasové. Tyto prio-
rity vypl˘vají z nestejné dÛleÏitosti
místních komunikací a chodníkÛ
a z technick˘ch moÏností provádûní
zimní údrÏby.

Místní komunikace a chodníky jsou
v Ti‰novû rozdûleny pro v˘kon zimní
údrÏby do 3 pofiadí dÛleÏitosti dle do-
pravního zatíÏení a v˘znamu. Místní
komunikace a chodníky v prvním pofiadí
dÛleÏitosti budou prohrnuty a posypány
nejdéle do 3 hodin po skonãení snûÏení
nebo vzniku náledí, ve druhém pofiadí
do 6 hodin a ve tfietím pofiadí do
12 hodin.

Tyto lhÛty pro zaji‰tûní zimní údrÏby
v Ti‰novû jsou mnohem pfiísnûj‰í neÏ ve
vyhlá‰ce Ministerstva dopravy a spojÛ
ã. 104/1997 Sb., §46,  kde jsou ãasy pro
první pofiadí dÛleÏitosti do 4 hodin,
druhé pofiadí do 12 hodin a tfietí pofiadí
aÏ do 48 hodin.

Kompletní Plán zimní údrÏby vãetnû
rozdûlení ulic do pofiadí dÛleÏitosti
naleznete na internetov˘ch stránkách
mûsta www.tisnov.cz v odkazu
„Potfiebuji vyfiídit – komunální sluÏby“.
Ve‰kerá rozhodnutí související s prová-
dûním zimní údrÏby jsou v kompetenci
oddûlení komunálních sluÏeb a vedení
mûsta Ti‰nova.

Závûrem si dovolujeme poÏádat spo-
luobãany, aby dle sv˘ch  moÏností po-
mohli pfii zimní údrÏbû chodníkÛ pfiilé-
hajících k jejich nemovitosti.

(odd. kom. sluÏeb)

Oznámení

Pfii pfiíleÏitosti uctûní památky ze-
snul˘ch bude v období od 28. 10. do
6. 11. 2011 na ti‰novsk˘ch hfibitovech
prodlouÏena otevírací doba do 21.00 ho-
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din. Poté, jako obvykle pfies zimní mû-
síce, do 18.00 hodin. V̆ jimkou bude
·tûdr˘ den – 24. 12., kdy budou hfibi-
tovy zpfiístupnûny do 24.00 hodin.

Odbor správy majetku
a investic MûÚ Ti‰nov

správa hfibitovÛ

Nové „elektronické“
obãanské prÛkazy

Od ledna se zaãnou vydávat nové ob-
ãanské prÛkazy, které budou pfiipomí-
nat souãasn˘ fiidiãsk˘ prÛkaz. PfiestoÏe
se uvaÏovalo o odloÏení této novinky, na-
konec budou tzv. „e-OP“ vydávány jiÏ od
1. 1. 2012, neboÈ návrh na odloÏení
o 2 roky nepro‰el schvalovacím proce-
sem.
Proã elektronické OP?

Novû budou mít obãanské prÛkazy
i elektronick˘ ãip. K ãemu ãip slouÏí?
Je moÏné do nûj nahrát elektronick˘
podpis a v budoucnu by tak obãansk˘
prÛkaz mohl slouÏit napfi. i jako kar-
tiãka poji‰tûnce.
Mám povinnost mûnit?

Podstatné je, Ïe v˘mûna stávajících
obãansk˘ch prÛkazÛ NEBUDE povinná
– tj. pokud nûkdo má platn˘ obãansk˘
prÛkaz, nebude jej muset prozatím
mûnit.

Uvítali bychom v‰ak, kdyby obãané,
ktefií se ze zdravotních dÛvodÛ nemohou
dostavit na pfiepáÏku úfiadu a jejichÏ
platnost obãanského prÛkazu bude
konãit bûhem prvního pololetí 2012,
poÏádali o v˘mûnu OP nejpozdûji do
14. 12. 2011.
Kde se budou e-OP vyfiizovat?
– novû pouze na obcích s roz‰ífienou pÛ-

sobností (napfi. Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov).
Dosud bylo moÏné poÏádat o OP i na
matriãních úfiadech, které jsou v âR
asi ve 1250 obcích. DÛvodem redukce

míst je nutnost vybavení míst techni-
kou a pfiíslu‰nou aplikací.

Co je pozitivní?
Obãan jiÏ nebude vyplÀovat Ïádost

a pfiikládat fotografii. Vyplnûní Ïádosti
i vyfotografování obãana zajistí úfiedník
pomocí speciální aplikace a technického
vybavení.

Odbor správních a vnitfiních
vûcí MûÚ Ti‰nov

Mobilní sbûr odpadu
a sbûrn˘ dvÛr

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe budou opût po
mûstû a obcích umísÈovány velkoobje-
mové kontejnery na velkoobjemov˘ od-
pad.

Plán pfiistavení velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ – II. ãást
25. 10. 2011 Pej‰kov (u zastávky),

Jamné („U VlachÛ“)
27. 10. 2011 Kuk˘rna (u ordinace

p. Stalmachové), ul. Brnûnská
(u pily), Hajánky

1. 11. 2011 ul. Za Ml˘nem, ul. Halasova,
ul. Králova (na konci)

Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti je
umístûn kontejner v dobû od
l4.00 hod. do l8.00 hod.

Kromû velkoobjemového smûs-
ného odpadu (skfiínû, sedací soupravy,
koberce, Ïelezo aj.) lze takto pfiedat
i velkoobjemové elektrozafiízení, které
podléhá zpûtnému odbûru a které mûsto
prioritnû odebírá na sbûrném dvofie
(chladniãky, sporáky, televize, monitory
aj.). Z bioodpadÛ lze ke kontejneru odlo-
Ïit pouze vûtve z ofiezu stromÛ a kefiÛ.

Respektujte prosím pokyny obsluhy,
dûkujeme.



Radnice informuje

Kultura

8 TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2011

Pfiipomínáme, Ïe smûsn˘ domovní
odpad v zástavbû rodinn˘ch domÛ je
opût sváÏen v zimní ãásti roku v ter-
mínu od 3. 10. 2011 do 30. 3. 2012
v ãetnosti 1x za 14 dní, a to vÏdy v li-
chém t˘dnu. V zástavbû bytov˘ch domÛ
zÛstává ãetnost t˘denní vzhledem
k omezen˘m moÏnostem tfiídit bioodpad.

UpozorÀujeme obãany, Ïe svoz smûs-
ného domovního odpadu, kter˘ vychází
na státní svátek 28. 10. 2011, bude pro-
veden stejnû jako v bûÏn˘ pracovní den.

Ing. Václav Drhlík

Podûkování

Mûsto Ti‰nov, jako spolupofiadatel
Václavsk˘ch hodÛ v Ti‰novû,  vyjadfiuje
podûkování za ochotu panu Pavlu ·tou-
raãovi z Ti‰nova, kter˘ sv˘m jefiábem
v˘znamnû pomohl pfii stavûní a sklízení
máje. Dûkujeme.

MûKS Ti‰nov uvádí:
www.mekstisnov.cz

Divadelní pfiedstavení KUK a CUK
3. listopadu 2011 v 10.00 hod.

velk˘ sál MûKS
MûKS k akci poskytuje pfiíslu‰né

prostory.

Posezení s cimbálem
5. listopadu 2011 v 17.00 hod.

velk˘ sál MûKS
Pofiádá KVJ, MûKS k akci

poskytuje pfiíslu‰né prostory.

Ti‰novsk˘ region metal fest2
12. listopadu 2011 ve 12.00 hod.

velk˘ sál MûKS
MÛÏete se tû‰it na tûchto 14 skupin:

WOLF359, PÁTÁ RUKA, BAST, SCA,
WE KNOW, INVAZE, NONSENSE, ON-
SET, THE TRUD IS OUT THERE,
SMASHED  FACE, HIV POSITIVE,
LOCOMOTIVE, COARSE GRAIN
a CLAWED FOREHEAD.

MûKS k akci poskytuje pfiíslu‰né
prostory. Pfiedprodej v Kavárnû u kina.

Divadelní pfiedstavení – HÁTA:
DNES HRAJEME CYRANA
14. listopadu 2011 v 19.30 hod.

sál kina Svratka

Dal‰í z komedií oblíbeného divadla
Háta. O v‰edních vûcech nev‰edního

divadelního
Ïivota z pera
amerického
autora Kena
L u d w i g a
a v reÏii
L u m í r a
Ol‰ovského.
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Pfiedprodej vstupenek v knihkupec-
tví paní Ra‰kové, Brnûnská ul., tel. 549
410 022.

3. koncert KPH
Leo‰ a Jakub âepick˘

16. listopadu 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS
Houslové duo, ve kterém
vystoupí otec Leo‰ âepick˘
a jeho syn Jakub.
LEO· âEPICK¯ je absol-
ventem Konzervatofie
v Pardubicích (1985) ve

tfiídû I. ·trause. Na Hudební fakultû
AMU v Praze studoval housle
u J. Nováka a komorní hru ve tfiídû
A. Kohouta (oba ãlenové Smetanova
kvarteta). JiÏ bûhem studia na HAMU
se stal primáriem Wihanova kvarteta,
jehoÏ ãlenem je dodnes.

Jeho syn JAKUB âEPICK¯ zaãal
hrát na housle v ‰esti letech ve tfiídû
uãitelky Kurzové, pokraãoval na
Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním
zamûfiením a v souãasné dobû je studen-
tem HAMU. Od r. 2007 hraje i na violu. 

MICHAL PROKOP – LUBO·
ANDR·T – JAN HRUB¯ – blues

18. listopadu 2011 v 20.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Koncert trojice legendárních vete-
ránÛ ãeské rockové hudby. Michal
Prokop, zpûvák skupiny Framus Five,
zahraje rovnûÏ na akustickou kytaru
a harmoniku, Lubo‰ Andr‰t se samo-

zfiejmû pfiedstaví se svou (bluesovou)
elektrickou kytarou a Jan Hrub˘ bude
v rukou tfiímat nezbytné démonické
housle.

Divadelní pfiedstavení Dnes hrajeme
Cyrana a koncert trojice Prokop, Andr‰t
a Hrub˘ jsou podporovány Jihomorav-
sk˘m krajem.

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

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

sobota a nedûle 10 – 17 hod.

Autorské a tematické v˘stavy v galerii:
ALE· KNOTEK – obrazy
15. fiíjna – 1. prosince 2011

V̆ stava obrazÛ ivanãického malífie
Ale‰e Knotka, kter˘ nyní Ïije a tvofií
v Praze. V̆ stava je pofiádána ve spolu-
práci se spoleãností ART PERISCOPE.

JI¤Í BRTNICK¯ – obrazy
5. listopadu – 1. prosince 2011

V̆ stava obrazÛ v˘tvarníka z nedale-
k˘ch Letovic.

Muzeum mûsta Ti‰nova
MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

Stálá expozice o dûjinách
a pfiírodû mûsta.

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

KAVÁRNù

Tématické v˘stavy v muzeu:
DOBROVOLNICTVÍ NA TI·NOVSKU

11. záfií – 4. listopadu 2011
V˘stava se koná u pfiíleÏitosti

Evropského roku dobrovoln˘ch ãinností
na podporu aktivního obãanství 2011.
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Hlavním pofiadatelem je poslankynû
Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuzana
Brzobohatá. Na realizaci v˘stavy spolu-
pracuje Muzeum mûsta Ti‰nova se sdru-
Ïením Za sebevûdomé Ti‰novsko, o. s.
V rámci této v˘stavy probûhne ve stfiedu
2. listopadu kulat˘ stÛl na téma „dobro-
volnictví“.

ST¤EDOVùKÉ TI·NOVSKÉ
ULIâKY

11. listopadu – 31. prosince 2011
V̆ stava obrazÛ, fotografií a ti‰tû-

n˘ch materiálÛ vztahujících se k nejuÏ-
‰ím ti‰novsk˘m uliãkám.
Otevfieno úter˘ aÏ pátek 10 – 18 hodin,

sobota a nedûle 10 – 19 hodin.

¤í‰e stfiedu oãima batÛÏkáfie
Muzeum mûsta Ti‰nova vás zve na

vyprávûní Jifiího Borka o cestách po
âínû nazvaném „¤í‰e stfiedu oãima ba-
tÛÏkáfie“.

Budete moci nakouknout klíãovou
dírkou za zavfiené dvefie âíny. Uvidíte
miliony maov˘ch dûtí, vycpanou i ãerve-
nou pandu, opravdu velkou zeì, hnûdou
Îlutou fieku, tajemn˘ zelen˘ hnus, ne-
fal‰ovanou praÏskou kavárnu, dozvíte
se o dÛsledcích zmatení jazykÛ, pravdu
o jezení psÛ a ochutnáte skuteãnou
Starou Guilinovku.
Komentované promítání s diskuzí se
uskuteãní v úter˘ 8. listopadu 2011 od
18 hodin v pfiedná‰kové místnosti Muzea
mûsta Ti‰nova, Jungmannova 80.

Oslavy svátku svatého Martina
V pátek dne 11. 11. 2011 u pfiíleÏi-

tosti 5. v˘roãí kfitu nejuÏ‰í uliãky
v Ti‰novû, uliãky KoÏeluÏské, se usku-
teãní oslavy svátku svatého Martina
spojené s pojmenováním uliãky ·evcov-
ské.

Cel˘ program zaãíná jiÏ v 11 hodin
11 minut u ústí uliãky ·evcovské z ulice

Halouzkovy, kdy bude slavnostnû pfie-
stfiiÏena páska a odhalena tabule s ná-
zvem uliãky ·evcovské, která byla opra-
vena z iniciativy pana Miroslava
Navrátila.

Od 12 hodin zahraje v Muzeu mûsta
Ti‰nova cimbálová kapela Veronika
a uskuteãní se slavnostní vernisáÏ v˘-
stavy Stfiedovûké ti‰novské uliãky, které
zde budou zachyceny v obrazech, foto-
grafiích, na star˘ch pohlednicích a do-
kumentech. Na vernisáÏi bude pokfitûn
kalendáfi obrazÛ Josefa Jambora pro
rok 2012 a po jejím skonãení probûhne
v kavárnû muzea autogramiáda kníÏek
Vráti Ebra a Mgr. Miroslava Pavlíka.
V˘stava se koná ve dnech 11. 11.
– 30. 12. 2011.

Celou akci bude moderovat praÏsk˘
knihkupec, spisovatel a moderátor
VráÈa Ebr.

RC Studánka zve rodiãe s dûtmi na
lampionov˘ prÛvod uliãkami. Sraz se
uskuteãní v 16.45 za prodejnou Albert,
odkud se prÛvod vydá uliãkami – ·ev-
covskou, KoÏeluÏskou a Jircháfiskou
smûrem k muzeu, kam v 17 hodin pfii-
jede svat˘ Martin na bílém koni a celou
slavnost tak ukonãí.

Od 11 do 17 hodin bude na prostran-
ství u muzea probíhat minijarmark, kde
budou náv‰tûvníci moci zakoupit fieme-
slné v˘robky a ochutnat Svatomartin-
ské víno. Obãerstvení bude zaji‰tûno
v jarmareãních stáncích a v kavárnû
Muzea mûsta Ti‰nova.

Oslavy pofiádá Muzeum mûsta
Ti‰nova za podpory spoleãnosti Art
Pericsope, ve spolupráci s RC Studánka.

Za pofiadatele Vás srdeãnû zve

Katefiina Brdíãková
Muzeum mûsta Ti‰nova
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci listopadu 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

1. 11., 2. 11., 15. 11., 16. 11., 29. 11.
a 30. 11. 2011 v 17.00 pfiedná‰ky zim-
ního semestru UVâ – Stfiedoevropská
barokní malba.

9.11. a 23.11. 2011 v 17.00 pfied-
ná‰ky zimního semestru UVâ – Richard
Wagner: hudba a drama.

Salonky

3. 11. 2011 v 9.30
Andílci z korálkÛ

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 7. roãníku projektu „Salonky“
pfiedvánoãní praktickou dílnu, ve které
budeme vyrábût pod vedením lektorky
paní Hany ·irÛãkové andílky z korálkÛ.
Poplatek za materiál: 50,- Kã

8. 11. a 22. 11. 2011 v 9.00
Internetové chviliãky pro dûdy
a babiãky II.

Zastihla Vás doba poãítaãÛ a nevíte
si s ní rady? Dûti i vnuci jsou s interne-
tem jedna ruka, chtûli by vám posílat
e-maily a digitální fotky (z dovolené,
oslav, nového bytu...), ale Vy nevíte jak
na to? Máte na druhém konci republiky
nebo tfieba i v zahraniãí známé a chtûli
byste jim napsat pár fiádek ãastûji neÏ
jen na vánoãní svátky?

Pro vás, seniory, ktefií máte zájem
nauãit se ovládat poãítaã, nabízí mûst-
ská knihovna kurz práce s poãítaãem
a internetem v pfiíjemném prostfiedí
a s trpûliv˘m lektorem.

Pfiihla‰ovat se mÛÏete na telefonním
ãísle 549 121 001-5 nebo osobnû v kni-
hovnû. Poãet míst je omezen!

24. 11. 2011 v 9.30
Vánoãní ozdoby ze ‰ustí

Druhá pfiedvánoãní praktická dílna
opût pod vedením lektorky paní Hany
·irÛãkové. Tentokrát se vrátíme do dob
na‰ich pfiedkÛ a budeme vyrábût vánoã-
ní ozdoby z kukufiiãného ‰ustí.
Poplatek za materiál: 50,- Kã

Besedy
3. 11. 2011 v 17.00
Polsko – pfiehlíÏená kráska severu

Milovnice Polska Barbora Pavli‰ová
povypráví o na‰em sousedovi, kter˘ je
neoprávnûnû mnoho let opomíjen, ale
o to vût‰ím rájem je  pro fajn‰mekry pa-
mátek a kultury.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Divadlo
12. 11. 2011
Jeana-Baptista Moliére: Lakomec

Mûstská knihovna Ti‰nov ve spolu-
práci s Národním Divadlem Brno po-
fiádá zájezd na pfiedstavení Jeana-
-Baptista Moliéra Lakomec.

Jedná se snad o nejslavnûj‰í fran-
couzskou komedii se skvûl˘mi hereck˘-
mi pfiíleÏitostmi.

Skrblík Harpagon by pro peníze obû-
toval v‰echno, dokonce i ‰tûstí vlastní
dcery.  Omezuje své dûti a intrikuje s je-
jich Ïivoty, kdyÏ je nutí do v˘hodn˘ch
sÀatkÛ. Pro syna vybral bohatou vdovu,
i pfiestoÏe miluje krásnou, mladou
Marianu, na kterou si ale zároveÀ
myslí i Harpagon sám. Pro dceru nao-
pak na‰el zámoÏného starce. K ‰ílenství
jej pfiivádí ztráta zlat˘ch dukátÛ, které
mu vezme sluha, aby tak pomohl
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Kleantovi, jeho synovi. Harpagon zbû-
sile pátrá a podezfiívá kaÏdého ve svém
okolí. Po odhalení lsti se v˘mûnou za pe-
níze vzdává Mariany. Nakonec svolí ke
sÀatkÛm sv˘ch dûtí s partnery, které si
samy zvolily, ale aÏ poté, co se dozvídá
o jejich majetném rodinném zázemí.
Zvlá‰tû ho pfiesvûdãí fakt, Ïe ho vdavky
nebudou nic stát.

Zájemci se mohou závaznû pfiihlásit
v Mûstské knihovnû Ti‰nov vÏdy v pÛj-
ãovní dobû do 31. 10. 2011.
Cena vstupenky pro pracující 
320,- Kã, pro seniory 224,- Kã, pro stu-
denty a drÏitele prÛkazu ZTP 
a ZTP-P 160,- Kã
!!!Platba probíhá pfii pfiihla‰ování!!!
Sraz zájemcÛ v 17.30 u elektry.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ

Mûstská knihovna Ti‰nov a Z·
Smí‰kova pfiedstaví v mûsíci listopadu
jiÏ osm˘ roãník projektu na podporu dût-
ského ãtenáfiství vûnovan˘ Alenû
JeÏkové a Václavu âtvrtkovi

Knihy mého srdce
Alena JeÏková – je nejoceÀovanûj‰í

souãasná ãeská spisovatelka v Ïánru
populárnû nauãn˘ch knih o historii pro
dûti a dospûlé. Narodila se 6. 10. 1966
a vyrÛstala v centru Prahy. Vystudovala
Filozofickou fakultu Karlovy univerzity
obor ãe‰tina a pedagogika a doktorand-
ské studium na V·UP v oboru teorie v˘-
tvarn˘ch umûní.

Do podvûdomí ãtenáfiÛ vstoupila kni-
hami jako Praha babka mûst, 77 praÏ-
sk˘ch legend, Karel IV., Pfiíbûhy ães-
k˘ch kníÏat a králÛ. Také nejstar‰í
ãeské a moravské povûsti a legendy se
díky Alenû JeÏkové doãkaly moderního
zpracování. Pfiíbûhy vyprávûné Ïiv˘m
jazykem jsou v souladu s historick˘mi
prameny a souãasn˘mi poznatky arche-

ologie. âinorodá spisovatelka je autor-
kou stál˘ch historick˘ch expozic KrálÛv
dvÛr v Pra‰né bránû a PraÏské zvony ve
vûÏi chrámu sv. Mikulá‰e na Malé
Stranû. Pfiipravila také v˘stavu 60 let
na kfiídlech Albatrosu.

Îáci z 1. – 5. tfiíd se hravou formou
tradiãnû zapojí do následujícího pro-
gramu pfiipraveného v knihovnû. V le-
to‰ním roce se projektu zúãastní i Ïáci
ze Z· v Pfiedklá‰tefií.

1. 11., 3. 11., 8. 11., 10. 11., 14. 11.,
15. 11. v 9.00, 21. 11. v 8.30 a 10.00
O povûstech a knihách
Aleny JeÏkové – beseda

Povûsti, legendy, báje a báchorky
mají podle Aleny JeÏkové zvlá‰tní kouz-
lo, stojí mezi dvûma svûty: fantazií
a skuteãností. Prosvûcují historii poezií,
humorem a nadûjí, srozumiteln˘mi
v‰em, kdo chtûjí naslouchat.

Na besedu zveme Ïáky ze 3. – 5. tfiíd.

1. 11. – 29. 11.
Znáte dobfie knihy Aleny JeÏkové?
– soutûÏní test o kniÏní odmûny

1. 11., 3. 11., 8. 11., 10. 11., 14. 11.,
15. 11. v 10.00
Tajemství star˘ch hradÛ
– v˘tvarná lekce

Spoleãné malování je tou nejlep‰í
odezvou na pfiipomínané knihy o histo-
rii. Ti‰novsk˘ v˘tvarník Libor Balák ke
knihám Aleny JeÏkové pfiipravil jedi-
neãnou v˘tvarnou koncepci - do podoby
starého tajemného hradu ukryl magii
dávn˘ch ãasÛ. Pfiedkreslen˘ obraz bu-
dou dûti ze 3. – 5. tfiíd spoleãnû vymalo-
vávat, lepit a stfiíhat.

23. 11. v 10.30, 12.00 a 13.15
Setkání se spisovatelkou
Alenou JeÏkovou

Literární tvorba Aleny JeÏkové se
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vyznaãuje takfika básnicky ãtiv˘m jazy-
kem a byla nejednou ovûnãena literární-
mi cenami napfi. Zlatá stuha, Sukova ce-
na dûtsk˘ch knihoven, cena nakladatel-
ství Albatros, prestiÏní mezinárodní
ocenûní Bílá vrána apod. Îáky ãeká au-
torské povídání s neobvykl˘mi knihami
o ãeské historii. Chytré, poutavû psané
knihy, odhalující kus na‰í veselé histo-
rie jsou urãené dûtem ze 4. – 5. tfiíd.

2. 11., 9. 11., 16. 11. ve 13.30
Pohádkov˘ Jiãín – v˘tvarná lekce

Jiãínské prostfiedí a vzpomínky
z útlého dûtství oÏily v nejlep‰ích kníÏ-
kách Václava âtvrtka. Pohádkové
mûsto, které se v celé fiadû pohádek
stává opravdovou kulisou,  budou dûti
spoleãnû  malovat podle pfiedlohy v˘-
tvarnice Mileny Strakové. Stfiedeãní
v˘tvarná dílniãka je urãená dûtem ze
‰kolní druÏiny.

24. 11., 25. 11. v 7.45, 9.00 a 10.15
Rok velkého pohádkáfie
Václava âtvrtka – beseda
k 100. v˘roãí narození autora

Povídání o rozeném pohádkáfii je za-
mûfiené na autorovo dûtství a rodn˘
dÛm âtvrtkov˘ch pohádek ve mûstû
Jiãínû. V rámci besedy vystoupí Ïáci li-
terárnû – dramatického oboru ZU·
v Ti‰novû. Pod vedením uãitelky Berit
Hönigové zahrají pfiíbûh inspirovan˘ po-
hádkou Václava âtvrtka „O tom, jak
hrabûti vy‰lo jednou za tfiikrát“. Akce je
urãená pro Ïáky 1. – 2. tfiíd.

29. 11. od 13.30 do 16.00
Pozvánka ke spoleãnému ãtení

... „kdyÏ ãteme knihu, Ïijeme s jejími
postavami v dobrém i zlém, poznáváme
nové svûty, nové my‰lenky. âetbou kaÏdé
kvalitní knihy se v nás nûco mûní

– rosteme v lep‰í lidi. Dûti potfiebují ãíst,
aby mohly vyrÛst.“

Alena JeÏková
Závûr projektu neodmyslitelnû patfií

spoleãnému setkání s uãiteli, dûtmi
i rodiãi.

Jeho souãástí bude tentokrát i pfied-
stavení studentÛ brnûnské konzerva-
tofie pod názvem
O Ïelezném a zlatém králi
Pfiemyslu Otakaru II.

Námûtem pro toto vystoupení se
stala jedna z kapitol knihy Aleny
JeÏkové „Pfiíbûhy ãesk˘ch kníÏat
a králÛ“, jeÏ pfiedstavuje velikány ãeské
historie jako Ïivoucí a nezamûnitelné
lidské osobnosti.

V‰echny pofiádané akce jsou pfií-
stupné vefiejnosti, zejména maminkám
ãi tatínkÛm na matefiské dovolené, „hlí-
dacím“ babiãkám a dûdeãkÛm s vnou-
ãaty a v‰em, ktefií mají ãas a chuÈ zhléd-
nout zajímavé programy.

Knihy mého srdce

Projekt na podporu ãtenáfiství reali-
zovan˘ ve spolupráci  Mûstské knihovny
Ti‰nov a Z· Smí‰kova.

„Nemáme nic lep‰ího neÏ knihu, aby-
chom je zaÏehovali svûtlem reflektoru,
abychom  oãima své du‰e vidûli, co jinak
vidût nemÛÏeme. V dûtském vûku vidíme
bílé konû a muÏe v plá‰tûnkách, vidíme
mofiské piráty a indiány u táborového
ohnû, hledaãe pokladÛ v podzemních jes-
kyních a kosmické koráby na cestách ke
vzdálen˘m svûtÛm, o nichÏ nic nevíme,
které v‰ak mÛÏeme spatfiit v záfii svûtlo-
metÛ na‰í fantazie. Je dÛleÏité a nutné,
abychom se nauãili vytváfiet fantazijní
pfiedstavy, a proto je dÛleÏité, abychom
brzy nalezli cestu ke knize. NeboÈ zaãít
musíme docela od zaãátku.“

Astrid Lindgrenová
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Úvodní slova velmi dobfie vystihují,
jak˘ v˘znam má pro dûtského ãtenáfie
kniha. S touto my‰lenkou se rozbûhl
mezi MûK Ti‰nov a Z· Smí‰kova origi-
nální projekt na podporu dûtského ãte-
náfiství, kterému jsme dali název
„Knihy mého srdce“.

První roãník se uskuteãnil v roce
2004 a vûnovali jsme ho knihám a Ïi-
votu ‰védské spisovatelky Astrid
Lindgrenové, která právem mÛÏe b˘t
povaÏována za nejvût‰ího klasika dût-
ské literatury. Spisovatelka ãasto tvr-
dila, Ïe svÛj dûtsk˘ svût vlastnû nikdy
neopustila, byl pro ni stále Ïiv˘, a kdyby
to bylo moÏné, zÛstala by pr˘ dítûtem
navÏdy. Snad právû proto se jí podafiilo
vcítit tak hluboko do dûtské du‰e a po-
rozumût jí. S touto pozoruhodnou ·véd-
kou byl ná‰ úkol rázem o mnoho snad-
nûj‰í a za chvíli byl na toto téma pfii-
praven v knihovnû pestr˘ program.

Projekt Knihy mého srdce se rozbí-
hal v atmosféfie vzájemné dÛvûry a brzy
jsme se mohli tû‰it z toho, Ïe získal ob-
libu nejen mezi pedagogy, knihovníky,
ale také mezi dûtmi. První roãník mûl
dobrou odezvu, coÏ se projevilo nárÛs-
tem nov˘ch ãtenáfiÛ  a hlavnû kladn˘m
postojem dûtí ke knize. Proto jsme se
rozhodli kaÏdoroãnû projekt opakovat,
a to vÏdy v mûsíci listopadu, s cílem
pfiedstavit i jiné skvûlé a v˘znamné au-
tory dûtské literatury. V dal‰ích letech
jsme si pfiipomnûli kouzla a ãáry Josefa
Lady (2005), poezii velkého pohádkáfie
Václava âtvrtka (2006),  ãarovn˘ svût
knih Ondfieje Sekory (2007), velkého vy-
pravûãe Franti‰ka Nepila (2008), líbe-
zné ilustrace Heleny Zmatlíkové (2009)
a souãasnou tvorbu Martiny Drijverové
(2010).

Po vzoru prvního roãníku jsme
zachovali hlavní linii, jejíÏ souãástí jsou

besedy o Ïivotû a díle spisovatele, v˘-
tvarné a dramatické lekce, soutûÏní test
a závûreãné spoleãné ãtení. KaÏd˘ roã-
ník jsme také prezentovali pÛlroãní vel-
kou Ïákovskou v˘stavou v knihovnû.

Stalo se jiÏ pravidlem, Ïe dûtské od-
dûlení pfiipravuje pro Ïáky 1. – 5. tfiíd
celou fiadu akcí, které rozvedou téma do
hravé podoby. K projektu aktivnû pfii-
stupují v‰ichni uãitelé z 1. stupnû
základní ‰koly i ‰kolní druÏiny a s na-
d‰ením zapojují Ïáky do nabídnutého
programu. Není nezajímavé, Ïe v prÛbû-
hu kaÏdého roãníku probûhne bûhem
jednoho mûsíce na 25 akcí, kter˘ch se
zúãastÀuje na  550 dûtí.

Ojedinûl˘ projekt má své pfiíznivce
i z fiad dobrovolníkÛ – v˘tvarníci Milena
Straková a Libor Balák jsou pro projekt
velk˘m pfiínosem. Pfiipravují pro spo-
leãné malovaní dûtí velkoformátové ob-
rázky v rámci Ïákovské v˘stavy a zaru-
ãují projektu profesionální v˘tvarnou
podobu. Dal‰í spolupráce probíhá s ro-
diãi, se ZU· v Ti‰novû, se studenty
z JAMU a Pedagogické a Filozofické fa-
kulty Masarykovy univerzity v Brnû
a studenty z brnûnské konzervatofie.

Projekt má svou odezvu mezi zá-
kladními ‰kolami v Ti‰novû i okolí,
v dal‰ích mûsících mohou v knihovnû
zhlédnout Ïákovskou v˘stavu a k vybra-
nému tématu pro nû pokraãují besedy
o autorech.

KaÏd˘ roãník se skvûle vydafiil, velké
podûkování patfií pfiedev‰ím uãitelce
Alenû Adamcové, díky níÏ projekt zaãí-
nal a která ho obohatila fiadou zajíma-
v˘ch podnûtÛ. Dal‰í podûkování si za-
slouÏí Petra KfiíÏová, která v roce 2009
pfievzala iniciativu za ‰kolu, stejnû tak
uãitelky prvního stupnû a druÏiny
Petra Kappelová, Markéta Svobodová,
Rita Váchová, Jifií Anto‰, Dana
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Navrátilová, Lenka ·mardová, Marie
·paãková, Ivana Prá‰ková, Marcela
Fadrná, Eva Krajãoviãová a Romana
Navrátilová.

Leto‰ní, jiÏ osm˘ roãník, opût vûnu-
jeme Václavu âtvrtkovi, se Ïáky 1. – 2.
tfiíd spoleãnû oslavíme 100. v˘roãí jeho
narození. Star‰ím dûtem ze 3. – 5. tfiíd
pfiedstavíme souãasnou ãeskou spisova-
telku v Ïánru populárnû nauãn˘ch knih
pro dûti Alenu JeÏkovou. Îáci se opût
mohou tû‰it na zajímav˘ program a vû-
fiím, Ïe spoleãn˘ch ãtenáfisk˘ch záÏitkÛ
budeme mít víc jak dost.

Marie ·ikolová

Filmov˘ festival zimních
sportÛ v Ti‰novû

Celoveãerní pásmo ‰piãkov˘ch filmÛ
o extrémním lyÏování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dal‰ích
zimních radovánkách pfiinese do
Ti‰nova v sobotu 5. 11. 2011 Filmov˘
festival zimních sportÛ. Od 17 do 22
hodin budou moci diváci v kinû Svratka
zhlédnout ty nejlep‰í filmy se zimní té-
matikou z celého svûta. A na co se tû‰it?
Na ‰est ‰piãkov˘ch lyÏafiÛ s kfiídly nad
hlavou, ktefií kfiiÏují svahy Mont
Blancu, na lyÏování v Ka‰míru, o kter˘
Indie a Pákistán vedou uÏ desítky let
tichou válku, na nejlep‰ího freeridera
století Dominiqua Perreta na strm˘ch
svazích ‰v˘carsk˘ch Alp… Vstupné je
90,- Kã pro dospûlé a 70,- Kã pro stu-
denty a seniory na cel˘ festival.
Vstupenky lze rezervovat na pavel@na-
boso.org.
Více informací na www.naboso.org

Sedmdesátiny malífie
Petra Rampuly

Mezi renomované v˘tvarníky na‰eho
regionu patfií bezesporu Petr Rampula
(nar. 27. 10. 1941), rodák z Malhostovic,
kter˘ se zafiadil mezi leto‰ní jubilanty.

Cel˘ jeho Ïivot a tvorba jsou spjaty
s rodn˘mi Malhostovicemi. Po absolvo-
vání jedenáctileté stfiední ‰koly
v Ti‰novû pokraãoval ve studiích na
Vy‰‰í pedagogické ‰kole v Brnû, obor
matematika a v˘tvarná v˘chova.
PÛsobil potom na rÛzn˘ch ‰kolách, na-
pfi. v Kralovicích u Plznû, v Deblínû
a nakonec v Drásovû.

¤ada lidí ho zná také jako nad‰e-
ného vyznavaãe cyklistiky, kter˘ po
ukonãení závodní ãinnosti pÛsobil jako
trenér mlad˘ch cyklistÛ. Vychoval celou
fiadu nejen mistrÛ republiky, ale také
mistra svûta a medailisty mistrovství
svûta a Evropy.

Od roku 2000 se zaãal intenzivnû vû-
novat v˘tvarné ãinnosti. Jeho doménou
je pfiedev‰ím akvarel, tempera a olej.
Námûtovû se vûnuje krajinû, pfiedev‰ím
krajinû svého mládí.

Základem jeho tvorby se stala realis-
tická kresba (záti‰í, veduty Malhostovic
a Drásova).

V poslední dobû se dopracoval k mo-
dernímu vidûní a námûty zpracovává do
zajímav˘ch barevn˘ch kompozic.

Je pracovit˘ a systematicky na sobû
pracuje. Stal se jedním z pfiedních v˘-
tvarníkÛ regionu.

S jeho pracemi se pravidelnû setká-
vají náv‰tûvníci letních v˘stav v Îelez-
ném.

Mgr. Miroslav Pavlík



Kultura

16 TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2011

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
28. 10. Pepa Nos Café U Palce 19.00 Café U Palce
3. 11. Kuk a Cuk – divadelní Velk˘ sál MûKS 10.00

pfiedstavení
3. 11. Polsko – pfiehlíÏená kráska MûK 17.00 Mûstská knihovna

severu – beseda
5. 11. Propaganja Café U Palce 21.00 Café U Palce
5. 11. Filmov˘ festival zimních sál kina Svratka 17.00

sportÛ – 22.00
8. 11. ¤í‰e stfiedu oãima batÛÏkáfie Muzeum m. Ti‰nova 18.00 MûKS

12. 11. Na mikrofon Café U Palce 20.00 Café U Palce
12. 11. Ti‰novsk˘ region metal fest 2 Velk˘ sál MûKS 12.00 MûKS
14. 11. Dnes hrajeme Cyrana – Háta kino Svratka 19.30 MûKS
16. 11. Jakub âepick˘, Leo‰ âepick˘ Velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– koncert KPH
18. 11. M. Prokop – L. Andr‰t Velk˘ sál MûKS 20.00 MûKS

– J. Hrub˘ – blues

V˘stavy
Datum Akce Místo
29. 9. – 29. 11. Vãely a vãelafiení na Ti‰novsku Galerie Na schodech
11. 9. – 4. 11. Dobrovolnictví na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova
11. 11. – 30. 12. Stfiedovûké ti‰novské uliãky Muzeum mûsta Ti‰nova

3. 10. – 16. 11. Duhov˘ svût MûK
15. 10. – 1. 11. Ale‰ Knotek – obrazy Jamborova galerie

5. 11. – 1. 12. Jifií Brtnick˘ – obrazy Jamborova galerie
4. 11. – 6. 11. XXXVI. Mezinárodní expozice minerálÛ Sokolovna Ti‰nov
2. 10. – 6. 11. Autogramy slavn˘ch Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo

1. 10. – 15. 11. Pestr˘ svût kolem nás Domov sv. AlÏbûty

·koly

Dva postupy do krajského
kola v pfiespolním bûhu

V pátek 7. fiíjna
odjelo druÏstvo
ÏákÛ Z· Smí‰-
kova do Îele‰ic
vybûhat si co nej-

lep‰í umístûní a pokusit se tak o po-
stup do krajského kola v Hodonínû,
kde b˘váme poslední roky tradiãními
úãastníky.

A podafiilo se. DruÏstvo mlad‰ích Ïá-
kyÀ se umístilo na 4. místû a druÏstvo
mlad‰ích ÏákÛ se tentokrát propadlo na
místo 11.
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Ov‰em star‰í dívky i chlapci nene-
chali nic na náhodû. Skvûl˘m v˘konem
i taktikou si dobûhli pro jasná vítûzství
a odjedou 19. 10. do Hodonína pomûfiit
si síly s daleko tûÏ‰ími soupefii.

Za zmínku stojí jednotlivá umístûní:
Terka KfiíÏová 1. místo, Eli‰ka
Kohoutková 2. místo, ·tûpán ·paãek
2. místo, Laìa Dufek 2. místo, Tomá‰
Kubíãek 4. místo, Maru‰ka Gabrielová
5. místo, Terka Kovafiíková 14. místo,
Petra Vejrostová 16. místo, Viktor
Kuãera 12. místo, Jan Zwiener 15. místo.

V‰echny ostatní v˘sledky jsou na
webov˘ch stránkách ‰koly.

Dûkujeme v‰em za skvûlou reprezen-
taci ‰koly a krásn˘ sportovní záÏitek.

Centrum Korálek v Praze

V pondûlí 10. fiíjna 2011 se zástupci
Základní ‰koly Smí‰kova zúãastnili v˘-
roãní konference Operaãního programu

Vzdûlávání pro konkurenceschopnost
(OP VK) Vzdûlání pro kaÏdého, na kte-
rou byli pozváni fieditelkou Odboru fií-
zení OP VK Ministerstva ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, aby zde prezen-
tovali svÛj projekt pedagogicko-psycho-
logického poradenského pracovi‰tû
Centra Korálek, kter˘ ‰kola realizuje od
22. bfiezna 2010 a na nûjÏ získala fi-
nanãní dotaci z EU. Konference, kterou
pofiádalo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy a která se uskuteãnila
v Dorint hotelu Don Giovanni v Praze se
spoleãnû se Z· Smí‰kova, laickou i od-

bornou vefiejností z oblasti vzdûlávání
zúãastnilo dal‰ích dvacet vybran˘ch
organizací a institucí z celé âeské re-
publiky, které v rámci OP VK realizují
projekt, na kter˘ ãerpají dotaci z ESF
(Evropsk˘ sociální fond). Cílem konfe-
rence bylo zhodnocení roãního pÛsobení
OP VK, seznámení a ukázky tûch nejza-
jímavûj‰ích a nejúspû‰nûj‰ích projektÛ
v oblasti vzdûlávání. Náv‰tûvníci konfe-
rence tak kromû projektu Centra
Korálek zhlédli prezentace takov˘ch v˘-
znamn˘ch vzdûlávacích institucí, jako
jsou napfi. Národní ústav pro vzdûlá-
vání, Jihoãeská univerzita, VUT Brno
a jiné. Vzhledem k tomu, Ïe v souãasné
dobû je v rámci âeské republiky realizo-
váno témûfi 6000 projektÛ, povaÏujeme
moÏnost vystoupit na této konferenci
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jako uznání na‰í dosavadní práce v péãi
o dûti se vzdûlávacími problémy a po-
vzbuzení do závûreãné fáze projektu.

Mgr. Michal Komprs, fieditel ‰koly

Náv‰tûva ‰kolní druÏiny
v Mûstské knihovnû

První mûsíc ‰kol-
ního roku máme
za sebou. Také

provoz ve ‰kolní druÏinû uÏ jede naplno.
Kromû bûÏného programu se dûti zapo-
jily do práce v pûti zájmov˘ch krouÏcích
a bylo pro nû pfiipraveno nûkolik akcí.
Jedna z nich byla náv‰tûva Mûstské
knihovny v Ti‰novû v pátek 7. fiíjna.
Chodíme sem velmi rádi, vÏdy je pro
dûti pfiipraveno nûco zajímavého.
Tentokrát to byla pohádka O nevdûã-
ném vodníkovi, kterou sehráli studenti
herectví brnûnské konzervatofie. Nutno
podotknout, Ïe z vlastní iniciativy, bez
jakékoliv pomoci pedagogÛ. Role vod-
níka se v˘bornû zhostil Joná‰ Florián,
Ïabáka ztvárnil Kry‰tof Gregar a v roli
ãerta a zlého ãarodûje se pfiedstavili
David Macháãek a Tomá‰ Îilinsk˘. Dûj
se odehrává v zamrzlém rybníku, kde
panuje zl˘, nevdûãn˘ a lín˘ vodník.
Ve‰kerou práci za nûho dûlá Ïabák,
kter˘ potfiebuje rozmrazit vodní hladinu
a zachránit umírající ryby. JenÏe k tomu
je zapotfiebí kouzlo, které umí jen ãaro-
dûj a ten odmítá Ïabákovi pomoci – do-
konce mu vyhroÏuje zakletím do bubliny.
Îabák volá na pomoc vûrného pfiítele
ãerta, kter˘ mu pomÛÏe ãarodûje vy-

hnat. Vodník, Ïabák a ãert spoleãn˘m
úsilím rozmrazí vodní hladinu a vodník
uznává, Ïe je ãas pfiedat kralování v ryb-
níku tomu, kdo si to nejvíce zaslouÏí
– Ïabákovi. Pohádka mûla hlubok˘ v˘-
chovn˘ podtext, kter˘ vyuÏijeme pfii
besedách o lidsk˘ch vlastnostech, jako
je zloba, lenost a neposlu‰nost, ale také
dobrosrdeãnost a ochota ke spolupráci.

Za nev‰ední kulturní záÏitek dûku-
jeme knihovnicím a pfiedev‰ím mlad˘m
hercÛm.

Vdûãné publikum vychovatelek
a dûtí z druÏiny Z· nám. 28. fiíjna.

Gymnázium Ti‰nov

Gymnázium Ti‰nov chystá
pfiípravu na mezinárodní
jazykovou zkou‰ku z nû-
meckého jazyka!

Gymnázium Ti‰nov nabízí moÏnost
úãastnit se pfiípravného kurzu na mezi-
národní zkou‰ku ÖSD (jinak také zná-
mou jako Zertifikat Deutsch).

Po úspû‰ném sloÏení zkou‰ky sklá-
dající se z 5 ãástí – poslech, porozumûní
textu, psaní, gramatika a mluvení – se
stáváte drÏitelem v‰eobecnû uznávané-
ho dokladu o jazykové úrovni B1.
Pfiípravu na na‰em gymnáziu povede
lektor/ka z Österreich Institutu v Brnû. 

V pfiípadû zájmu o bliÏ‰í informace
kontaktujte pí. prof. ·paãkovou (e-mail:
spackova@gym-tisnov.cz)

Zájezd do jiÏní Francie

11. záfií 2011 se vydala skupina
45 studentÛ ti‰novského gymnázia na
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t˘denní poznávání krás jiÏní Francie.
Program zájezdu byl vskutku velmi
pestr˘ a zajímav˘.

Pro‰li jsme se uliãkami staré ãásti
mûsta Nice a vyfotografovali jsme se na
schodi‰ti festivalového paláce v Cannes.
Tro‰ku nás sice zklamala
budova ãetnické stanice
v Saint-Tropez, ale o to více
nás nadchly luxusní jachty
v tamûj‰ím pfiístavu.
Seznámili jsme se také
s malebn˘m mûsteãkem
Port Grimaud, které tolik
pfiipomíná italské Benátky.
V Monackém kníÏectví
jsme obdivovali mofiské Ïi-
voãichy v oceánografickém
muzeu a odpoãívali jsme
v nádhern˘ch exotick˘ch
zahradách. Sv˘m osobit˘m
kouzlem na nás zapÛsobilo malé pfií-
stavní mûsto Cassis a vychutnali jsme si
procházku v uzounk˘ch uliãkách skalní
vesniãky Eze. Pûkné chvíle jsme strávili
v pfiístavním mûstû Marseille a mnozí
byli nad‰eni z v˘letu na ostrov If, zná-
mého z Dumasova románu Hrabû
Monte Christo. Ve mûstû Grasse jsme
nakoukli do parfumerky Fragonard
a seznámili jsme se s v˘robou parfémÛ
dfiíve a dnes. V Nice jsme byli pozváni
na ochutnávku sladkostí do cukrárny
Florian. Nezapomenuteln˘m záÏitkem
byla pro mnohé cesta kolem kaÀonu
Verdon a vyhlídky, kdy se nám pfii po-
hledu dolÛ tajil dech. Levandule uÏ byla
sice odkvetlá a sklizená, ale krajina jí
byla stále provonûná.

Po celou dobu panovalo na
Azurovém pobfieÏí a v Provence krásné
letní poãasí, a tak jsme se mohli kaÏd˘
den osvûÏit koupáním ve Stfiedozemním
mofii a odpoãívat na rÛzn˘ch pláÏích.

Vidûli jsme hodnû, ale zdaleka ne
v‰e, co mÛÏe jiÏní Francie turistÛm na-
bídnout. UÏ teì se tû‰íme na dal‰í ná-
v‰tûvy zemû galského kohouta.

(úãastníci zájezdu do Francie)

Ekoporadna matefiské ‰kole

Poslední záfiijov˘ den jsme s dûtmi
M· Horova strávili pfiíjemné dopoledne
u lesa na kopci Sychrák, kde pro nás
pracovníci a dobrovolníci Ekoporadny
Ti‰novsko pfiipravili v˘ukov˘ program
s názvem „Co se dûje v lese“. Dûti se roz-
dûlily do tfií skupin podle stop zvífiátek.
V kaÏdé z nich na nû ãekal smutn˘ skfií-
tek Tfiídík, kterému pomohly posbírat
a roztfiídit odpadky. Pak jsme se do-
zvûdûli, ãím se Ïiví jednotlivá lesní
zvífiátka, a vyrazili na badatelskou v˘-
pravu do lesa. Odkr˘vali jsme ztrouch-
nivûlé dfievo a hrabanku a odchytávali
drobné Ïivoãichy k pozorování. Aby se
mûl skfiítek kam uloÏit ke spánku, po-
stavily mu dûti domeãek z pfiírodnin.
Pak uÏ jen zb˘valo najít sladkou od-
mûnu, kterou jim Tfiídík uschoval mezi
stromy. Dûti byly moc spokojené a odne-
sly si spoustu záÏitkÛ. Dûkujeme tímto
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Kamile Synkové a jejím spolupracovni-
cím, protoÏe posílily na‰i snahu vést
dûti k lásce k pfiírodû a ‰etrnosti k Ïi-
votnímu prostfiedí, které jsou spjaty

s v˘chovnû vzdûlávací orientací matefi-
ské ‰koly. Tû‰íme se na dal‰í spolupráci.

Dûti a zamûstnanci M· Horova

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Tvofiivá dílna pro dospûlé
– KERAMIKA
V pátek 4. 11. v 9.30 hod.

Pfiijìte si vyrobit z keramiky nûco
pro radost, dûti jsou vítány.

Martinské rohlíãky a lampiãky
– tvofiivá dílniãka
Ve ãtvrtek 10. 11. v 15.30 hod.

UÏijte si s námi voÀavou sváteãní
atmosféru pfii peãení martinsk˘ch ro-
hlíãkÛ a vyrábûní martinsk˘ch lampiãek.
Cena 50,- Kã na rodinu

Martinská oslava – rodinná akce
V pátek 11. 11. v 15.45 hod.
Pozor zmûna – letos sraz za Albertem

Pfiijìte s dûtmi na tradiãní svût˘l-
kov˘ prÛvod. Pfiipomeneme si legendu
o sv. Martinovi, budeme se tû‰it na jeho
pfiíjezd a vyzkou‰íme sílu kouzeln˘ch
rohlíãkÛ. Vezmûte si svût˘lka nejlépe
vlastní v˘roby s sebou.
Cena 50,- Kã na rodinu

Pfiipravujeme:
Rodinná veselice – 26. 11. 2011 – tû‰-
te se na odpoledne pro celé rodiny plné
hudby, tance, veselení a spoustu kouzel-
n˘ch pfiekvapení.

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

Podzimní akce
v CSS

Den SeniorÛ v CSS Ti‰nov
V Centru sociálních sluÏeb Ti‰nov

probûhla v pátek 30. 9. 2011 oslava
Mezinárodního dne seniorÛ, kter˘ pfii-
padá na 1. fiíjna. Pfii druhém roãníku lze
mluvit jiÏ o vznikající tradici a zatímco
v loÀském roce byli pozváni umûlci jako
Îelezn˘ Zekon nebo Petr Novotn˘, letos
byl program vytvofien z „domácích
zdrojÛ“. V‰ichni zúãastnûní umûlci vy-
stupovali zdarma nebo za symbolickou
odmûnu. Na kvalitû oslavy a celkové at-
mosféfie to v‰ak neubralo, spí‰e naopak. 

Na zahájení programu pronesl úvodní
slovo pan místostarosta Radovan
Klusák a potom jiÏ zaãaly svoje vystou-
pení seniorky z DPS. âetly vlastní po-
hádky a pfiíbûhy, za nûÏ byly ocenûny
v soutûÏi ·ikovné ruce na‰ich seniorÛ.
Na jejich pfiedstavení se pfii‰la podívat
i Martina âíÏková z knihovny, pfii jejíÏ
hodinách trénování pamûti cel˘ sborník
prací o zvífiátkách vznikl. Pan
Mgr. Franti‰ek Kratochvíl doprovázel
na klavír nejen seniorky pfii jejich pfied-
nesu, ale ochotnû a bez nároku na od-
mûnu zahrál nûkolikrát v prÛbûhu
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odpoledne, za coÏ mu patfií velik˘ dík.
V jeho podání jsme sly‰eli zejména
skladby ve valãíkovém rytmu. Neãekanû
zazpívala i jeho sestra, Anna
Kratochvílová, která dfiíve pûvecky pÛ-
sobila v Belgii.

Úplnû jin˘ styl a rytmus vnesli do
programu studenti Jakub Bielik a Petr
NoÏiãka ze  3. roãníku SO· Fortika
z Lomnice u Ti‰nova pod vedením
Mgr. Jitky Kleinové, ktefií pfiedvedli tra-
diãní míchání nápojÛ i free style. Velk˘

úspûch mûlo nejenom jejich vystoupení,
ale i v˘sledné produkty. Lze oãekávat,
Ïe zde chlapci nebyli se sv˘m umûním
naposledy.

Po nich nastoupila základní umû-
lecká ‰kola v ãele s panem fieditelem
Mgr. Tomá‰em Zouharem a pfiedvedla
pestr˘ program, ve kterém se zpívalo
a hrálo na flétny, klavír i kytaru.
Vystfiídal je pan Kozelek, pfii jehoÏ pro-
dukci si seniofii zazpívali i zatanãili.
Krásnou teãku za cel˘m odpolednem vy-
tvofiili ãlenové taneãního souboru
Katolické vzdûlávací jednoty pod vede-
ním paní Ireny Ochrymãukové. Nejdfiíve
dûti se sv˘mi lidov˘mi tanci a písniã-
kami, potom ti vût‰í s âeskou besedou.
Podle spokojen˘ch tváfií v‰ech zúãast-
nûn˘ch lze usuzovat, Ïe se pfii oslavû
svátku seniorÛ dobfie bavili seniofii
i hosté, ktefií oslavu v prÛbûhu odpo-
ledne nav‰tívili: Lenka Vlasáková,

Mgr. Renata Pleskaãová, Mgr. Michal
Kudláãek, Mgr. Monika Chlupová-
-Fruhwirtová.

Za pfiípravou programu a zdárn˘m
prÛbûhem celého odpoledne je hodnû
práce, kterou vût‰ina zamûstnancÛ CSS
odvedla vedle sv˘ch denních povinností.
Díky tomu bylo uklizeno po fiemeslní-
cích, ktefií je‰tû dopoledne pracovali na
rekonstrukci WC. Díky tomu byla vy-
zdobena jídelna, vestibul i dal‰í prosto-
ry, pfiiãemÏ svÛj podíl na v˘zdobû mají
i obyvatelé DPS. Ti, ktefií celé dopoledne
rozváÏeli obûdy nebo klienty, peãovali
o seniory v terénu nebo na DPS, se od-
poledne podíleli na zaji‰tûní a prodeji
obãerstvení, obsluze a dal‰ích potfieb-
n˘ch úkolech. Dûkuji tedy v‰em, ktefií
nezi‰tnû na oslavû dne seniorÛ pfied-
vedli svoje umûní, ale také v‰em tûm,
ktefií sv˘m dílem pfiispûli k vytvofiení
krásné atmosféry.

Pevnû vûfiím, Ïe budeme pokraãovat
v tradici oslav Mezinárodního dne seni-
orÛ v Centru sociálních sluÏeb Ti‰nov,
a Ïe se za rok sejde je‰tû více seniorÛ,
ktefií chtûjí oslavit svÛj svátek pfii dob-
rém jídle, pití, hudbû, tanci a pfiíjemné
náladû.

Za CSS Ti‰nov 
Ing. Bc. Jana Wildová, fieditelka

Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích
Termíny plavání v Boskovicích v roce
2011: stfieda 2. 11., 16. 11., 30. 11.,
14. 12., tj. vÏdy stfieda v sudém t˘dnu,
a to i dále v roce 2012.

Odjezd z Ti‰nova vÏdy ve 13.00 hod.
od Podhorácké restaurace. Autobus za-
stavuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 150,- Kã
zahrnuje dopravu i vstupné.

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

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

Plavání a relaxace
ve Wellness Kufiim
Termíny plavání v Kufiimi v roce 2011:
stfieda 9. 11., 23. 11., 7. 12. a dále 4. 1.
2012, tj. vÏdy stfieda v lichém t˘dnu, a to
i dále v roce 2012.

Odjezd z Ti‰nova vÏdy v 11.45 hod.
od Podhorácké restaurace. Autobus za-
stavuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 80,- Kã
zahrnuje dopravu i vstupné. Pfiedpo-
kládan˘ návrat kolem 15. hodiny.

Pro úãastníky jsou na 90 minut pro-
najaty v‰echny ãtyfii dráhy plaveckého
bazénu, dále se mohou volnû pohybovat
v „mokré" ãásti areálu, kde se nachází
rekreaãní bazén s divokou fiekou, vífii-
v˘mi lavicemi a vodním hfiibem, dále ví-
fiivou lázeÀ, parní saunu, ‰kolní bazén
s posuvn˘m dnem a 2 chrliãi vody

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

V˘tvarné a rukodûlné dílny
se konají obvykle v pátek od 13 hodin
v knihovnû DPS Králova. Materiál vÏdy
zajistíme, mÛÏete si v‰ak pfiinést i svÛj.
4. 11. – drátování a korálkování – dopo-

ruãujeme vzít si ‰típací kle‰tû
a kvalitní nÛÏky 

11. 11. – v˘roba filcovan˘ch vánoãních
ozdob

25. 11. – vánoãní dílna s Lenkou
Mihulovou – adventní vûnce,

vánoãní dekorace
2. 12. – zdobení perníãkÛ s Alenou

Smejkalovou
Program ostatních dílen upfiesníme.

Vítáme kaÏdého, kdo má chuÈ nûco tvo-
fiit a trávit svÛj ãas s ostatními.

Plánujeme do konce roku

âtvrtek 1. 12. – Mikulá‰ská zábava
– od 14.00 do 18.00 hodin v jídelnû DPS
Králova. K tanci i poslechu zahraje pan
Kozelek. Zaji‰tûna tombola a bohaté ob-
ãerstvení. MoÏná pfiijde i Mikulá‰.
Vstupné dobrovolné. Pfiijìte si zatanco-
vat a pobavit se s pfiáteli.
Úter˘ 6. 12. – Vánoãní prodejní v˘-
stava v prostorách DPS Králova (chod-
ba k jídelnû, pfiísálí a knihovna) od 9.30.
do 14.30 hod. Prodávat se budou vánoã-
ní dekorace a dal‰í produkty ‰ikovn˘ch
rukou nejen na‰ich seniorek a seniorÛ.
Úter˘ 13. 12. – Vánoãní vystoupení
Jifiího Helána s RosÈou Komosn˘m
v jídelnû DPS Králova od 15.00 hod.
Pfiijìte se zaposlouchat do znám˘ch vá-
noãních melodií. Vstupné dobrovolné.
Pátek 16. 12. – Zájezd na vánoãní
trhy do Nového Mûsta na Moravû.
Podrobnosti upfiesníme v dal‰ích ãíslech
Ti‰novsk˘ch novin.

Co dal‰ího nabízí seniorÛm
Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov?
– základní sociální poradenství poskyto-

vané odbornû vzdûlan˘mi a zku‰e-
n˘mi pracovníky

– vyfiízení Ïádosti o ubytování v DPS
– peãovatelskou sluÏbu u Vás v domác-

nosti
– dováÏku obûdÛ
– pedikúru v budovû DPS Králova nebo

ve Va‰í domácnosti
– internet zdarma v knihovnû DPS

Králova
– krátkodobé ubytování seniorÛ se zaji‰-

tûnou 24 hodinovou péãí
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– pravidelné kondiãní cviãení
– cviãení taekwon-do
– spoleãenské, kulturní a jiné akce pro

seniory
– vyfiízení Seniorpasu
– tradici, zku‰enost a odbornost pfii po-

skytování sociálních sluÏeb

Senior Point Ti‰nov
MüllerÛv dÛm,
Jungmanova 80,
tel.: 549 212 550,
tisnov@spolecne.info

Otevfieno vÏdy v úter˘ a pátek
10 – 13 hod., stfieda 13 – 16 hod.

Tû‰íme se, Ïe nás nav‰tívíte a my
Vám budeme moci poskytnout informa-
ce, které Vás zajímají.

Souãástí Senior Pointu je také místo
k setkávání seniorÛ KLAS – klub aktiv-
ních seniorÛ. 

V pátek vÏdy jedenkrát za 14 dní
probíhá bezplatn˘ program se zajímav˘-
mi tématy. Souãástí tûchto setkání je
i trénování pamûti zábavnou formou,
pohybová aktivita pro vy‰‰í vûk a typy
na „domácí lu‰tûní“. Vezmûte si s sebou
br˘le, tuÏku, dobrou náladu a chuÈ do-
zvûdût se nûco nového.
PROGRAM:
4. 11. 2011 v 10 hod. – SENIOR
A KULTURA (kulturní a zábavné akce
pro seniory)
18. 11. 2011 od 10 do 12 hod. – SENIOR
A ZDRAV¯ ÎIVOTNÍ STYL (pohybové
aktivity a v˘Ïiva)
2. 12. 2011 od 10 do 12 hod. – SENIOR
A SOUÎITÍ VÍCE GENERACÍ (vícege-
neraãní bydlení)
16. 12. 2011 od 10 do 12 hod. – SENIOR
A ADVENTNÍ DOBA (zvyky a tradice,
pfiedvánoãní posezení)

Domov je doma

V t˘dnu 21. – 27. 11. 2011 bude
v celé republice probíhat informaãní
kampaÀ T˘den rané péãe. V tomto
období se mÛÏete ãastûji neÏ jindy set-
kat s informacemi o zajímavé sociální
sluÏbû – rané péãi.
Co dûláme?

Poskytujeme podporu a pomoc rodi-
nám, ve kter˘ch vyrÛstá dítû raného
vûku (0 – 7 let) s váÏnûj‰ím postiÏením
zraku, pfiípadnû i s dal‰ím postiÏením.
Jak to dûláme?

DojíÏdíme k rodinû domÛ, vozíme
s sebou nápady a informace, stejnû jako
speciální hraãky a pomÛcky. Uãíme dítû
dívat se na svût ãi vyuÏít ostatních
smyslÛ k poznávání svého okolí.
Vym˘‰líme spolu s rodiãi aktivity a hry
vhodné pro rozvoj dítûte. Nasloucháme
tomu, o ãem potfiebují ãlenové rodiny
mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti
i radosti.

Pokud se chcete dozvûdût je‰tû více,
pfiijìte v úter˘ 22. 11. 2011 do Stfie-
diska rané péãe, Nerudova 7 v Brnû,
kde Vás ãekají od 9.00. do 17.00. otev-
fiené dvefie a pracovníci ochotní odpovû-
dût na Va‰e otázky. Pokud radûji hle-
dáte informace na internetu, nav‰tivte
na‰e webové stránky www.ranapece.cz.

Podpofiit na‰i sluÏbu rané péãe mÛ-
Ïete také prostfiednictvím sbírkového
konta: 243988498/0300. Dûkujeme.

O nás…

…v boji se svou nemocí nejste sami.
Na‰e územní organizace Svazu diabe-
tikÛ v Ti‰novû Vám podává pomocnou
ruku. Je to dobrovoln˘ humanitární
svaz a na‰im posláním je Vám usnadnit
Ïivot tím, Ïe svou ãinnost zamûfiujeme
na prevenci.V rámci zdravotní a v˘-
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chovné ãinnosti pofiádáme pravidelné
pfiedná‰ky lékafiÛ a edukaãnû motivaãní
program s na‰í diabetologickou sestrou.
Diabetici získávají  informace o své ne-
moci a jak dodrÏovat zásady správné v˘-
Ïivy a hygieny.

Podle zájmu obstaráváme pro ãleny
napfi. zdravotní ponoÏky, sladidla pro
diabetiky, dia ãasopis apod.

Svaz pofiádá zdravotní vycházky do
nejbliÏ‰ího okolí v jarních a podzimních
mûsících.

KaÏd˘ rok pofiádáme rekondiãní po-
byt – jedná se o sedmidenní pobyt za-
mûfien˘ na pohybovou aktivitu vãetnû
dietního stravování.

Máme zájem pfiijmout do na‰ich fiad
jak seniory, tak diabetiky v produktiv-
ním vûku. Proto nezÛstávejte se svou
nemocí sami a pfiijìte mezi nás.

Dne 15. 11. 2011 pofiádáme pochod
proti diabetu. Smyslem pochodu je upo-
zornit na strmû narÛstající poãet diabe-
tikÛ a nezbytnost pohybové aktivity.
Sraz úãastníkÛ je ve 13.00 hod. u Penny
marketu.

Na‰e ãlenské schÛze s pfiedná‰kami
probíhají kaÏdou poslední stfiedu v mû-
síci v Mûstském kulturním stfiedisku
ul. Ml˘nská. Informace také najdete
i v diabetologické ambulanci. Úãast na
ãlensk˘ch schÛzích není povinná a je
otevfiená pro ‰irokou vefiejnost. Chceme
Vám dát moÏnost pfiijít a sdûlit své ná-
vrhy a poÏadavky, a aby jste se na kaÏ-
dé setkání tû‰ili.

Kontakt: Kuãerová Kvûta
Mobil: 723 665 105

Îiv˘ Betlém – konkurz

Jako kaÏd˘ rok i letos nás ãeká jiÏ
tradiãní vánoãní pfiedstavení – Îiv˘
Betlém. Tato akce je nejen v Ti‰novû, ale

i okolních vesnicích velmi oblíbenou
a lidmi hojnû nav‰tûvovanou. V dopro-
vodu hudby se na scénû vÏdy objeví
Josef s Marií a oslíkem a spoleãnû proÏí-
vají biblick˘ pfiíbûh narození Krista.
K velké podívané patfií zcela jistû také
letící andûl nesoucí radostnou zprávu
past˘fiÛm a celému svûtu. Celého pfied-
stavení se úãastní tedy nejen svatá rodi-
na, ale také past˘fii, králové od v˘chodu,
Herodes, spousta andûlÛ a samozfiejmû
i mnoho rÛzn˘ch domácích zvífiat, která
k celému pfiíbûhu nespornû patfií. 

Chcete si zahrát nebo zazpívat
s námi? Urãitû neváhejte a pfiidejte se
k nám. Na‰e hudební nácviky probíhají
vÏdy v pátek v 17.30 v modlitebnû
Církve adventistÛ s. d. na ulici
Procházkova 427, Ti‰nov.
BliÏ‰í informace:
Tomá‰ Dymáãek, 775 789 049 (hudba)
Martin ·nédar, 724 836 764 (komplexní
organizace)
V̆ jimku tvofií pátky 4. 11. a 9. 12. kdy
nácvik nebude.

Ztracená laviãka

VáÏení,
nerad pí‰u negativní zprávu do

Ti‰novsk˘ch novin. Tfieba mnû toto
oznámení pomÛÏe.

Vyrobil jsem prostornou laviãku, ãer-
venobílou, která stála pfied m˘m domem
– Jamborova 930, Pod Klucaninou
– mnoho let. Byla pro obyvatele domu
a celé ulice oddechov˘m místem. âasto
na ní  sedávaly Ïeny s berlemi, aby si
cestou odpoãinuly. Náhle se ztratila, nû-
kdo ji ukradl. Byla dost tûÏká, takÏe ji
museli odnést alespoÀ dva lidé. Stalo se
to pfies noc, takÏe nikdo pachatele nevi-
dûl. Doufám, Ïe se tfieba najde nûkdo, aÏ
si pfieãte zprávu v Ti‰novsk˘ch novi-
nách, kdo by nûco pozitivního vûdûl.
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Nejde o mne, mûl jsem jen radost, Ïe má
prostorná laviãka mnoh˘m slouÏila.

Mikulá‰ Ivanisko
Jamborova 930, Ti‰nov

Turistick˘ pochod
Ti‰novská padesátka
vykroãil 41. roãníkem

V sobotu 8. fiíjna 2011 uspofiádali ti‰-
nov‰tí turisté tradiãní dálkov˘ a turis-
tick˘ pochod Ti‰novská padesátka.
Vlastní akci pfiedcházel v˘bûr a pfií-
prava pû‰ích tras v délce 13, 21, 30
a 50 km, které smûfiovaly pfieváÏnû do
pfiírodního parku Svratecká hornatina
na Lomnici a nedalek˘ S˘kofi (701 m n.
m.). Nejkrat‰í v délce 8 km v‰ak vedla
po nauãné stezce kolem vrchu Kvûtnice.
Novû pfiipravené a pomûrnû nároãné
cyklotrasy v délce 37 a 60 km vedly aÏ
do oblasti nedaleko Kun‰tátu. Na v‰ech
trasách mûli pofiadatelé kontrolní stano-
vi‰tû s obãerstvením.

Od ãasn˘ch ranních hodin bylo jasné,
Ïe poãasí turistÛm nepfieje. I pfies noãní
dé‰È bylo ov‰em na startu v sokolovnû
Ïivo a jiÏ kolem 6.15 hodin se vydali
první pochodníci na trasu 50 km.
Nakonec jich pofiadatelé prezentovali
celkem 20 (jeden jel na kole). Poãasí
bylo v prÛbûhu dopoledne znaãnû pro-
mûnlivé, ale to nevadilo ani skupince
dûtí z dûtského domova, která se vydala
spolu s dal‰ími úãastníky (v celkovém
poãtu 36) na trasu nejkrat‰í. Okruh
k ‰erkovické hájence a pfies Jamné
v délce 13 km absolvovalo 25 turistÛ.
Kontrolou  v Ra‰ovû na 21 km trase pak
pro‰lo 21 lidí. S vrtkavou náladou pod-
zimního poãasí se na trase 30 km pot˘-
kalo 19 úãastníkÛ. Stejnû tak na kolech
mûlo 12 cyklistÛ co dûlat pfii pfiekoná-
vání prudkého stoupání z Nedvûdice na

Chlébské, HodÛÀku a Bedfiichov. Pfies
poãáteãní problém se vãasn˘m zaji‰tû-
ním kontroly na rozhlednû Babylon
u Kozárova jim pak byl drobnou útûchou
a odmûnou v˘hled z tohoto vrcholu
(656 m n. m.).

Troufám si fiíci, Ïe to byl první pod-
zimní víkend tohoto roku, ale z reakcí
mnoha ze 133 pochodníkÛ vím, Ïe se
s poãasím vyrovnali a trasy se líbily,
stejnû tak i diplomy. Pfiekvapením a od-
mûnou jim byly sladké perníãky s logem
klubu KâT.

A na závûr trochu statistiky k po-
chodu: celkem bylo 27 dûtí do 15 let,
Ti‰novákÛ bylo 64, z Brna pfiijelo 23
turistÛ a z ostatních míst 36.
Nejvzdálenûj‰ím úãastníkem byl pan
Z. Chaloupka z Hradce Králové, nej-
mlad‰ím byla Barbora Humpolcová
(2010) z Ti‰nova a nejstar‰ím úãastní-
kem pan Mojmír Mohapl (1929)
z Olomouce. Tradiãnû se pochodu na
50 km zúãastÀuje pan J. Vala z Brna
(kolikrát, to ví jen on sám, to ve statis-
tice nemáme) a také pan I. ·ikula
z Bystfiice n. P.

(FM)

Pozvánka na XXXVI. podzimní
mezinárodní expozici minerálÛ,
Ti‰nov 4. – 6. listopadu 2011

Leto‰ní v pofiadí jiÏ 71. ti‰novská
expozice minerálÛ se koná ve dnech
4. – 6. listopadu 2011 v pátek, sobotu
a v nedûli v ti‰novské  sokolovnû, v gym-
náziu a v základní ‰kole na ul. Riegrova.
Pro vefiejnost bude expozice pfiístupná
v pátek od 11.00 do 19.00 hodin, pfiiãemÏ
oficiální zahájení je v pátek ve 12.00 ho-
din. V sobotu bude na‰e expozice otevfie-
ná  pro vefiejnost od 9.00 do 19.00 a v ne-
dûli od 9.00 do 16.00 hodin. Náv‰tûvu
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v‰ak neodkládejte na nedûli po 15. ho-
dinû, protoÏe v uvedenou dobu jiÏ nûk-
tefií vystavovatelé budou „balit“.
Ti‰novská expozice minerálÛ je nejvût‰í
akcí svého druhu ve v˘chodní Evropû
a jedna z nejv˘znamnûj‰ích evropsk˘ch
mineralogick˘ch akci vÛbec, která se
tû‰í mimofiádné pozornosti na‰ich i za-
hraniãních jak vystavovatelÛ, tak ná-
v‰tûvníkÛ. Oproti minul˘m roãníkÛm
nedochází k podstatn˘m zmûnám – zÛ-
stává diferencované vstupné na jednot-
livé dny – v pátek 40,- Kã, pro ‰kolní zá-
jezdy 20,- Kã; v sobotu do 14 hodin 
70,- Kã, v sobotu po 14 hodinû 40,- Kã
a v nedûli 30,- Kã pro osobu a den.
Rozdíln˘mi cenami vstupného se sna-
Ïíme utlumit so-
botní nával, na
podzim neb˘vá
v sobotu v sokolov-
nû ãi v gymnáziu
v dobû mezi 10. aÏ
13. hodinou k hnu-
tí, proto se snaÏí-
me diferencova-
nou cenou o pfie-
sun náv‰tûvníkÛ
na sobotní odpo-
ledne a na nedûli.
Nebo mÛÏete nav-
‰tívit i bez vstu-
penky expozici
v základní ‰kole.

Tam je sice jenom asi 10 % z toho, co je
v sokolovnû, ale i to stojí za to. Mezitím
se fronta pfied pokladnou urãitû zmen‰í.
Pro ‰kolní zájezdy nad 15 osob, pokud se
pfiedem ohlásí, je v pátek zlevnûné
vstupné 20,- Kã na osobu. Poãet vysta-
vovatelÛ bude pfies 260, z ãehoÏ bude 70
zahraniãních. Budou to vystavovatelé
z 15 evropsk˘ch zemí a jeden
z Austrálie, kter˘ bude vystavovat
drahé opály z Austrálie. Z Frankfurtu
n. M. Nancy Lie s minerály ãi spí‰
‰perky vzdálené âíny a ze vzdáleného
Novosibirská pani Ludmila Gnûdková.
Doporuãujeme Vám v‰ak nav‰tívit expo-
zici pana Ficiána z Brna – zde vystavu-
jí svoje v˘robky: kartónové dárkové kra-
biãky zrakovû postiÏení. Jsou opravdu
hezké a celá fiada na‰ich vystavovatelÛ
si jiÏ u nich objednala jejich v˘robky.
Vystavují v gymnáziu v druhé tfiídû na
pravé stranû od vchodu. Ná‰ zájem o je-
jich v˘robky jím dodává pocit sebevû-
domí a prospû‰nosti. Kupte si tam nûco
– jejich v˘robky nejsou drahé a prospû-
jete dobré vûci. Co se t˘ãe minerálÛ, tak
tam bude opût pestrá paleta z celého
svûta i nepfieberné mnoÏství drobn˘ch
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‰perkÛ z polodrahokamÛ a pro nároãné
i z drahokamÛ. Pokud jde o náv‰tûv-
níky, oãekáváme úãast pfies 9 000 ná-
v‰tûvníkÛ z celé na‰í republiky i ze sou-
sedních státÛ. K dispozici bude i dal‰í
jiÏ 30. ãíslo „Zpravodaje“ Mineralogic-
k˘ch expozic v Ti‰novû v celobarevném
provedení. Dozvíte se zde  i termíny
dal‰ích mineralogick˘ch akcí pro zbytek
roku 2011 a termíny ti‰novsk˘ch i dal-
‰ích burz pro rok 2012 jako i adresy fi-
rem a vystavovatelÛ i tentokrát s hor-
nickou písni. Úvodní ãlánek: „Na dnû
‰achty“ je opût vûnován pfiíbramsk˘m
horníkÛm z roku 1943 a nov˘ o raÏbû zá-
sobníkÛ plynu z GEAM Dolní RoÏínka.
Zájemci si Zpravodaj mohou zakoupit
v prÛbûhu expozice u ‰atny v sokolovnû.
RovnûÏ si tam mÛÏete zakoupit pohled
s ti‰novskou sokolovnou a rovnûÏ i po-
hlednice s minerály uranov˘ch dolÛ
v Dolní RoÏínce. Akci, na kterou srdeãnû
zveme v‰echny zájemce ze ‰irokého
okolí, pofiádá SOKOL Ti‰nov ve spolu-
práci s Gymnáziem v Ti‰novû a Muzeem

Brnûnska v Pfiedklá‰tefií pod patronací
Mûstského zastupitelstva v Ti‰novû,
s odbornou garancí mineralogicko-pet-
rografického oddûlení Moravského zem-
ského muzea v Brnû a Odborné skupiny
mineralogie âeské geologické spoleã-
nosti a s mediální spolupráci s åesk˘m
rozhlasem Brno. Nenechte si ujít jedi-
neãnou pfiíleÏitost zhlédnout minerály
z celého svûta ãi nakoupit si dárky
u nás v sokolovnû a potû‰it své blízké
hezk˘m pfiívû‰kem ãi jin˘m ‰perkem
s prav˘m kamenem anebo hezk˘m ka-
menem do vitríny – vÏdyÈ Vánoce jsou
nablízku. Pokud by Vám to nevy‰lo, tak
dal‰í jiÏ 72. ti‰novská mineralogická
expozice bude na jafie 4. – 6. 5. 2012.
S pfiáním hezk˘ch Vánoc Vám i Va‰im
blízk˘m a pevného zdraví a hodnû
‰tûstí do nového jiÏ 2012 roku a sokol-
sk˘m NAZDAR se nashledanou s Vámi
v ti‰novské sokolovnû a v gymnáziu pfii
mezinárodní expozici se tû‰í v˘bor
TJ SOKOL Ti‰nov.

(Ing.Andrej Suãko)

PS – Informace na telefonu 549 415 332
(Ing. Suãko), tel.: 549 413 175, mobil:
604 474 571 (Ing. Jefiábek), e-mail: so-
koltisnov.min@wo.cz; nebo na stránkách
www.sokol-tisnov.wz.cz

Akce v sokolovnû Ti‰nov 7. 11. – 20. 11. 2011

7. 11. 9 – 17 Prostûjov - konfekce
9. 11. 9 – 17 Prodej spotfiebního zboÏí

10. 11. 9 – 17 BELLITEX
11. 11. Gymnázium – PRODLOUÎENÁ
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Atletick˘ klub

24. 9. 2011
Ti‰nov, Atletick˘ ãtyfiboj mládeÏe
a 7. roãník Skokanského trojboje
druÏstev O Pohár Geodetické
kanceláfie Souãek

VÏdy fiíkáme, Ïe o úspûchÛ závodÛ
rozhodují tfii vûci: jaké bude poãasí, ko-
lik pfiijde dûtí a jak dlouho po ukonãení
závodÛ je vyhla‰ování vítûzÛ. TakÏe

v hodovou sobotu bylo sluneãné bezvû-
trné poãasí, 104 dûtí a 14 minut po do-
bûhu poslední kategorie zaãalo vyhla‰o-
vání vítûzÛ. Ve skokanském trojboji se
pfiedstavila 3 druÏstva, pohár si odnesli

skokani z Kufiimi. Vítûze jednotliv˘ch
dûtsk˘ch kategorií a skokanského troj-
boje spoleãnû s videi a fotografiemi na-
leznete na webu www.aktisnov.wz.cz.
Co si v‰ak nemÛÏu dovolit opomenout
jsou jména rozhodãích a pomocníkÛ, bez
kter˘ch by tyto závody nemohly probûh-
nout. Jsou to: Libu‰e âerná, Jifií
Dospí‰il, Lucie Dospí‰ilová, Jakub
Du‰ek, Tereza Du‰ková, Naìa
Havlíková, Markéta Havlíková,
Michaela Jurãáková, Alena Ma‰ková,
Miloslav Novotn˘, Martin Novotn˘,
Veronika Patzelová, Luká‰ Pavelka,
Magda Satrapová, Martin Sebera, Petra
Seberová, Karel Souãek, Helena
Souãková, Veronika Souãková, Tereza
Souãková, Michal ·olc, Lucie Viktorová,
Marie Wágnerová. Ze v‰ech sektorÛ
vládla pohoda a jistota, mezi nejlépe
upraven˘ sektor je tfieba vyzvednout ten
dálkafisk˘, kde mistrovsky vládla hrá-
bûmi Lucka Dospí‰ilová. Dûkujeme...

2. 10. 2011
Kufiimsk˘ pûtiboj jednotlivcÛ

Krásné sluneãné poãasí, mírn˘ vítr
v cílové rovince a 7 ti‰novákÛ na tradiã-

ním podzimním
kufiimském pûti-
boji jednotlivcÛ
(dálka, o‰tûp,
200 m, koule,
1500 m). Poté co
kufiimské druÏ-
stvo pfied t˘dnem
vykradlo ti‰nov-
sk˘ atletick˘ sva-
tostánek (rozu-
mûj vítûzstvím ve
s k o k a n s k é m
trojboji druÏstev
O Pohár Geode-
tické kanceláfie
Souãek) se do
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Kufiimi vydala trestní v˘prava motivo-
van˘ch ti‰novsk˘ch atletÛ, aby dala
jasnû vûdût, jak se pomûry v lokální
atletice mají. Celému pûtiboji vévodil
Luká‰ Pavelka, kter˘ kromû závûreã-
n˘ch 1500 m (aÏ 15.) a o‰tûpu (2.) v‰ech-
ny ostatní disciplíny vyhrál. Tfiikrát

druh˘ (dálka,
200 m a koule),
a tak i celkovû,
podepfiel Pavelku
na stupních 
vítûzÛ Martin
Sebera. Teprve
star‰í Ïák Martin
Koneãn˘ vyhrál
bodovû o‰tûp!
A celkovû vybo-
joval v dospû-
l˘ch 8. místo.
Místeãko pfied
ním skonãil
Jakub Du‰ek.
V Ïenách Vero-

nika Patzelová skonãila celkovû 2.,
4. pak Tereza Souãková, která tak sla-
vila po dlouhé dobû nastoupen˘ a do-
konãen˘ závod.

V̆ kony: Pavelka 598-38,94-24,6-11,
45-6:08,8; Sebera 543-33,87-26,1-9,56-
5:54,3; Du‰ek 479-27,46-26,9-8,76-

5:56,7; Koneãn˘ 397-37,87-30,0-7,15-
5:35,3; Patzelová 373-20,68-32,1-7,07-
6:28,5; Souãková 372-26,60-33,4-6,55-
7:23,1

8. 10. 2011
Vy‰kov, MaleãkÛv memoriál
v bûhu na 200 m pfiekáÏek

V kategorii muÏÛ patfiil mezi favo-
rity ti‰novsk˘ Luká‰ Pavelka. Nicménû



Sport

30 TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2011

dobûhl 3. (26,53 s) za vynikajícím
Martinem Juránkem (25,45 s)
z Moravské Slávie Brno a Petrem
Hrabovsk˘m (25,49 s) z Univerzity
Brno. Ve veteránech si jiÏ 10. vítûzství
odnesl Martin Sebera (28,50 s).

8. 10. 2011
Brnûnská pfiehrada,
Bûh vokolo príglu 

Monstr bûÏecká akce 14,1 km okolo
pfiehrady, 1365 závodníkÛ v‰ech katego-
rií, atraktivní tombola a dokonce po ãas
závodu nede‰tivé poãasí. Na startu i ãle-
nové AK Ti‰nov. Po 5 letech se vrátila
do bûÏeck˘ch kolbi‰È Petra Seberová
a uvedla se velmi povzbudiv˘m ãasem
1:04:29 a solidním 12. místem v katego-
rii Ïen. Doprovázeli jí snad uÏ uzdra-
vení Martin Novotn˘ 1:04:12 (167.)
a Dan Pokorn˘ 1:04:36 (175.). DosaÏené
ãasy pfiedstavují tempo cca 4:32/km.

Zakonãení prvního roãníku
cyklistického seriálu
TI·NOV CUP 2011

Poslední krás-
n˘ víkendov˘ den
leto‰ního podzi-
mu probûhl osm˘
závûreãn˘ závod
seriálu Ti‰nov
Cup „Chlébské o-
kruhy“. V nedûli
1. fiíjna se
v Chlébském
u Nedvûdice se‰lo
asi stovka pfiíz-
nivcÛ cyklistiky,
z toho 64 závod-
níkÛ. Poãasí bylo
opravdu nádher-
né, a tak si zá-

vodníci mohli vychutnat krásnou traÈ
bez bláta a zimy. V‰ichni dojeli do cíle,
i kdyÏ na trati bylo nûkolik defektÛ,
praskl˘ rám a zniãená pfiehazovaãka
tak, Ïe si závodnice musela pÛjãit kolo
od divaãky, i to se stává. Cel˘ den pak
byl ve znamení dobré nálady a pfiá-
telského klábosení. V podveãer byly vy-
hlá‰eny v˘sledky závodu „Chlébské
okruhy“, ale hlavnû nejvíce oãekávané
vyhlá‰ení vítûzÛ celého seriálu. Nejvíce
bodÛ za cel˘ seriál bez ohledu na kate-
gorie získal Jaroslav Matou‰ek, samo-
zfiejmû tedy zvítûzil i ve své kategorii
M2, v kategorii M1 první místo patfií
Pavlovi VáÀovi, v kategorii J1 Jifiímu
Rypkovi, kter˘ tak získal nejhodnot-
nûj‰í cenu v seriálu, karbonov˘ rám
v designu „TI·NOV CUP“. Dále pak
v kategorii J2 zvítûzila Katefiina
Pospí‰ilová, v kategorii Î1 Lucie S˘sová
a v kategorii Î2 Alena Ma‰ková.
Podrobnûj‰í v˘sledky najdete na na‰ich
webov˘ch stránkách www.tisnovcup.cz.

Za Ti‰nov Cup,
Bc. ·árka Bûhounková

Vítûz kategorie J1 Jifií Rypka
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li dne 20. 9. 2011
naposledy rozlouãit s na‰ím milova-
n˘m manÏelem, tatínkem, dûdeãkem
a bratrem panem JAROSLAVEM
BENE·EM. Za projevenou soustrast
a kvûtinové dary dûkuje manÏelka
AneÏka Bene‰ová s rodinou.

Vzpomínky

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

Dne 3. listopadu uplyne
25. smutné v˘roãí, kdy
tragicky zemfiel pan
ANTONÍN SURMAN.
S bolestí v srdci vzpomí-
nají manÏelka, syn
Antonín a dcera Libu‰e
s rodinou.

Pfied sto lety 12. 11. 
se narodila na‰e ma-
minka paní VLASTA
TRÖDLEROVÁ. My, je-
jí tfii dcery, bychom rády
toto v˘roãí pfiipomnûly
jejím kolegÛm a stovkám

jejích ÏákÛ, pro které byla i mnoho let
po odchodu ze ‰koly jejich paní uãitel-
kou. Vlasta Zvoníãková, Eva Straková,
ZdeÀka Klímová.

Dne 30. fiíjna uplynou
4 roky, kdy nás opustila
manÏelka, maminka, ba-
biãka paní ZDE≈KA
JANDÍKOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïel.

Akce ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Listopad
Sobota 5.11 10.00 volejbal, Lokomotiva Ingstav

13.00 volejbal, Lokomotiva Ingstav
Nedûle 6.11. 10.00 – 16.00 házená – dorostenci, turnaj
Sobota 12.11. 9.00 basketbal – dorky – Valosun Brno

11.00 basketbal – dorky – Valosun Brno
15.30 basketbal – Ïeny – Kyjov
17.30 basketbal – Ïeny – âernovice
20.00 futsal – Agromeli

Nedûle 13.11. 9.00 basketbal – Ïeny – Tesla Brno
11.00 basketbal – muÏi – ·lapanice
17.00 házená – muÏi – Újezd

Sobota 19.11. 9.00 volejbal – muÏi – Sokol Brno Jih
11.00 basketbal – Ïeny – Valosun – Frisko
13.00 volejbal – muÏi – Sokol Brno Jih

Nedûle 20.11. 10.00 basketbal – Ïeny – Valosun – Olomouc
Sobota 26.11. 9.30 – 17.00 florbal – turnaj

20.00 futsal – SK Lí‰eÀ
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Inzerce

Pronajmu 2+1 v RD ul. Horova, 80 m2,
nová koupelna + WC, moÏn˘ int. a kab.
TV, podmínkou nekufiák, 8 000,- vãetnû
inkasa, volné ihned. Tel.: 776 104 073

Vymûním OB 3+1 Brno – Kohoutovice
po kompletní rekonstrukci za podobn˘
v Ti‰novû. Tel.: 602 568 694

Prodám DB v Ti‰novû pod Klucaninou,
2+1, 69 m2, 3/3, po rekonstr., dÛm zatep-
len. Cena dohodou. Tel.: 605 788 026

Koupím garáÏ U Humpolky. Tel.: 775
621 682

Prodám konzumní brambory za 
5,- Kã/kg, bramborov˘ odpad na v˘krm.
MoÏnost dopravy po dohodû. Tel.: 737
339 629

Prodám cihly Porotherm, síla 40 cm,
2,5 palety, cena dohodou. V okolí
Ti‰nova pfiivezu. Marek, tel.: 605 521
826

Prodám 4 ‰tûÀata maltézáãkÛ bez PP.
Odbûr ihned, stáfií 2. mûs. Cena 
2 000,- Kã. Marta Mrkosová, Kuklík 55,
592 03 SnûÏné okr. Îìár n/S. Tel.: 724
076 933

Koupím zabíjaãkov˘ kotel s kotlinou.
Tel.: 605 256 108

V˘robce zakázkového nábytku firma
M/M nábytek, s.r.o. v Senticích pfiijme
zamûstnance do v˘roby. P. Musil, tel. ã.
777 700 115

NA MÍRU DVE¤E, SCHODY, kuch.,
nábytek. Provedeme téÏ renovace
schodÛ, dvefií. www.azdum.kvalitne.cz,
Tel.: 776 150 551

Novû otevfien˘ obchod ãaje, káva,
zdravá v˘Ïiva, kosmetika. Brnûnská 3,
Ti‰nov.

V˘roba atypick˘ch su‰ákÛ na prádlo,
soustruÏení, drobné domácí práce,
KOVOV¯ROBA PETR HLUBINKA 603
420 867

Chcete peníze z úrazového poji‰tûní,
i kdyÏ se vám nestane Ïádn˘ úraz?
Tel.: 775 397 824

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

RYCHLÁ PÒJâKA!!! – volejte 774 750
179 (pracuji pro jednoho vûfiitele).

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

Hotel Kvûtnice pfiijme servírku.
Jedná se o dopolední nepravidelné
smûny, zejména pfies polední menu.
Vhodné i pro Ïeny na matefiské dovo-
lené. Tel. ã.: 603 894 613

Dne 8. 11. 2011 by se do-
Ïil 80 let pan KAREL
SOUâEK, kter˘ nás
opustil jiÏ pfied 3 roky
22. 11. 2008. Kdo jste ho
znali a mûli rádi, vzpo-
meÀte prosím s námi.

Dûkuje manÏelka a syn s rodinou.

Dne 7. listopadu uplyne
9. smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ tatínek a dûdeãek
pan JAROSLAV
ZAV¤EL. Za tichou
vzpomínku dûkuje dcera
Radka s rodinou.
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TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2011. 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, tel. ã. 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. 19/2011) vyjde 16. listopadu 2011 (uzávûrka textÛ i inzerce je 7. 11. 2011).


