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dá se aÏ neuvûfiitelné, jak ten ãas
letí. S trochou nadsázky se dá fiíct,
Ïe sotva skonãily ‰kolní prázdniny,
uÏ tu máme listopad. A listopad je

pro chod mûsta vÏdy v˘znamn˘m mûsícem,
plnou pohotovost mají úklidové sloÏky pfiede-
v‰ím z dÛvodu zv˘‰eného mnoÏství metení
spadlého listí, s maximálním nasazením pra-
cují také zástupci pfiíspûvkov˘ch organizací,
zamûstnanci úfiadu i ãlenové mûstské rady.
Pfiipravuje se totiÏ rozpoãet na následující
rok, tedy strategick˘ dokument, kter˘ ur-
ãuje, jak˘m zpÛsobem bude mûsto po cel˘
pfií‰tí rok hospodafiit a jaké investiãní akce
mohou obãané oãekávat. Právû z tohoto dÛ-
vodu se ve svém dne‰ním povídání zamûfiím
právû na pfiipravovan˘ rozpoãet. Zcela v sou-
ladu s na‰ím programov˘m prohlá‰ením, ve
kterém jsme se zavázali k vût‰í otevfienosti,
zvefiejnili jsme jiÏ nyní pracovní verzi návrhu
rozpoãtu na rok 2012. Verzi, jejíÏ zvefiejnûní
nám zákon neukládá, ve které je ov‰em
moÏno je‰tû stále provádût úpravy. Její plné
znûní najdete na nov˘ch internetov˘ch
stránkách mûsta www.tisnov.cz, obãané
mûsta mohou zasílat pfiipomínky k tomuto
materiálu vãetnû moÏn˘ch konkrétních ná-
vrhÛ investiãních akcí k zafiazení do rozpo-
ãtu na rok 2012. A to elektronickou po‰tou
na starosta@tisnov.cz nebo klasickou po‰tou
na adresu Kanceláfi starosty, Mûstsk˘
úfiad Ti‰nov, nám. Míru 111, 66619 Ti‰nov.
A co v prvním návrhu rozpoãtu najdete?
V pfií‰tím roce potû‰íme pfiedev‰ím filmové
fanou‰ky, mûstská rada totiÏ rozhodla, Ïe po
dlouh˘ch letech provede komplexnûj‰í
opravu areálu letního kina. Co je v‰ak je‰tû
zajímavûj‰í, opravy se koneãnû doãká i kino
Svratka. A to opravdu velkolepé. Pokud
pÛjdou práce dobfie, jiÏ v druhé polovinû
roku budou moci obãané nav‰tívit na‰e kino
ve zcela novém moderním sále a filmové
pfiedstavení si vychutnat v nejvy‰‰í obrazové
i zvukové digitální kvalitû, vãetnû moÏnosti
sledování pofiadÛ ve formátu 3D. O této re-
konstrukci a nov˘ch moÏnostech, které nám
její provedení pro kino pfiinese, zvefiejníme
podrobn˘ ãlánek v nûkterém z dal‰ích ãísel
Ti‰novsk˘ch novin.

V návrhu v‰ak nepamatujeme jen na mi-
lovníky kultury. Opravy silnice, chodníkÛ
a vefiejného osvûtlení se doãkají obyvatelé
ulice Nerudova, obãané celého na‰eho re-
gionu nového parkovi‰tû u nádraÏí, dojde
k úpravû dopravní situace na ulici Brnûnské
nebo vybudování parkovacích stání na ulici
Halasova. Na zcela novou ‰kolní zahradu se
mohou tû‰it dûti z matefiské ‰koly
Humpolka, investice v fiádech stovek tisíc se
pfiipravují také v ostatních matefisk˘ch a zá-
kladních ‰kolách. Nezapomnûli jsme ani na
na‰e místní ãásti, po opravû komunikace se
v pfií‰tím roce doãkají obyvatelé Hájku
a Hajánek posílení vefiejného osvûtlení.

Pravdûpodobnû nejv˘znamnûj‰í inves-
tiãní akcí v‰ak bude rekonstrukce základní
‰koly Smí‰kova. Pfii leto‰ních oslavách v˘-
roãí ‰koly jsem v‰em pfiítomn˘m slíbil, Ïe ve-
dení mûsta udûlá maximum pro to, aby tato
dlouho oddalovaná, z na‰eho pohledu ov‰em
zcela nutná, investice byla v roce 2012 reali-
zována. A tento slib plním. JiÏ v pfií‰tím roce
totiÏ pfiedpokládáme zahájení prací. Nyní
probíhá na úrovni vedení mûsta diskuse nad
budoucí podobou ‰koly. Nechceme totiÏ pro-
vést jen základní rekonstrukci, chceme
vdechnout budovû nov˘ architektonick˘
smysl. Proto jsme si nechali vypracovat
variantní architektonické studie moÏného
fie‰ení. Ty jsou, stejnû jako návrh rozpoãtu,
zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách
mûsta. Pfiipravujeme rovnûÏ v˘stavu jednot-
liv˘ch návrhÛ v budovû radnice. A i v tomto
pfiípadû oãekáváme pfiipomínky obãanÛ. Pfii
plánování takto v˘znamn˘ch akcí nás totiÏ
názor na‰ich obãanÛ obzvlá‰tû zajímá.

Pfied pár dny to byl pfiesnû rok, kdy se
konalo ustavující zastupitelstvo po komunál-
ních volbách. Na‰e koalice má tedy za sebou
právû jeden rok práce, rok, kter˘ byl pln˘
poznání, ale také tvrdé práce. Vûfite mi, Ïe
pro nás toto období nebylo jednoduché.
Doufám, Ïe se nám za ten první rok podafiilo
pomysln˘ kurz mûsta nastavit tím nejlépe
moÏn˘m smûrem.

Pfiíjemné podzimní dny Vám pfieje
Vá‰ Jan Schneider

Z
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 7/2011 konaného
dne 26. fiíjna 2011

01/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje za ovûfiovatele zápisu 7. schÛze
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova paní
Mgr. ZdeÀku Dohnálkovou a Helenu
Randovou, za ãleny návrhové komise
PaedDr. Petru Kappelovou a Luká‰e
Válku a zapisovatelkou Renátu
Srstkovou, DiS.

02/07/11 ZM schvaluje program 7. zase-
dání Zastupitelstva mûsta Ti‰nova.

03/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
bere na vûdomí Zprávu o ãinnosti Rady
mûsta Ti‰nova do 18. 10. 2011.

04/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje obecnû závaznou vyhlá‰ku
mûsta Ti‰nova ã. 11/2011 o místním po-
platku za provoz systému shromaÏìo-
vání, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ dle
pfiílohy ã. 1 zápisu.

05/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
bere na vûdomí Zprávu o prÛbûhu in-
vestiãních akcí 2011.

06/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
bere na vûdomí zprávu o hospodafiení
s nebytov˘mi prostory k 30. 9. 2011.

07/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
ru‰í povûfiení Ing. Franti‰ka Svobody
jako urãeného zastupitele, kter˘ spolu-
pracuje s pofiizovatelem pfii pofiizování
územního plánu Ti‰nov i pfii pofiizování
ostatní územnû plánovací dokumentace
pro mûsto Ti‰nov.

08/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje místostarostu Ing. Petra
Bábora Ph.D. jako urãeného zastupi-
tele, kter˘ bude spolupracovat  s pofiizo-
vatelem pfii pofiizování územního plánu
Ti‰nov i pfii pofiizování ostatní územnû
plánovací dokumentace pro mûsto
Ti‰nov.

09/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje pfiijetí dotace a uzavfiení
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoãtu
Jihomoravského kraje ve v˘‰i 
500 000 Kã na pofiízení nového doprav-
ního automobilu pro Jednotku SDH
Ti‰nov, dle pfiílohy ã. 2 zápisu.

10/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje pfiijetí dotace od MZe na
úhradu nákladÛ na ãinnost odborného
lesního hospodáfie ve v˘‰i 472 033 Kã.

11/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje pfiijetí dotace od M·MT
pro Z· nám. 28. fiíjna na realizaci pro-
jektu ,,EU peníze ‰kolám“ ve v˘‰i
1 887 448,80 Kã.

12/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje pfiijetí dotace od MPSV na v˘-
platu pfiíspûvku na péãi oprávnûn˘m
osobám ve v˘‰i 8 000 000 Kã.

13/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje pfiijetí dotace od MF na
úhradu nákladÛ souvisejících se za-
bezpeãením ãinností vykonávan˘ch
v oblasti sociálnû-právní ochranû dûtí
ve v˘‰i 376 136 Kã.

14/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje pfiijetí dotace a uzavfiení
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoãtu
JMK na v˘stavní panely pro prezentaci
prorodinn˘ch aktivit ve v˘‰i 13 000 Kã.
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15/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje návrh rozpoãtov˘ch opatfiení
mûsta Ti‰nova ã. 7/2011.

16/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje úãast obce jako spoleãníka
v obchodní spoleãnosti KTS EKOLO-
GIE s.r.o., se sídlem v Zastávce, Hutní
osada 14, PSâ 664 84, identifikaãní
ãíslo 28310942, se základním kapitálem
475 000 Kã, zapsané v obchodním rejst-
fiíku vedeném Krajsk˘m soudem v Brnû
v oddílu C, vloÏka 60416.

17/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje Úplné znûní spoleãenské
smlouvy upravující pomûry obchodní
spoleãnosti KTS EKOLOGIE, s.r.o., dle
pfiílohy ã. 3 zápisu.

18/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
navrhuje valné hromadû KTS EKOLO-
GIE, s.r.o., jmenovat za mûsto Ti‰nov
jednatele obchodní spoleãnosti KTS
EKOLOGIE, s.r.o., místostarostu
Radovana Klusáka.

19/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje doplnûní pana J. S. do uÏ‰ího
v˘bûru ÏadatelÛ o byt na II. pololetí
roku 2011.

20/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
neschvaluje prodej ãásti pozemku
v k. ú. Hájek u Ti‰nova parc. ã. 284 o v˘-
mûfie cca 50 m2 B. P., bytem Hajánky.

21/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje prodej ãásti pozemku
v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 2375/8 podle GP
oznaãené parc. ã. 2375/20 o v˘mûfie
17 m2 manÏelÛm S. a J. H., bytem ·tû-
pánovice za kupní cenu ve v˘‰i 
1 200 Kã/m2 + úhradu nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem vãetnû danû z pfievodu
nemovitostí.

22/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje prodej ãásti pozemku
v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 2293 podle GP
oznaãené parc. ã. 2293/2 o v˘mûfie 61 m2

J. S., bytem Drásov za kupní cenu ve
v˘‰i 5 000 Kã/m2 + úhradu nákladÛ spo-
jen˘ch s prodejem vãetnû danû z pfie-
vodu nemovitostí.

23/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje prodej nemovitostí v areálu
Jungmannova 1899 v‰e v obci
a k. ú. Ti‰nov:
– pozemku parc. ã. st. 1808/1 o v˘mûfie

370 m2

– ãásti budovy ã. p. 1899 stojící na po-
zemku parc. ã. st. 1808/1 o v˘mûfie 370 m2

– pozemku parc. ã. 136/6 o v˘mûfie 756 m2

– pozemku parc. ã. 136/7 o v˘mûfie 515 m2

– pozemku parc. ã. 2678 o v˘mûfie 81 m2

– pozemku parc. ã. st. 1809 o v˘mûfie 82 m2

– budovy bez ã. p./ã. e. stojící na pozemku
parc. ã. st. 1809

– pozemku parc. ã. st. 1810 o v˘mûfie 18 m2

– budovy ã. e. 968 – garáÏe stojící na po-
zemku parc. ã. st. 1810

– pozemku parc. ã. st. 1811 o v˘mûfie 19 m2

– budovy ã. e. 969 - garáÏe stojící na po-
zemku parc. ã. st. 1811

– pozemku parc. ã. st. 1812 o v˘mûfie 19 m2

– budovy ã. e. 970 - garáÏe stojící na po-
zemku parc. ã. st. 1812

spoleãnosti TEPLO T s.r.o. se sídlem
v Ti‰novû za kupní cenu 5 511 000 Kã
a uzavfiení kupní smlouvy dle pfiíl. ã. 4
zápisu.

24/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
bere na vûdomí zápis ã. 4/2011 ze zase-
dání v˘boru pro KPSS konaného dne
6. 9. 2011.

25/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
bere na vûdomí zápis ã. 7/2011 ze zase-
dání Kontrolního v˘boru.
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26/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje uzavfiení Smlouvy o poskyt-
nutí návratné finanãní v˘pomoci z roz-
poãtu mûsta Ti‰nova s Dobrovoln˘m
svazkem obcí Ti‰novsko, nám. Míru 111,
Ti‰nov, dle pfiílohy ã. 5 zápisu.

27/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
souhlasí s pfiedjednáním bodu 19 a 20
pfied bodem 18.

28/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
revokuje ãást usnesení Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova ã. 24/05/2011 t˘kající se
pfiijetí dotace z rozpoãtu JMK pro
Mûstské kulturní stfiedisko, Ti‰nov,
Ml˘nská 152 na projekt Ti‰novské hu-
dební festivaly a pfiehlídky – jazz, rock
& blues, ‰anson ve v˘‰i 80 000 Kã.

29/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje pfiijetí dotace z rozpoãtu JMK
pro Mûstské kulturní stfiedisko, Ti‰nov,
Ml˘nská 152 na projekt Ti‰novská hu-
dební a divadelní pfiedstavení ve v˘‰i
80 000 Kã a s tím související smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpoãtu JMK.

30/07/11 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
schvaluje název ulice ·evcovská, která
se nachází mezi ulicemi Halouzkova
a U Náhonu, p. ã. 2298 v k.ú. Ti‰nov.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
místostarosta mûsta

Odpady – podzim

Pfiipomínáme obãanÛm, Ïe smûsn˘
domovní odpad v zástavbû rodinn˘ch
domÛ je 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 biood-
pad.

Svoz bioodpadu probíhá kaÏd˘ lich˘
t˘den v pondûlí aÏ do 5. 12. 2011. Po
tomto termínu probûhne svoz pouze
v tûchto termínech 16. 1., 13. 2. a 12. 3.
2012. Dubnové svozy budou upfiesnûny.

Informujeme obãany, Ïe se mohou
nadále registrovat do motivaãního
systému pytlového sbûru plastÛ. Dosud
se registrovalo 217 rodin. Bûhem prv-
ních 4 svozÛ bylo obãany pfiedáno 1.934
kg plastÛ v 631 pytlech. Po upotfiebení
startovací sady 5 ks pytlÛ si mohou ob-
ãané kromû pytlÛ Ïluté barvy zakoupit
nové pytle i v barvû ãiré, tak aby bylo
moÏné vizuálnû kontrolovat pfiedané
druhy plastÛ. Dal‰í informace o tfiídûní
ve mûstû mÛÏete shlédnout na nov˘ch
internetov˘ch stránkách mûsta
www.tisnov.cz ve sloÏce „Potfiebuji vyfií-
dit“.

Svoz pytlÛ s plasty probûhne v listo-
padu od 14. do 18. 11. a v prosinci od
12. do 16. 12. vÏdy v den, kdy se sváÏí
smûsn˘ odpad. I kdyÏ v tûchto t˘dnech
v zástavbû rodinn˘ch domÛ svoz smûs-
ného odpadu neprobíhá, svoz pytlÛ
s plasty probûhne, a to vÏdy v ranních
hodinách mezi 6.30 – 9.00 hod.

Ve státní svátek 17. listopadu svoz
pytlÛ s plasty neprobûhne, pytle budou
svezeny v náhradním termínu 18. listo-
padu.

Dûkujeme obãanÛm, ktefií se zapojili
do charitativní sbírky sbûru pouÏitého
textilu. Diakonii Broumov bylo pfiedáno
pfiibliÏnû 17 m3 pouÏitého o‰acení a tex-
tilu.

Ing. Václav Drhlík
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Právník/právniãka mûsta
(zamûstnanec kanceláfie starosty)

Popis pracovní pozice:
– zastupování mûsta v fiízeních pfied soudy a dal‰ími orgány vefiejné správy
– metodická a legislativní ãinnost pfii vytváfiení obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek mûsta
– pfiíprava podkladÛ pro rozhodování orgánÛ mûsta
– pfiíprava smluvní dokumentace a jin˘ch listin ãi dokumentÛ
– zaujímání stanovisek a vyjádfiení k záleÏitostem právní povahy t˘kajících se mûsta
– zaji‰Èování dodrÏování ústavnosti a zákonnosti v ãinnosti mûsta

PoÏadavky:
– ukonãené magisterské vzdûlání v oboru právo
– dobrá znalost legislativy (zejména zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích; zákon

ã. 500/2004 Sb., správní fiád; zákon ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník; zákon
ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; zákon

– ã. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prostor; zákon ã. 137/2006
Sb., o vefiejn˘ch zakázkách; zákon ã. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákon
ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích)

– organizaãní a komunikaãní schopnosti
– dobrá znalost cizího jazyka (NJ, AJ) v˘hodou
– dobrá uÏivatelská znalost práce s PC
– fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a ãasová

flexibilita

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 1. 2012.
Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech za-
mûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 11.

Pracovník Ti‰novské televize
(referent Odboru kultury a ‰kolství)

Popis pracovní pozice:
– Zaji‰Èování samostatné publicistické, fotoreportérské a televizní zpravodajské

ãinnosti
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– Organizace a koordinace vysílání Ti‰novské televize
– Zodpovûdnost za dodrÏování zákona ã. 468/1991 Sb., ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
– Zodpovûdnost za dodrÏování autorsk˘ch práv u vysílan˘ch pofiadÛ
– Zodpovûdnost za kvalitu TV signálu

PoÏadavky:
– Stfiední, vy‰‰í odborné nebo vysoko‰kolské technické vzdûlání,

nejlépe filmového zamûfiení
– Znalost práce s nelineárním stfiihov˘m zafiízením SD/HD (EDIUS v˘hodou)
– Znalost práce s kamerou SD/HD - kompaktní automat i profesionální kamera

s manuálním nastavením
– Znalost práce v grafick˘ch programech (COREL v˘hodou)
– Orientace v obrazov˘ch formátech SD/HD – MPEG2, DV, P2
– Orientace v zapojení AV techniky, ovládání práce s mikrofony
– V̆ borná znalost práce na PC (instalace systémÛ, práce v síti, základy tvorby

webov˘ch stránek)
– Znalost autorského práva v oblasti zpravodajství a publicistiky
– Schopnost tvorby textÛ, dobrá znalost ãe‰tiny
– Dobr˘ kulturní pfiehled
– Morální bezúhonnost
– Komunikativnost, samostatnost, loajálnost, ãasová flexibilita a kreativita
– Kultivované vystupování
– ¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B

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 9-10.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 30. 11. 2011
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov s oznaãením:

1) „V̆ bûrové fiízení – Právník/právniãka mûsta“
2) „V̆ bûrové fiízení – Pracovník TTV“

– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz
– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození,

státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spo-
jení.

– k pfiihlá‰ce pfiipojte strukturovan˘ Ïivotopis, motivaãní dopis, 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.



Radnice informuje

8 TI·NOVSKÉ NOVINY 19/2011

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení, vãetnû tiskopisÛ pro pfiihlá‰ení do v˘bûro-
vého fiízení, je zvefiejnûno na webov˘ch stránkách mûsta na adrese:
www.tisnov.cz.
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 nabízené pracovní místo.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.

Tiskové zprávy

Vedení Ti‰nova uvaÏuje o zfiízení
inspektora vefiejného pofiádku

Opakující se pfiestupky proti vefiej-
nému pofiádku ãi na úseku dopravy
a po‰kozování majetku mûsta vede
ti‰novskou radnici k úvaze zfiídit
tzv. „inspektora vefiejného pofiádku“.

„Místní policejní oddûlení  spravuje
kolem padesátky obcí v sousedství
Ti‰nova. Z toho je jasné, Ïe i pfies vzá-
jemnou snahu a spolupráci nemÛÏe poli-
cie reagovat vãas na v‰echny na‰e pod-
nûty,“ vysvûtluje místostarosta mûsta
Radovan Klusák, „nechceme pfiestupky
ti‰e tolerovat, ale naopak chceme obyva-
telÛm pomoci je fie‰it. Proto uvaÏujeme
o zfiízení inspektora vefiejného pofiádku.“

Tato my‰lenka je zatím ve stadiu
zrodu, ale vedení radnice se má kde in-
spirovat. V blízké Kufiimi inspektor ve-
fiejného pofiádku „operuje“ jiÏ sedm˘m
rokem.

„Radnice mÛÏe inspektora povûfiit
urãit˘m mnoÏstvím zákonem omeze-
n˘ch pravomocí pfiedev‰ím ve vûcech
územní samosprávy, pfiestupkÛ proti ve-
fiejnému pofiádku, pfiestupkÛ proti po-
‰kozování majetku mûsta a pfiestupkÛ
na úseku dopravy,“ informuje místosta-
rosta, „mohli bychom fiíci, Ïe inspektor
vefiejného pofiádku je levnûj‰í variantou
Mûstské policie, má i men‰í pravomoci.“

Inspektor  by mûla b˘t morálnû bez-
úhonná osoba, nejlépe Ïijící pfiímo ve
mûstû.

„TéÏ by se tento ãlovûk mûl oriento-
vat v na‰em právním systému a proká-
zat komunikativní dovednosti. Pokud
bych se mûl  zamyslet, z jaké sféry by
mûl takov˘ inspektor vzejít, asi bych u-
vaÏoval napfiíklad o „nezatrpklém“ b˘-
valém policistovi. NepÛjde totiÏ jen o to,
dávat pokuty, ale umût  pomoci a pora-
dit, pfiípadnû upozornit na pfiestupkové
jednání. A kdyÏ nedojde  k nápravû,
tvrdû nápravu vyÏadovat, tfieba i poku-
tou nebo sankcí,“ doplÀuje je‰tû Klusák.

Mimofiádnou dotaci získá
o. s. Naboso a SK Tenis Ti‰nov

Na svém posledním zasedání 
19. fiíjna 2011 schválila Rada mûsta
Ti‰nova dvû mimofiádné dotace.

„Obãanskému sdruÏení Naboso jsme
schválili dotaci ve v˘‰i 2 000 korun na
upofiádání „Festivalu zimních sportÛ“
a SK Tenis Ti‰nov 30 000 korun  na pro-
voz tenisového areálu,“ informoval sta-
rosta mûsta Jan Schneider.

O mimofiádné dotace se ucházelo
v tomto období pût organizací, které Ïá-
daly více neÏ 1 200 000 Kã.

„BohuÏel ostatním ÏadatelÛm chy-
bûly v Ïádosti potfiebné podklady, ne-
mohli jsme tedy o poskytnutí dotace roz-
hodnout. Byl jim tedy sdûlen termín, do
kdy je tfieba potfiebné dokumenty dopl-
nit,“ upfiesnil starosta.

O 600 000 Kã Ïádá napfiíklad SK
Tenis Ti‰nov, a to na rekonstrukci pro-
vozní budovy vãetnû sociálního zázemí
v tenisovém areálu na Ostrovci,
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290 000 Kã SSK Ti‰nov na provoz spor-
tovní haly, 250 000 Kã Sokol Ti‰nov
na provoz sokolovny a AFK Ti‰nov
30 000 Kã na provoz fotbalového areálu.

Renáta Srstková, DiS.
asistentka starosty

¤ád T. G. Masaryka
pro Ladislava Suchomela

U pfiíleÏitosti Dne vzniku samostat-
ného âeskoslovenského státu dne
28. fiíjna 2011 ocenil prezident repub-
liky Václav Klaus ti‰novského obãana
pana Ladislava Suchomela ¤ádem
Tomá‰e Garrigua Masaryka za vynika-
jící zásluhy o rozvoj demokracie, huma-
nity a lidská práva.

Ladislav Suchomel se po únoru 1948
zapojil do protikomunistického odboje.
Nejprve rozná‰el letáky, pozdûji se stal
ãlenem skupiny, která podnikala akce
proti funkcionáfiÛm KSâ. V roce 1950
byl zatãen a odsouzen na 19 let tûÏkého
Ïaláfie. 14 let strávil v uranov˘ch dolech
a i po propu‰tûní byl neustále ‰ikanován
Státní bezpeãností. Nikdy se v‰ak nedal
zlomit a vÏdy zÛstal vûrn˘ sv˘m pev-
n˘m kfiesÈansk˘m zásadám.  Po roce
1989 aktivnû pracuje v Konfederaci po-
litick˘ch vûzÀÛ.

K tomuto ocenûní panu Suchomelovi
srdeãnû blahopfiejeme a pfiejeme hlavnû
pevné zdraví.

-red-

Probûhla Konference
sociálních sluÏeb
Ti‰novsko 2011

V˘bor pro komunitní plánování so-
ciálních sluÏeb uspofiádal za podpory
vedení mûsta 25. 10. 2011 Konferenci

sociálních sluÏeb pÛsobících aktuálnû
na území Ti‰novska. Konference mûla
za cíl informovat o sociálních sluÏbách,
jejichÏ poskytovatelé sídlí pfiímo
v Ti‰novû, ale také o sociálních sluÏ-
bách, jejichÏ poskytovatelé sídlí mimo
ná‰ region a terénní pracovníci do na‰eho
regionu dojíÏdûjí sluÏbu poskytovat.

Na konferenci byli pozvaní staro-
stové v‰ech obcí na‰eho regionu, v‰ichni
praktiãtí lékafii dospûl˘ch i dûtí, vybraní
lékafii specialisté, zastupitelé, ãlenové
v˘borÛ Zastupitelstva mûsta Ti‰nova,
ãlenové komisí Rady mûsta. Na konfe-
renci zástupci poskytovatelÛ dan˘ch
sluÏeb prezentovali to, co nabízejí, jakou
sluÏbu poskytují, pro kterou cílovou
skupinu klientÛ jsou urãeny, popfiípadû
odpovûdûli na dotazy pfiítomn˘ch. Ve
ãtyfiech tématick˘ch blocích se mohli
zúãastnûní seznámit se sluÏbami pro se-
niory, osoby se zdravotním postiÏením,
dûti a mládeÏ, osoby ohroÏené sociálním
vylouãením.

Svoje sluÏby prezentovali tito posky-
tovatelé: Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov – peãovatelská sluÏba a sociálnû
aktivizaãní sluÏby pro seniory, Oblastní
charita Ti‰nov – peãovatelská sluÏba
a odlehãovací sluÏba pro seniory,
Chránûné bydlení a Sociální rehabili-
tace pro osoby s mentálním postiÏením
ve Skryjích, Nízkoprahové zafiízení pro
mládeÏ Klub âas, Odborné sociální
poradenství, Domov svaté AlÏbûty
– domov pro seniory na ÎernÛvce,
Domov pro seniory Pfiedklá‰tefií
– domov pro seniory a Domov se zvlá‰t-
ním reÏimem.

Ranou péãi pro dûti s urãit˘m posti-
Ïením prezentovali externí poskytova-
telé – Stfiedisko rané péãe SPRP Brno,
Stfiedisko rané péãe Tamtam, Poradna
rané péãe Dorea. Terénní programy
a odborné sociální poradenství prezen-
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tovali zástupci IQ Roma servis a RO-
MODROM.

Cílem pofiádané akce bylo podat pfie-
hled souãasné nabídky sociálních sluÏeb
na Ti‰novsku a zv˘‰it tak informova-
nost vefiejnosti. V̆ stupem této konfe-
rence jsou powerpointové prezentace,
které budou zvefiejnûny na webu mûsta
Ti‰nova.

Chtûla bych podûkovat vedení mûsta
za podporu zámûru uspofiádat tuto kon-
ferenci, ti‰novské Mûstské knihovnû za
spolupráci a poskytnutí prostor k uspo-
fiádání, Mgr. Michalu Kudláãkovi, Dis.,
vedoucímu odboru sociálních vûcí
Mûstského úfiadu Ti‰nov, za pfiípravu,
koordinaci a vedení konference, v‰em
zúãastnûn˘m poskytovatelÛm za úãast
a prezentaci a v‰em pfiítomn˘m úãastní-
kÛm za jejich ãas a zájem o tuto oblast.

Pfiedsedkynû V̆ boru
pro komunitní plánování
Mgr. Renata Pleskaãová

Realizace projektu
„Vzdûlávání v eGON centru
ORP Ti‰nov“,
reg. ã. CZ.1.04/4.1.00/40.00071

Mûsto Ti‰nov pokraãuje v úspû‰né
realizaci projektu „Vzdûlávání v eGON
centru ORP Ti‰nov“. Projekt probíhá od
bfiezna 2010, jeho pfiedmûtem je konání
prezenãních a e-learningov˘ch kurzÛ,
které mají vést k vût‰í efektivnosti ve-
fiejné správy.

Projektu se úãastní zamûstnanci
Mûstského úfiadu Ti‰nov, zastupitelé
mûsta Ti‰nov, úfiedníci a ãlenové zastu-
pitelstev 58 obcí ve správním obvodu
obce s roz‰ífienou pÛsobností Ti‰nov
a zamûstnanci jimi zfiizovan˘ch pfiíspûv-
kov˘ch organizací.

V nejbliÏ‰í dobû jsou plánovány dal‰í
kurzy:
– MS WORD – praktická práce
– MS EXCEL – praktická práce
– Czech POINT – Nové agendy
– Práce s datov˘mi úloÏi‰ti
– Seznam orgánÛ vefiejné moci

Pan „NeprÛhledn˘“
na scénû?

Zastupitelstvo mûsta na svém zase-
dání ve stfiedu 26. fiíjna 2011 mimo jiné
schválilo úãast mûsta jako spoleãníka
v obchodní spoleãnosti KTS EKOLO-
GIE s.r.o. Ve struãnosti: jedná se
o firmu, která byla zaloÏena obcemi na
jihu Brnûnska (Rosice, Îidlochovice,

Ivanãice apod.) a která vlastní techni-
kou zaji‰Èuje odpadové hospodáfiství.
Nyní má 19 spoleãníkÛ, v˘hradnû mûst
ãi obcí. âili klasická obchodní firma,
ov‰em s tou v˘hodou, Ïe jí staãí, dle je-
jich slov, generovat zisk 3-5 %, neb, jak
bylo na zastupitelstvu fieãeno, „nemusí
generovat zisk pro matefiskou firmu“.
CoÏ je samo o sobû zvlá‰tní, neboÈ de-
finice podnikání praví, Ïe „se jedná
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o soustavnou, samostatnou ãinnost za ú-
ãelem dosaÏení zisku“. Zda-li firmû staãí
v˘‰e zmiÀovan˘ zisk, budiÏ. Pokud by
ov‰em s takto „dostaãujícím“ ziskem
podnikaly v‰echny firmy, stát by to na
v˘bûru daní velmi poznal. A tím i obãa-
né a napfi. rÛzné neziskové organizace,
Ïijící z dotací a sponzorÛ.

KTS EKOLOGIE s.r.o. by mûla v od-
padovém hospodáfiství nahradit od 1. 4.
2012 firmu SITA CZ, a.s., se kterou je
uzavfiena smlouva do 30. 3. 2012. To je
sice podmínûno schválením Smlouvy
o sbûru, pfiepravû a odstraÀování od-
padu ve mûstû Ti‰novû Radou mûsta,
ale bylo by zvlá‰tní, kdyby se takto neu-
skuteãnilo, bude-li mûsto podílníkem
v této firmû. Z tohoto dÛvodu je zaráÏe-
jící, Ïe se tak stane bez klasického a ob-
vyklého v˘bûrového fiízení, jehoÏ by se
mohla firma KTS EKOLOGIE s.r.o. jako
kterákoli jiná firma zúãastnit spolu
s dal‰ími firmami, které v odpadovém
hospodáfiství podnikají. Pokud by ve v˘-
bûrovém fiízení uspûla, pak je v‰e jasné,
pochyby jsou rozpt˘leny a mûsto má
transparentnû vybraného nejlep‰ího
dodavatele sluÏeb; získá nejv˘hodnûj‰í
cenu a nebude v budoucnu muset
napfi. zvy‰ovat poplatky za popelnice
sv˘m obãanÛm. S takov˘m dodavatelem
uzavfie smlouvu a bude tvrdû dohlíÏet,
aby bylo v‰e konáno, jak má. Dle slov
pfiedstavitelÛ mûsta bylo provedeno
cenové srovnání rÛzn˘ch variant, z nû-
hoÏ KTS EKOLOGIE s.r.o. vychází nej-
pfiíznivûji. Ov‰em cenové srovnání není
v˘bûrové fiízení!

BohuÏel, v tomto pfiípadû se do firmy
„naskoãilo“ pouh˘m odsouhlasením
tûsné koaliãní vût‰iny. Îe by mûsto
obcházel duch pfiedvolebního „pana
NeprÛhledného“?

Pro kompletnost je nutné dodat
i dal‰í ãást usnesení, ve kterém koalice

odhlasovala navrÏení valné hromadû
KTS EKOLOGIE s.r.o. jmenovat prv-
ního místostarostu mûsta Ti‰nova
Radovana Klusáka do vedení firmy na
pozici jednatele.

Co tedy zbylo z pfiedvolebního kréda
nynûj‰ích koaliãních stran o obnovení
Technick˘ch sluÏeb mûsta? Nic,
resp. nyní jen v˘ãet nev˘hod, se kter˘mi
by se muselo mûsto pot˘kat pfii jejich
znovuzfiizování. Ostatnû, tyto nev˘hody,
t˘kající se zejména opravdu velk˘ch
nákladÛ, pfii‰ly nyní velmi vhod, kdyÏ
mûly podpofiit schválení vstupu mûsta
do firmy KTS EKOLOGIE s.r.o. a schvá-
lit spoleãenskou smlouvu, ve které se
mimochodem o Ti‰novu jako podílníkovi
zatím vÛbec nemluví.

Michal Kadlec
pfiedseda MS ODS Ti‰nov

Nejdfiíve bychom chtûli podûkovat
pfiedsedovi MS ODS za jeho pfiipomínky
k tématu likvidace komunálního opadu
v Ti‰novû. ·koda, Ïe je neuplatnil jako
obãan vefiejnû jiÏ na jednání zastupitel-
stva, kde byl na rozdíl od obou volen˘ch
zastupitelÛ ODS Mgr. ·vábenského
a Ing. Souãka pfiítomen.

Rádi bychom se k jeho obavám vy-
jádfiili. Ve v˘‰e uvedeném ãlánku je po-
psána schválená úãast mûsta ve firmû
KTS Ekologie s.r.o., která je ve 100%
vlastnictví 19 obcí, zmínûn˘ch ve ãlánku
M. Kadlece. Mûsto Ti‰nov, pokud bude
na valné hromadû KTS pfiijato, se stane
s vkladem 25 tis. Kã spoleãníkem této
firmy, získá dvacetinov˘ ãlensk˘ podíl
v prosperující spoleãnosti, která vlastní

Reakce Rady mûsta Ti‰nova
na ãlánek pana Michala
Kadlece, pfiedsedy MS ODS
„Pan NeprÛhledn˘ na scénû?“
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5 moderních svozov˘ch vozÛ a mnoÏství
dal‰ího technického vybavení a která jiÏ
nûkolik let úspû‰nû pro ãlenské obce od-
pad likviduje. Ti‰nov se stane ãtvrt˘m
ze ‰esti povûfien˘ch mûst na Brnû-ven-
kovû a Ti‰nované roz‰ífií fiady 55 000
obyvatel, obsluhovan˘ch KTS Ekologie.
ZástupcÛm mûsta se podafiilo vyjednat
pozici pátého jednatele spoleãnosti,
kterou bude bez nároku na odmûnu vy-
konávat první místostarosta Radovan
Klusák.

Obce firmu KTS Ekologie zaloÏily
právû za úãelem kontrolovat a sníÏit své
náklady na likvidaci odpadÛ, coÏ pfii ná-
kupu  sluÏeb od soukrom˘ch spoleãností
nemûly. V pfiípadû spoleãností vlastnû-
n˘ch zahraniãními vlastníky, coÏ je
pfiípad v‰ech velk˘ch odpadáfisk˘ch spo-
leãností pÛsobících v na‰em regionu,
vãetnû spoleãnosti SITA, dochází navíc
k odlivu prostfiedkÛ do matefisk˘ch
firem v zahraniãí a je nutné „Ïivit“
i pomûrnû poãetn˘ management tûchto
firem.

V tom, Ïe spoleãnost KTS udrÏuje
nízkou míru roãního zisku mezi 3-5 %,
vidíme na rozdíl od M. Kadlece velkou
v˘hodu. V tomto pfiípadû je pro obãany
Ti‰nova v˘hodnûj‰í, aby firma genero-
vala minimální zisk, nutn˘ pouze pro
rozvoj firmy. Zvlá‰tû kdyÏ si uvûdo-
míme, Ïe zisk je tvofien pfiedev‰ím z pla-
teb od obãanÛ a také z vefiejn˘ch roz-
poãtÛ, tedy prostfiedkÛ nás v‰ech.
Neziskové organizace, zmínûné v ãlánku
M. Kadlece tím také získají, protoÏe
mûsto bude ménû dotovat likvidaci ko-
munálního odpadu, a tak bude moci
rozdûlit i více penûz tûmto organizacím
pfiímo a tyto organizace nemusí ãekat,
aÏ se nad jejich Ïádostmi ustrne nûjaká
nadnárodní firma.

Nové vedení mûsta v prvé fiadû po-
m˘‰lelo na obnovení vlastních technic-

k˘ch sluÏeb, které by  byly zaloÏeny na
podobném principu jako KTS Ekologie.
Bylo by v‰ak nutné roz‰ífiit vozov˘ park
pro zaji‰tûní svozu odpadu a rekonstru-
ovat sbûrn˘ dvÛr, a to s poãáteãní inves-
ticí desítek milionÛ korun z rozpoãtu
mûsta. âást investice mûla b˘t pokryta
z dotací Státního fondu Ïivotního pro-
stfiedí, ten v‰ak doposud vhodn˘ dotaãní
titul nevypsal.

Proto vedení mûsta v této dobû zvo-
lilo a doporuãilo zastupitelÛm toto fie-
‰ení. Mûsto bude spolumajitelem firmy
a spoluvykonavatelem strategick˘ch
rozhodnutí a bude zadávat zakázky za-
davatelem své „vlastní“ organizaci. Tato
forma je obecnû pfiípustná a takto za-
loÏené subjekty nepÛsobí v trÏním
prostfiedí. Je uplatnûna v˘jimka z pÛ-
sobnosti zákona o zadávání vefiejn˘ch
zakázek. Je to kvalitativnû jiná forma,
a proto není mûsto povinno vypisovat
v˘bûrové fiízení, jak vypl˘vá z v˘sledku
‰etfiení Úfiadu pro ochranu hospodáfiské
soutûÏe. Proto ani námitky M. Kadlece
v této otázce nejsou relevantní.

Pfii rozhodnutí vedení mûsta pro
podporu nové formy fie‰ení likvidace od-
padÛ hrála hlavní roli skuteãnost, Ïe
z vefiejn˘ch prostfiedkÛ mûsto u‰etfií
podle pfiedbûÏn˘ch kalkulací více neÏ
500 tis. Kã roãnû, které bude moci pou-
Ïít pro jiné vhodné úãely.

Pan Kadlec se dále zam˘‰lí nad ab-
sencí mûsta ve spoleãenské smlouvû.
Do doby pfiijetí mûsta Ti‰nova za ãlena
KTS Ekologie není moÏné pozmûÀovat
jak˘koliv dokument této spoleãnosti,
k tomu dojde aÏ následnû.

Rada mûsta



Kultura

13TI·NOVSKÉ NOVINY 19/2011

MûKS Ti‰nov uvádí:
www.mekstisnov.cz

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.

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

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

Koncert tro-
jice legen-
dárních vete-
ránÛ ãeské
rockové hud-
by. Michal
Prokop, zpû-

vák skupiny Framus Five, zahraje rov-
nûÏ na akustickou kytaru a harmoniku,
Lubo‰ Andr‰t se samozfiejmû pfiedstaví
se svou (bluesovou) elektrickou kytarou
a Jan Hrub˘ bude v rukou tfiímat ne-
zbytné démonické housle.

Koncert trojice Prokop, Andr‰t
a Hrub˘ je podporován Jihomoravsk˘m
krajem.

JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
21. listopadu 2011 v 10.00 hod.

Divadelní pfiedstavení pro dûti,
pohádka divadla DAP.

V¯STAVA KE 110. V¯ROâÍ
VâELA¤STVÍ NA TI·NOVSKU

26. – 28. listopadu 2011 od 9.00 hod.
velk˘ sál MûKS

26. – 27. listopadu je v˘stava urãena pro
vefiejnost, otevfieno 9 – 17 hodin
28. listopadu je v˘stava urãena ‰kolám,
otevfieno 9 – 12 hodin

MûKS poskytuje k usku-
teãnûní akce prostory pod
kinem, v˘stavu pofiádá ti‰-
novská ZO âeského svazu
vãelafiÛ, o.s.

HA-KAPELA
27. listopadu 2011 od 17.00 hod.

sál kina Svratka
Ti‰novsk˘ orchestr veden˘

Ladislavem Havlíkem pfiidává ke
svému tradiãnímu jarnímu vystoupení
novû i podzimní koncert. Pfiijìte si
znovu poslechnout oblíbená ãísla kapely
a pfiispût k dobré atmosféfie nedûlního
podveãera.

KALANETIKA V TùLOCVIâNù
MûKS

V tûlocviãnû MûKS na Ml˘nské ulici
pokraãuje i v mûsíci listopadu kurz ka-
lanetiky (cviãení s gumou a balóny) pod
vedením paní Marie Kupské. Cviãební
hodiny se konají kaÏdé pondûlí a ãtvrtek
vÏdy od 19.30 do 20.30 hodin. Podrobnosti
pfiímo u cviãitelky – tel.: ã. 602 313 668.

Nabídka pronájmu prostor MûKS
pro pofiádání soukrom˘ch oslav

MûKS nabízí prostory objektu na
Ml˘nské ulici (velk˘ sál, mal˘ sál, foyer,
zahrada, kuchyÀka a dal‰í) ke krátko-
dob˘m pronájmÛm pro pofiádání svateb-
ních oslav, v˘roãí, setkání spoluÏákÛ a-
pod. Optimální prostfiedí, ve‰keré po-
tfiebné zázemí, neru‰ené soukromí
a dal‰í v˘hody – v‰e se jiÏ osvûdãilo!
BliÏ‰í informace na tel. ã.: 549 410 082.

DO KONCE ROKU 2011
VÁM NABÍDNEME :

9. prosince – BUCINATORES OR-
CHESTRA, skvûl˘ big band z Prahy
(tento koncert je podporován dotací
z Ministerstva kultury)
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14. prosince – IN CORDIS ENSEM-
BLE, hudba 15. – 18.století (KPH)
15. prosince – Komici, s.r.o., sál kina
Svratka od 19 hodin
26. prosince – VÁNOâNÍ KONCERT
TiKO v kostele sv. Václava

Zmûna vyhrazena.

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:
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:
KOUZLO TI·NOVSK¯CH ULIâEK

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.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci listopadu
a prosinci 2011

Roz‰ífiení pÛjãovní doby
Mûstské knihovny Ti‰nov

Mûstská knihovna v rámci roz‰ífiení
sluÏeb pro ãtenáfie otevfiela od 1. 10.
2011 i v sobotu dopoledne. VypÛjãit
knihy si mÛÏete pfiijít od 8 do 11 hodin,
a to do oddûlení pro dûti i oddûlení pro
dospûlé. Ostatní pÛjãovní doba knihovny
zÛstává prozatím nezmûnûná. Po vy-
hodnocení náv‰tûvnosti a zájmu ãtenáfiÛ
dojde k pfiípadné úpravû pÛjãovní doby.

Dárek z knihovny
Nevíte, co dát sv˘m blízk˘m pod

stromeãek? Nebaví vás kupovat stále
stejné dárky? Nabízíme vám netradiãní
dárek, jehoÏ cena je témûfi mizivá,
uÏitná hodnota v‰ak mimofiádná.
Vychutnejte si zázrak z darování
„Vánoãní poukázky“ na roãní ãlenství
v na‰í knihovnû.

Dárkové poukazy jsou k zakoupení
v dûtském i dospûlém oddûlení knihovny.

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Zájezd na divadelní pfiedstavení
– E. Rostand: Cyrano z Bergeracu
10. 12. 2011

Mûstská knihovna Ti‰nov ve spolu-
práci s Národním divadlem Brno pofiádá
zájezd na pfiedstavení E. Rostanda
Cyrano z Bergeracu.

Svûtovû proslulá komedie francouz-
ského novoromantismu z roku 1897.
Titulním hrdinou pûtiaktové ver‰ované
komedie je historická postava Cyrana
de Bergerac, spisovatele a vojáka, kter˘
Ïil v 17. století. Rostand sv˘m drama-
tem oponuje naturalismu, kter˘ koncem
19. století redukoval obraz ãlovûka na
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postavu postrádající mocné vá‰nû
a velké mravní kvality. Autor naopak
vzkfiísil ideál ãlovûka velkolep˘ch vá‰ní
a vzru‰iv˘ch ãinÛ a navrátil dramatu
kouzlo poezie a efektní pfiíbûh. Tím také
získal Cyrano obrovsk˘ úspûch a stal se
stálicí evropského divadla. Velmi popu-
lární jsou v‰echny romantické prvky,
napfi. balkónová noãní scéna se zámû-
nou jednajících postav, tajn˘ sÀatek,
klá‰terní útoãi‰tû. Romantick˘ patos se
prolíná s humorn˘mi momenty, Ïer-
tovné chvíle se situacemi pln˘ch exalto-
van˘ch emocí a vá‰niv˘ch energií.

Zájemci se mohou závaznû pfiihlásit
v Mûstské knihovnû Ti‰nov vÏdy v pÛj-
ãovní dobû do 28. 11. 2011.
Cena vstupenky pro pracující 320,- Kã,
pro seniory 224,- Kã, pro studenty a dr-
Ïitele  prÛkazu ZTP a ZTP-P 160,- Kã
!!!Platba probíhá pfii pfiihla‰ování!!!
Sraz zájemcÛ v 17.30 u prodejny elektro
na nám. Míru.

Doprava autobusem je hrazena
z projektu „Podpora dostupnosti Národ-
ního divadla Brno v Jihomoravském
kraji.“ Projekt je urãen pfiedev‰ím pro
skupiny obyvatel Jihomoravského kraje
se sníÏenou moÏností dopravy do
Janáãkova divadla, Mahenova divadla
a do Divadla Reduta. Projekt poskytuje
zaji‰tûní svozu autobusy, které Vás
ZDARMA dovezou na vybraná pfiedsta-
vení.

·perky z FIMA
5. 11. – 23. 12. 2011

V prostorách dospûlého oddûlení
Mûstské knihovny Ti‰nov je pfiipravena
ke zhlédnutí prodejní  v˘stava ‰perkÛ
Ivy Kuãerové. Pfiívûsky a náu‰nice jsou
vyrobeny z polymerové hmoty zvané
FIMO, coÏ je modelovací materiál, kter˘
se vytvrzuje v elektrické troubû bez
zmûny tvaru ãi barvy. V̆ stava je pfií-

stupná vÏdy v pÛjãovní dobû knihovny.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ

Thovt na‰im dûtem – prodejní
v˘stava
Od 21. 11. 2011

Nakladatelství Thovt je v˘hradnû
zamûfiené na literaturu pro dûti. I pfies
relativnû krátkou dobu na ãeském trhu
mají na‰i ãtenáfii v podvûdomí knihy
z edice Zloãinu na stopû, které jsou vû-
nované detektivkám a odehrávají se na
pozadí antického svûta. Také edice
První ãtení pro zábavu a pouãení má své
pfiíznivce ve vûkové kategorii 8 – 10 let.
Knihy jsou pfiizpÛsobené zaãínajícím
ãtenáfiÛm hned v nûkolika ohledech
– velikostí písma, délkou jednotliv˘ch
pfiíbûhÛ i v˘bûrem témat. Oblíbené jsou
i cizojazyãné knihy a fiada Na stopû pra-
vûk˘m záhadám.

Prodejní v˘stavou chceme pfiispût
k pozitivnímu vztahu ãtenáfiÛ ke knize.
Rodiãe mohou vyuÏít na‰í nabídky
a knihy zakoupit s v˘razn˘mi slevami
bûhem pÛjãovní doby dûtského oddûlení.

Koncert duchovní hudby

Mûsto Ti‰nov
a pûveck˘ sbor
Zvon Sereì pofiá-
dají 3. 12. 2011

Foto z vystoupení v roce 2006
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16.00 v kostele sv. Václava v Ti‰novû
Koncert duchovní hudby.

Úãinkuje  pûveck˘ sbor Zvon Sereì,

diriguje Mgr. V. KarmaÏin, na varhany
doprovází Mgr. B. Tomãanyiová, sólov˘
zpûv A. Mare‰ová.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
16. 11. Jakub âepick˘, Leo‰ Velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

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

– J. Hrub˘ – blues
19. 11. Mário Biháry a Bachtale Apsa Café U Palce 21.00 Café U Palce
21. 11. Jak se krotí princezna Velk˘ sál MûKS 10.00
26. 11. Rodinná veselice sokolovna Ti‰nov 15.00 RC Studánka
27. 11. Ha-Kapela sál kina Svratka 17.00 ZU· Ti‰nov
28. 11. Zpívání u stromeãku nám. Míru 16.00 Z· nám. 28. fiíjna
3. 12. Koncert duchovní hudby kostel sv. Václava 16.00 mûsto Ti‰nov

– sereìsk˘ sbor Zvon Ti‰nov

V˘stavy
Datum Akce Místo
29. 9. – 29. 11. Vãely a vãelafiení na Ti‰novsku Galerie Na schodech
5. 11. – 1. 12. Jifií Brtnick˘ – obrazy Jamborova galerie
7. 11. – 4. 12. Václav Nasvûtila – obrazy Galerie Diana

11. 11. – 31.12. Kouzlo ti‰novsk˘ch uliãek Muzeum mûsta Ti‰nova
26. – 28. 11. Velká v˘stava vãelafiÛ a zahrádkáfiÛ prostory MûKS
30. 11. VernisáÏ v˘stavy fotografií – Vysoãina ãernobíle Galerie Na schodech

Vstoupili jsme do poslední
etapy realizace grantového
projektu na na‰í ‰kole

S 1. záfiím 2011 nezaãal na na‰í
‰kole pouze nov˘ ‰kolní rok, ale také po-
sledních 10 mûsícÛ realizace grantového
projektu „Podpora a zlep‰ování podmí-
nek v˘uky ICT v souladu s implemen-

tací ·VP na na‰í
‰kole“. Z ‰esti klí-
ãov˘ch aktivit, jeÏ

tvofií jádro na‰eho projektu, jsme reali-
zaci poloviny jiÏ s úspûchem dokonãili.

Na zaãátku loÀského roku byla slav-
nostnû otevfiena nová plnû vybavená po-
ãítaãová uãebna (Podpora v˘uky
Informaãních a komunikaãních techno-

logií dle ·VP
Kvûtnice), poãítaãe
doplnila na jafie in-
teraktivní tabule
(Zlep‰ování podmí-
nek v˘uky ve v‰ech
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vzdûlávacích oblastech ·VP Kvûtnice),
kterou si Ïáci jiÏ pfii prvních hodinách
velmi oblíbili. V‰ichni pedagogové ‰koly
pro‰li odborn˘mi instruktáÏemi, díky
nimÏ získali základní technické i meto-
dologické poznatky o nov˘ch ICT zafiíze-
ních (InstruktáÏ pedagogick˘ch pracov-
níkÛ). V tomto ‰kolním roce proto jiÏ ni-
kdo neváhal a v˘uka se na poãítaãích
i interaktivní tabuli rozbûhla od prvních
dní.

MoÏnost vést v˘uku v‰ech vzdûláva-
cích pfiedmûtÛ v uãebnách vybaven˘ch
moderní ICT technikou pfiivádí uãitele
k tvorbû nov˘ch inovativních materiálÛ,
jeÏ bude moÏné díky tûmto zafiízením
pravidelnû vyuÏívat. Tyto podklady jsou
pfiipravovány pro v‰echny vzdûlávací
obory a vûkové kategorie v souladu s v˘-
stupy stanoven˘mi v ·VP Kvûtnice.

V rámci realizace dal‰í klíãové akti-
vity projektu s názvem Tvorba elektro-
nického zásobníku uãebních materiálÛ
bylo proto vytvofieno a bûhem prvních
t˘dnÛ nového ‰kolního roku uvedeno do
provozu datové úloÏi‰tû v˘ukov˘ch ma-
teriálÛ. Jeho smyslem je vytvofiit, na
jednom místû uloÏit a prÛbûÏnû aktuali-
zovat ‰irokou nabídku pracovních listÛ,
úloh, testÛ, pfiehledÛ uãiva, projektÛ,
prezentací ãi ukázkov˘ch hodin vyuÏi-
teln˘ch jak ve v˘uce na interaktivní ta-
buli, tak i ve vyuãování vedeném klasic-

k˘m zpÛsobem. UloÏené materiály bu-
dou pfiístupné nejen v‰em vyuãujícím
‰koly, ale ãásteãnû také jejím ÏákÛm.
Cílem a v˘stupem realizace této aktivi-
ty je zefektivnûní a zjednodu‰ení v˘uky
v‰ech vzdûlávacích pfiedmûtÛ napfiíã
jednotliv˘mi roãníky ‰koly.

Neustává ov‰em ani práce realizaã-
ního t˘mu na dal‰í klíãové aktivitû
Tvorba podpÛrného v˘ukového materi-
álu. Postupnû tak vzniká 2. díl
Informatiky s Písíkem – tentokrát pro
5. roãník, zároveÀ probíhá jeho pilotní o-
vûfiování. Îáci 5. roãníku se tak pfii v˘u-
ce Informatiky jiÏ druh˘m rokem setká-
vají se skfiítkem Písíkem a jeho dvûma
kamarády Julãou a Ájou. Letos se
s nimi novû seznámili i jejich mlad‰í
spoluÏáci ze 4. roãníku.

Nezapomínáme ov‰em ani na peda-
gogické pracovníky ‰koly. V rámci klí-
ãové aktivity Zvy‰ování informaãní gra-
motnosti pedagogick˘ch pracovníkÛ mo-
hou na základû zájmu vyuÏívat nabídky
certifikovan˘ch semináfiÛ se zamûfiením
na vyuÏití ICT, pfiímo ve ‰kole pak pro-
bíhá certifikované ‰kolení ActivInspire
Studio, orientované na práci s interak-
tivní tabulí a tvorbu ukázkov˘ch v˘uko-
v˘ch hodin, jehoÏ se postupnû zúãastní
vût‰ina vyuãujících ‰koly.

V uplynulém roce a pÛl se na na‰í
‰kole uskuteãnilo opravdu mnoho pro-
jektov˘ch aktivit. Pfied námi je poslední
etapa realizace, v níÏ nás ãeká dokon-
ãení cílÛ, které jsme si na zaãátku sta-
novili. Je tfieba zdÛraznit, Ïe dík patfií
v‰em, ktefií se na nejednoduchém prÛbû-
hu realizace projektu podílejí.

Simona Komprsová, za realizaãní t˘m
http://projekt-opvk.tisnov-zs28.cz/
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Kvûtnice a Králova jeskynû
jako souãást ‰kolní v˘uky

Na Základní ‰kole nám. 28. fiíjna se
dûti neuãí jen ve ‰kolních lavicích, ale
i v pfiírodû. Jeden z posledních pûkn˘ch
podzimních dnÛ tak nabídl nûkter˘m
dûtem ‰koly nev‰ední záÏitek v podobû
náv‰tûvy Královy jeskynû na Kvûtnici.
Jednalo se o skupinu ÏákÛ ze sedm˘ch
tfiíd nav‰tûvující
povinnû voliteln˘
pfiedmût Ekologie.
V doprovodu uãi-
telek se vydali na
prohlídku této
vzácné pfiírodní
zajímavosti, kte-
rou se mÛÏe
Ti‰nov pochlubit
a na niÏ jsou
v‰ichni Ti‰nováci,
mající kladn˘ vztah k pfiírodû, patfiiãnû
hrdí.

Dûti si se zaujetím prohlédly nûkolik
velmi pûkn˘ch míst a dozvûdûly se mno-
ho zajímav˘ch vûcí o Královû jeskyni od
jejího objevení aÏ do souãasnosti.
Pfiipomnûly si, jak˘m zpÛsobem byla
jeskynû objevena a pro mnohé nebyla
vÛbec nová informace o tom, Ïe jeskyni
objevil dnes jiÏ legendární pes Luxík
pana Bárty pfii stopování jezevce.
Kromû klasické krápníkové v˘zdoby
„staré Královky“, kterou jsme prochá-
zeli, jsme nahlédli okénkem i na záfiivû
bílou v˘zdobu Nové ãásti, do které se
náv‰tûvy nevodí právû proto, aby nebyla
poniãena.

Velmi dûkuji panu Kulhánkovi, ãle-
novi místní speleologické organizace, za
jeho ãas, kter˘ nám vûnoval a dûtem
umoÏnil prohlídku jeskynû s odborn˘m
v˘kladem. Spolupráce s místními spe-
leology pro tento ‰kolní rok nekonãí.

Na jaro plánujeme realizaci spoleãného
projektu, kter˘ nejen dûtem ve ‰kole,
ale i ‰iroké ti‰novské vefiejnosti pfiipo-
mene jiÏ 40. v˘roãí objevení Královy jes-
kynû.

Tato krátká exkurze nebyla ojedinû-
lou ‰kolní pfiírodopisnou aktivitou.
V rámci v˘uky pfiedmûtu Ekologie jiÏ
dûti nav‰tívily pfiírodní památku
Kvûtnici, chystají se na náv‰tûvu sbûr-

ného dvora, na le-
den mají naplá-
novánu náv‰tûvu
do centra ekolo-
gické v˘chovy
Rychta Krásen-
sko a na jarní ob-
dobí potom dal‰í
p r o h l í d k u
Kvûtnice, tento-
krát v‰ak s jin˘m
zamûfiením. Úãe-

lem tûchto exkurzí je pfiiblíÏit dûtem
nejen pfiírodní krásy a zajímavosti bez-
prostfiedního okolí ‰koly, ale seznámit je
také s praktick˘mi záleÏitostmi t˘kají-
cími se péãe o Ïivotní prostfiedí mûsta,
ve kterém vût‰ina z nich Ïije. Aktivnû se
tak mohou zapojit do plnûní plánu práce
projektu Eko‰kola, jehoÏ hlavní prioritou
je pro tento ‰kolní rok úspû‰né opûtovné
obhájení mimofiádného titulu a jeho pfii-
dûlení na období dal‰ích pûti let.

Mgr. Lenka Dufková

Zpívání u stromeãku

Dûti ze Z·, námûstí 28. fiíjna,
jiÏ tradiãnû v‰echny zvou
v pondûlí 28. 11. 2011
v 16.00 hod. na slavnostní

rozsvícení vánoãního stromu u ti‰nov-
ské radnice. Pfiijìte si poslechnout vá-
noãní koledy a zastavit se v pfiedvánoã-
ním shonu.
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V˘uka anglické konverzace
s rodil˘m mluvãím
na Z· Smí‰kova

V tomto ‰kolním
roce se na‰e ‰kola
zapojila do pro-
jektu s názvem
„Peníze EU ‰ko-

lám“. Jednou z oblastí, na kterou jsme
se v na‰em projektu zamûfiili, je pod-
pora jazykového vzdûlávání ÏákÛ i vyu-
ãujících angliãtiny.

Od záfií u nás probíhají kurzy meto-
diky a konverzace v angliãtinû pro vyu-
ãující 1. a 2. stupnû a povinnû voliteln˘
pfiedmût Anglická konverzace pro Ïáky
8. a 9. roãníkÛ. Skvûlé na tom je, Ïe na
v˘uku kurzÛ pro uãitele 2. stupnû
a konverzace pro Ïáky se nám podafiilo
angaÏovat rodilého anglického mluvãího

pana Mika Williamse. Poprvé v historii
na‰í ‰koly tak mají uãitelé jazykÛ
a hlavnû na‰i Ïáci moÏnost vyzkou‰et si
své jazykové dovednosti v konverzaci
s nûk˘m, pro nûhoÏ je angliãtina jeho
matefi‰tinou a kdo na nû nepromluví ani
slovo ãesky. A jak se to na‰im ÏákÛm
líbí? Za v‰echny alespoÀ jeden Ïákovsk˘
pfiíspûvek:

„Abych pravdu fiekl, kdyÏ jsem se do-
zvûdûl o tom, Ïe nás bude mít Mike
z konverzace, byl jsem v rozpacích. Na
jedné stranû jsem byl rád, Ïe budeme
mít Angliãana, ale na stranû druhé jsem
se bál, abych se s ním domluvil. UÏ pfii
první hodinû jsem zjistil, Ïe nûco ang-
licky sloÏím a i rozumím, co Mike fiíká.
Postupnû nám vysvûtluje v‰echny zá-
ludnosti anglického jazyka i kultury,
a tím nás pfiipravuje také na pobyt
v Anglii. V poslední hodinû jsme si na-
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pfiíklad povídali o knihách a hudebních
stylech. Teì uÏ se na kaÏdou hodinu tû-
‰ím a jsem rád, Ïe ho máme u nás na
‰kole.“

·tûpán ·paãek, Ïák 8.B
A. Jankovská

(uãitelka Z· Smí‰kova)

âtvrté místo v kraji

Ve stfiedu 19. 10. odjela druÏstva
star‰ích dívek a chlapcÛ Z· Ti‰nov,
Smí‰kova na krajské kolo v pfiespolním
bûhu do Hodonína.

V konkurenci ostatních daleko vût-
‰ích ‰kol jsme se prali o místa ve star-
tovním poli. Tempo závodu bylo zna-
telnû rychlej‰í neÏ na okrese a vyplatila
se tréninková píle. Mezi jednotlivci se
nejlépe umístili ·tûpán ·paãek na
8. místû, Ladislav Dufek a Tereza
KfiíÏová na 10. místû a Eli‰ka
Kohoutková na místû 11.

DruÏstvo dívek obsadilo krásné
4. místo a chlapci se umístili na 6. místû.

V‰em sportovcÛm dûkujeme a gratu-
lujeme.

vd

Adventní dílniãky

Z· Ti‰nov, Smí‰kova si dovoluje po-
zvat dûti, rodiãe i vefiejnost na tradiãní
pfiedvánoãní tvofiení v rámci Adventních
dílniãek. Zaãínáme ve ãtvrtek 1. 12.
2011 v 14.30 v budovû na Smí‰kovû
ulici. K dispozici Vám bude více neÏ 12
dílniãek s nejrÛznûj‰ími nabídkami vá-
noãních dáreãkÛ, dekorací a mil˘ch
drobnÛstek. PrÛvodci  Vám budou kluci
a holky z Ïákovského parlamentu a pfií-
jemnou náladu doplní vystoupení ÏákÛ.
V˘tûÏek bude pouÏit pro charitativní
úãely. Tû‰íme se na pfiedvánoãní ãas
stráven˘ s Vámi…

RÛzné

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Strom splnûn˘ch pfiání – dárky
pro dûti z dûtsk˘ch domovÛ

Chcete udûlat na Vánoce radost tûm,
ktefií by jinak nejspí‰ hezk˘ dárek nedo-
stali?

Po cel˘ mûsíc listopad si mÛÏete ve
Studánce vyzvednout papírovou ozdobu
s pfiáním nûkterého dítûte z dûtsk˘ch
domovÛ v Ti‰novû a Pfiedklá‰tefií.
Hodnota jednoho dárku se pohybuje ko-
lem 200,- Kã. Dárek zabalte, oznaãte
jménem dítûte a do 2. 12. doneste do
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Studánky. Díky obdarování dûtí z dût-
sk˘ch domovÛ budete mít Vánoce je‰tû
krásnûj‰í!

Dûlám to dobfie? Aneb rodiãe i dûti
potfiebují podporu – semináfie
Lektorka: Mgr. Iveta Kosová

– pro absolventy základního Kurzu e-
fektivního rodiãovství

– pro v‰echny, ktefií pfiem˘‰lejí, jak b˘t
podporujícími a spokojen˘mi rodiãi 

Ve stfiedu 16. listopadu 17.30 – 20.40
– Znáte sami sebe?
– I rodiãe mají svoje potfieby aneb Jak

o sebe peãovat?
Ve stfiedu 23. listopadu 17.30 – 20.40
– Jak podporujete svoje dûti?
– Konejme a mluvme jazykem podpory
Cena: 250,- Kã
Pfiihlá‰ky: studanka@atlas.cz

tel.: 603 918 524
Kurz je dotován JMK z projektu

„Mámo, táto, babi, dûdo, pomozte mi,
abych to dokázal sám!“

Skuteãné pfiíãiny nemocí
a moÏnosti sebeléãení
V pátek 25. listopadu v 9.30 hodin

Pfiedná‰ka pro ty, které zajímá, co
zpÛsobuje to, Ïe jsme nemocní a jak na
to, abychom ve svém Ïivotû mohli nemo-
cem pfiedcházet – nebo je‰tû lépe – aby-
chom je pfiestali potfiebovat. Seznámíme
se i s moÏnostmi, jak pfiirozenû léãit se-
be i své blízké.
Cena 50,- Kã

Bude moÏnost hlídání (40,- Kã na ro-
dinu), pokud nahlásíte poãet a vûk dûtí
do 23. 11. do 17 hodin na tel.:
M. Neãasová, 603 142 391.

Rodinné centrum Studánka a mûsto
Ti‰nov zvou srdeãnû celé rodiny na akci
s názvem
Rodinná veselice

V sobotu 26. listopadu od 15.00 hodin
v sokolovnû

Po celé odpoledne aÏ do 20.00 hodin
je nachystan˘ pro v‰echny ãleny rodiny
bohat˘ program. MÛÏete se tû‰it na:
– vystoupení klauna
– tanec s Ïivou kapelou
– pfiedtanãení
– tombolu pro dûti i dospûlé
– moÏná pfiijde i kouzelník...
– ... a dal‰í pfiekvapení!

Vstupenky a dal‰í informace k rezer-
vaci míst získáte v RC Studánka nebo
na webov˘ch stránkách www.studanka-
tisnov.cz.

Vánoãní cukroví zdravû
V úter˘ 29. 11. od 15 do 17.30 hodin.
Lektorka Lucie Entlerová

Pfiijìte si s dûtmi upéct a ochutnat
druhy vánoãního cukroví, které budou
v˘bornû vonût, chutnat a budete se po
nich cítit dobfie. Získáte zajímavé recep-
ty a tipy, které mÛÏete vyuÏít o leto‰-
ních svátcích. S sebou krabiãku na cuk-
roví.
Cena 80,- Kã na rodinu
Pfiihlá‰ky: studanka@atlas.cz

tel.: 603 918 524

DDM oznamuje

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

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

Pozvánka DDM Ti‰nov do nov˘ch
kurzÛ – pro dûti, mládeÏ a dospûlé

Tradiãní interní ãínské bojové styly
– Qigong, Xingyi Quan a dal‰í. Cviãení
pro tûlo i mysl, vnitfiní energie, soustfie-
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dûní a koncentrace, cviky na posilování
a protahování tûla.
Zaãínáme – vhodné i pro zaãáteãníky,
není omezeno vûkem.
Vede: Mgr. Jana Kudûlková
KaÏd˘ ãtvrtek 18.30 – 20.00

Rekondiãní cviãení
Harmonizaãní a rekondiãní cviãení
s prvky jógy.
Vede: Mgr. Titus Ondru‰ka 
KaÏdou stfiedu 19.00 – 20.00

Do tûchto kurzÛ mÛÏete pfiijít bez
pfiedchozího pfiihlá‰ení. První hodina je
zku‰ební.

Angliãtina – pfiíprava na maturitu
Mluvená i písemná pfiíprava na stát-

ní maturitu, individuální pfiístup, malá
skupina.
Pondûlí 16.30 – 17.30 nebo úter˘ 16.30
– 17.30
Lektor: Ing. Hana Matûjková
Zaãínáme 31. 11. !!!

Hlaste se dopfiedu v kanceláfii DDM,
tel.: 549 410 118, domecek@ddm-tisnov.cz

PLAVÁNÍ pro Ïáky 3. –  7. tfiíd
Základy v‰ech plaveck˘ch stylÛ, pla-

vání s ploutvemi, záchrana tonoucího,
hry...
KaÏdou stfiedu 15.30 – 17.45, bazén
v Lomnici.
Zaãínáme 9. listopadu! Sraz v 15.30
u brány DDM Ti‰nov, návrat zpût
v 17.45
Vede: Mgr .Smí‰ková Ivana (trenér
a rozhodãí plavání III.tfiídy)

Hlaste se v kanceláfii DDM, více in-
formací: smiskova@ddm-tisnov.cz,
tel.: 737 331 437

Horolezeck˘ krouÏek – volná místa
Pro velk˘ zájem otevíráme dal‰í ho-

rolezeck˘ krouÏek pro zaãáteãníky.

KaÏdé pondûlí od 16:30 do 18.00
S sebou: sportovní obleãení a obutí do
tûlocviãny.

Pfiedvánoãní kurzy v DDM:

Quilling
Quilling je technika, pfii které se

z prouÏkÛ papíru vytváfiejí spirálky,
které se dál upravují do dal‰ích tvarÛ
(koleãko, kapka, lístek…) Namotané,
stoãené a k sobû nalepené prouÏky vy-
tvofií ornamenty vhodné pfiedev‰ím
k dekoraci pfiání, ale i k vytváfiení ob-
rázkÛ a ozdob. Kurz je zamûfien˘ na vá-
noãní ozdoby a dekorace.

Kurz je vhodn˘ pro star‰í dûti od 11
let a dospûlé.
Kdy: nedûle 20. 11. 15.00 – 18.00
Cena: dûti a studenti do 21 let 50,- Kã,
dospûlí 100,- Kã. V cenû je ve‰ker˘ ma-
teriál, lektor a drobné obãerstvení
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 731 507 220 nebo: lazarova@ddm-
tisnov.cz
Inspirativní fotky v˘robkÛ najdete na:
www.ddm-tisnov.cz

Adventní vûnce
VoÀav˘ vûneãek a plamínky svíãek

patfií neodmyslitelnû k pfiedvánoãní
atmosféfie na‰ich domovÛ. K dispozici
bude velk˘ v˘bûr námûtÛ z knih i hoto-
v˘ch v˘robkÛ.
Kdy: sobota 26. 11. 9.00 – 12.00
Kde: DDM hasiãka – dílna
S sebou: slamûn˘ vûneãek, svíãky, ostr˘
nÛÏ, stuhy, ozdoby, kle‰tû na drát a za-
hradnické nÛÏky  (pokud máte)
Cena: dûti a studenti do 21 let 60,- Kã,
dospûlí 120,- Kã. V cenû je základní
materiál (vûtve, dráty), lektor a drobné
obãerstvení

Tû‰í se na vás Markéta Leifrová.
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem
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na tel.: 776 735 304, 777 809 263 nebo:
lazarova@ddm-tisnov.cz

PC kurz pro dospûlé – zaãáteãníci
Základní dovednosti pfii bûÏné práci

s PC jak doma, tak v zamûstnání,
Windows 7, práce se soubory, základy
MS Office Word, MS Office Excel, inter-
net. Poradna a konkrétní dotazy vypl˘-
vající z uÏivatelské praxe úãastníkÛ.
Malá skupina (max. 6 osob)
Rozsah kurzu: 10 hodin (5 x 2 hod.)
Termín: kaÏdé úter˘ 18 – 20 hod., zaãíná
29. listopadu
Cena: 1 200,- Kã

PC kurz pro dospûlé – mírnû
pokroãilí

Roz‰ífiení znalostí Windows 7, MS
Office Excel, MS Office Powerpoint,
Total Commander. Pfiihlásit se mohou
i zájemci, ktefií neabsolvovali PC kurz
pro zaãáteãníky, ale mají jiÏ uÏivatelské
zku‰enosti s PC.
Rozsah kurzu: 10 hodin (5 x 2hod.)
Termín: kaÏdou stfiedu 18 – 20 hod., za-
ãíná 30. listopadu
Cena: 1 200,- Kã
Informace a rezervace: e-mail: dome-
cek@ddm-tisnov.cz, tel.: 549 410 118

NEBESKÁ NÁV·TùVA
Opût se blíÏí Mikulá‰ a vy si i letos

mÛÏete v Domeãku objednat jeho
náv‰tûvu k vám domÛ. Staãí zavolat
a uskuteãnit rezervaci v DDM na
tel.: 731 507 220, kde dostanete bliÏ‰í
informace o pfiípravû a prÛbûhu náv‰tûvy.
V pondûlí 5. 12. 16.00 – 20.00
Cena náv‰tûvy: 1 dítû – 150,- Kã, kaÏdé
dal‰í dítû v rodinû 50,- Kã.

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

Plavání Maìarsko
CSS Ti‰nov pofiádá
v pondûlí 28. 11. 2011
zájezd na plavání do

Mo‰onu. Odjezd v 6.00 od Podhorácké
restaurace. Dal‰í zastávky: námûstí
u po‰ty, sídli‰tû Klucanina. Pfiedpoklá-
dan˘ návrat ve 20.00 hodin. Cena zá-
jezdu: 500,- Kã zahrnuje: autobus,
poji‰tûní, prÛvodce  a vstupné.

Pfiihla‰ování na zájezd probûhne
21. 11. 2011 od 10.00 ve vestibulu DPS
Králova. Od kaÏdého úãastníka budeme
pfii  pfiihla‰ování potfiebovat tyto údaje:
jméno pfiíjmení, adresu, zdravotní poji‰-
Èovnu a rodné ãíslo (kvÛli poji‰tûní). Pfii
pfiihla‰ování zaplatíte cenu zájezdu
500,- Kã. Zájezd je urãen zejména pro
seniory.

Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích

Termíny plavání v Boskovicích v roce
2011: stfieda 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-
mluven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna, parní sauna a finská
sauna. Pfiedpokládan˘ návrat kolem
17. hod.
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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 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.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 15. hodi-
ny.

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-
fiivá lázeÀ, parní sauna, ‰kolní bazén
s posuvn˘m dnem a 2 chrliãe 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 pfiípadû nízkého zájmu budou zá-
jezdy do Kufiimi zru‰eny.

Pfiedná‰ka: Poji‰tûní domácnosti
a obãanské odpovûdnosti.
Úter˘ 22. 11. 2011

Zástupce majetkové poji‰Èovny
Wüstenrot seznámí úãastníky zejména
s moÏnostmi poji‰tûní domácnosti
– napfi. pro pfiípad poÏáru, vytopení
bytu, zpÛsobení ‰kody sousedovi apod.
Osobní konzultace moÏné. Pfiedná‰ka se
koná 22. 11. od 14.00 hodin v jídelnû
DPS Králova.

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.
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.

Rekondiãní cviãení pro seniory
se koná kaÏdé úter˘ od 8 do 9.30 hod.
v jídelnû DPS Králova
Cviãitel: Mgr. Titus Ondru‰ka.
S sebou vezmûte cviãební odûv a obuv.

Cviãení je pfiizpÛsobeno vûku
a schopnostem úãastníkÛ. Techniky,
které jsou pouÏívány, jsou i pfies svou
zdánlivou jednoduchost velmi úãinné
a po urãité dobû pravidelného denního
praktikování pomáhají obnovit pohybli-
vost a vitalitu. Více na stránkách
http://www.tituson.eu/cviceni-pro-se-
niory/

Plánujeme do konce roku

Mikulá‰ská zábava – ãtvrtek 1. 12. 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.

Vánoãní prodejní v˘stava – úter˘
6. 12. v prostorách DPS Králova (chodba
k jídelnû, pfiísálí a knihovna) od 9.30. do
14.30 hod. Prodávat se budou vánoãní
dekorace a dal‰í produkty ‰ikovn˘ch ru-
kou nejen na‰ich seniorek a seniorÛ.
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Vánoãní vystoupení Jifiího Helána
s RosÈou Komosn˘m – úter˘ 13. 12.
v jídelnû DPS Králova od 15.00 hod.
Pfiijìte se zaposlouchat do znám˘ch vá-
noãních melodií. Vstupné dobrovolné.

Zájezd na vánoãní trhy do
Nového Mûsta na Moravû – pátek
16. 12. Odjezd ve 13 hodin od
Podhorácké restaurace. Dal‰í zastávky:
u po‰ty a u Penny. Pfiedpokládan˘ ná-
vrat v 19 hodin. Program zájezdu: ná-
v‰tûva Horáckého muzea se stálou expo-
zicí lidové kultury Horácka, v˘roby lyÏí,
skláfiství a ‰kolní tfiídy z 30. let 20. sto-
letí; prohlídka vánoãního jarmarku na
námûstí v Novém Mûstû na Moravû.
Cena zájezdu Kã 90,-. Zájemci, hlaste se
Martû ·pirkové, tel. 549 410 312 nebo
773 590 274

Ze dnÛ otevfien˘ch dvefií v Centru
sociálních sluÏeb

Ve dnech 11. a 12. 10. 2011 probûhly
dny otevfien˘ch dvefií v Centru sociál-
ních sluÏeb Ti‰nov v rámci celostátního
T˘dne sociálních sluÏeb. Zájemci si
mohli prohlédnout nejen tûlocviãnu,
knihovnu, jídelnu, ale také byty na
Královû ulici i v DPS K âimperku, do
nichÏ jejich obyvatelé ochotnû umoÏnili
nahlédnout. PfiestoÏe se akce konala jiÏ
potfietí, zájemcÛ pfii‰la více neÏ stovka.

Nûktefií si pouze prohlédli vystavené v˘-
robky z rukou na‰ich ‰ikovn˘ch seniorÛ
a seniorek, jiní mûli zájem zejména o in-
formace a celkem 67 náv‰tûvníkÛ se
podívalo do bytÛ. Mnozí si odnesli pfii-
hlá‰ky k nájmu v DPS nebo k poskyto-
vání peãovatelské sluÏby. 

Dny otevfien˘ch dvefií v CSS byly
spojeny s v˘stavkou ruãních prací seni-
orÛ. Na organizaci a se podílely i obyva-
telky DPS, které v prÛbûhu dne stíhaly
nejen podávat cenné informace, ale také
doplÀovat dal‰í v˘robky na v˘stavu.

Pozvánka na v˘stavu

ZO âSV Ti‰nov, ZO âZS Ti‰nov
a Zahradnictví Litava pofiádají ve dnech
26. – 28. 11. 2011 v MûKS Ti‰nov,
Ml˘nská 152 Velkou v˘stavu vãelafiÛ
a zahrádkáfiÛ.

ZO âSV Ti‰nov oslaví 110. v˘roãí za-
loÏení organizovaného vãelafiství na
Ti‰novsku v˘stavou. Pfiedstaví svoji ãin-
nost od historie aÏ po souãasnost moder-
ního trendu vãelafiení v Ti‰novû a okol-
ních obcích.

ZO âZS Ti‰nov vystaví staré i nové
odrÛdy ovoce a také nûkteré druhy zele-
niny z Ti‰nova a okolí. Zahradnictví
Litava pfiedvede svoji ãinnost v oblasti
adventního aranÏování kvûtin. Vûfiíme,
Ïe v˘stava pfiispûje nejen k osvûtû vãe-
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lafiství, ovocnáfiství a zahradnictví, ale
bude pestrou nabídkou pro va‰e oãi, ale
také se jistû nûco nového dovíte ve v‰ech
oborech, které budou na této v˘stavû
pfiedstaveny.

V prÛbûhu konání v˘stavy bude za-
ji‰tûn prodej produktÛ v‰ech zúãastnû-
n˘ch, tombola, soutûÏe dûtí, degustace
ovoce, ochutnávka medu, medoviny, po-
radenská sluÏba…
Otevfieno: sobota – nedûle od 9.00

do 17.00 hodin
pondûlí pro dûti M· a Z·
od 8.00 do 12.00 hodin

Srdeãnû vás a dûti zvou pofiadatelé
v˘stavy ZO âSV Ti‰nov, ZO âZS Ti‰nov
a Zahradnictví Litava

Velk˘ úspûch ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ

Minul˘ mûsíc se v Olomouci konala
podzimní Flora Olomouc 2011, která,
jako tradiãnû, pfiedstavila ‰piãkovou
produkci domácích i zahraniãních pûs-
titelÛ ovoce, zeleniny a ‰kolkafisk˘ch
v˘pûstkÛ. Jako nejlep‰í byla vyhodno-
cena expozice územní rady Brno – ven-
kov âeského zahrádkáfiského svazu
a územní rada získala vítûzn˘ pohár
a Cenu ústfiedí âeského zahrádkáfi-
ského svazu. Jak je uvedeno na diplomu
– za celkové zpracování expozice.

Na tomto obrovském úspûchu mají
hlavní podíl ti‰nov‰tí zahrákáfii Vûra
JirkÛvová, Jan Ka‰parec, Ing. Josef
·tulpa a Josef Zavfiel. Ze dvou stovek
vzorkÛ ovoce a zeleniny, které byly
v expozici územní rady Brna – venkova
vystavovány, celá ãtvrtina patfiila právû
tûmto ti‰novsk˘m zahrádkáfiÛm.

- ok -

Adventní trhová slavnost
– âekání na ãas sváteãní

Zveme Vás 3. prosince
2011 na trhovou slavnost,
která pfiipomene tradiãní
zvyky a pfiípravy spojené
s obdobím adventu. Pfiijìte
si pro spoleãné svûtlo vy-

cházející z na‰í pospolitosti a radosti.
Program je zamûfien na v‰echny gene-
race.
8.00 – 11.00: prodej místních potravin

a v˘robkÛ, vãetnû zboÏí typického
pro období adventu

8.00 – 9.30: lidové písnû cimbálové mu-
ziky DONAVA

9.30: Od Katefiiny po Lucii – pfiipomínka
tradiãních adventních zvykÛ,
pásmo zrealizované pfiímo mezi
náv‰tûvníky trhu divadelním sou-
borem obãanského sdruÏení Tigal
– D.S. BûÏn˘ Tik

10.15 – 11.00: lidové písnû cimbálové
muziky DONAVA 

9.00 – 11.00:
– adventní ãarování a vû‰tby pro lásku,

pro vdavky a pro zdraví, kaÏd˘ zde
mÛÏe nahlídnout do budoucnosti

– zdobení vánoãního stromeãku pfiírod-
ními ozdobami – dílna pro dûti reali-
zovaná nízkoprahov˘m zafiízením
Klub âas Ti‰nov. Ozdoben˘ stromeãek
se po té pfiesune pfied budovu OCH
Ti‰nov na ulici RáboÀova.

– v˘roba adventních dekorací, Ekopo-
radna Ti‰novsko

– teplá bramboraãka a domácí kváskov˘
chléb v rámci bioochutnávek Lucie
Entlerové

– placky s povidlím, medovina, grog aj.
Adventní trhovou slavnost pofiádá

Za sebevûdomé Ti‰novsko, o.s., mûsto
Ti‰nov, Podhorácké muzeum (poboãka
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Muzea Brnûnska) v Pfiedklá‰tefií, Tigal,
o.s., Základní umûlecká ‰kola Ti‰nov
a OCH Ti‰nov, NZDM Klub âas Ti‰nov
za finanãní podpory Jihomoravského
kraje a Revolvingového fondu
Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

Odkud a kdy pfii‰el
do Ti‰nova pohybliv˘
BETLÉM?

Ve vánoãním ãísle v roce 2005 ãaso-
pisu CESTA je popis mechanického bet-
lému A. Vajera, kter˘ je pravidelnû vy-
stavován v období Vánoc v kostele
sv. Václava v Ti‰novû. Je to v pofiadí
tfietí betlém, kter˘ A. Vajer vyrobil.
BohuÏel o jeho  putování z Brna do
Ti‰nova se nezachovaly Ïádné zprávy.
Proto se obracíme na ãtenáfie, zda nûkdo
z vás neví, tfieba z doslechu i nezaruãe-
nou informaci, odkud a pfiibliÏnû kdy
vá‰ mechanick˘ betlém do Ti‰nova pfii-
‰el. Tfieba nám to pomÛÏe v dal‰ím pát-
rání. Posuìte sami, co se o ostatních
betlémech zjistilo:

Nûkteré betlémy v domácnostech,
v muzeích ãi kostelích mají svoji histo-
rii, svÛj neopakovateln˘ pfiíbûh. Mezi
takové betlémy s bohatou historii, kte-
rou se snaÏíme objasnit, patfií i mecha-
nické betlémy brnûnského kotláfie
Aloise Vajera. Zhotovil ãtyfii  betlémy
s pohybliv˘mi figurkami pfied rokem
1940. Do dne‰ní doby se zachovaly tfii:

Prv˘ se nachází  v âesk˘ch
Budûjovicích v katedrále sv. Mikulá‰e
a byl pÛvodnû v sirotãinci, pro kter˘ jej
fiádové sestry od brnûnského klá‰tera
Kongregace Milosrdn˘ch sester
sv. Karla Boromejského odkoupily.
Má to b˘t ten prv˘ betlém, kter˘ pan
Vajer vyrobil. (Byl pfievezen z Brna, do
sirotãince v âesk˘ch Budûjovicích, pfii-

bliÏnû ve dvacát˘ch aÏ tfiicát˘ch letech
minulého století.)

Druh˘ betlém, kter˘ pan Vajer
v Brnû vytvofiil, mûl vût‰í figurky a byl
zniãen pfii náletu na Brno v dubnu 1945.  

V pofiadí ãtvrt˘ vyroben˘ betlém byl
nejdfiíve v klá‰tefie Kongregace Milosrd-
n˘ch sester sv. Karla Boromejského
v RoÏìalovicích asi uÏ v roce 1955. (Kdy
do RoÏìalovic byl pfiivezen, nevíme.)
V roce 1964 jej pfievezly sestry boro-
mejky z Podlesí u Nového BydÏova do
Hradi‰tû u Znojma a pak v roce 2007 byl
pfievezen do Moravsk˘ch Budûjovic a je
v Domû svatého Antonína, fiádu Milo-
srdn˘ch sester sv. Karla Boromejského.
Tolik ve struãnosti.

Tfietí betlém, jak jsme uvedli, je
v Ti‰novû k vidûní o Vánocích v kostele
sv. Václava. A to je v‰e, co víme. Není to
málo?

Proã se o v‰echny Vajerovy betlémy
zajímáme? Jak bylo uvedeno, je jeden
z betlémÛ  právû v Moravsk˘ch
Budûjovicích a tato skuteãnost je dÛvo-
dem k sepsání a zvefiejnûní historie
tûchto betlémÛ ve „Vlastivûdném sbor-
níku Moravskobudûjovicka, ãíslo
III/2010“.

Proto prosíme, zda nûkdo ze ãte-
náfiÛ by nám mohl doplnit infor-
mace o ti‰novském betlému pokud
moÏno co nejdfiíve. Nezaruãené in-
formace budou uvedeny vûtou:
„Z doslechu víme, Ïe Ti‰novsk˘ bet-
lém byl pfiivezen asi..., bohuÏel
tuto informaci uÏ nelze z kronik
aj. pramenÛ doloÏit.“

Autor dûkuje ãtenáfiÛm za pomoc.
Informace, prosím, sdûlte do redakce
tûchto novin nebo na tel. ãísle
602 413 327 anebo internetem na: dvo-
rakovi.mb@volny.cz

Viktor Dvofiák
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Louãíme se s Milo‰em
Herzlíkem

KdyÏ pfiicházel v polovinû fiíjna do
ti‰novsk˘ch ulic podzim a Kvûtnice za-
ãala nabírat do dlaní první kovovû
zbarvené listy, osifiel Ïlut˘ dÛm
v Bezruãovû ulici. Doslova nûkolik
krokÛ od prahu rodného domu se
Milo‰i Herzlíkovi  otevíral jeden z nej-
krásnûj‰ích panoramatick˘ch pohledÛ
na jiÏní ãást mûsta, na údolí Svratky,
na obzor tvarovan˘ lesnat˘mi hfiebeny
Pasníku, Kozí brady, V̆ rovky a Sokolí.
Od Ti‰nova se nikdy neodlouãil, tady
se narodili a vyrostli jeho synové, tady
k nûmu pfiilnuli nespoãetní pfiátelé.
Svému mûstu zÛstal vûrn˘, ale také
pro nû mnoho vykonal. Dlouhodobû se
vûnoval tûlov˘chovû, zúãastnil se jako
cviãenec v‰esokolsk˘ch sletÛ a mnozí
jeho odchovanci z Ti‰nova i okolí na nûj
budou vzpomínat jako na vytrvalého
cviãitele jógy. V̆ tvarné nadání ho pfii-
vedlo do Kruhu pfiátel v˘tvarného
umûní, ke spolupráci s Karlem
Formánkem, a s jeho jménem jsme se
setkali i ve slovníku regionálních v˘-
tvarníkÛ uspofiádaném Miroslavem
Pavlíkem.

KdyÏ se 11. záfií otevírala v Muzeu
mûsta Ti‰nova v˘stava o dobrovolnic-
tví, Milo‰ Herzlík, dobrovolník a po-
mocník v nej‰ir‰ím slova smyslu, na
slavnostní vernisáÏi chybûl, pob˘val uÏ
nûkolik t˘dnÛ v nemocniãním zafiízení
v Rajhradû. Nemohl si prohlédnout,
s peãlivostí sobû vlastní, fiadu panelÛ
pfiedstavujících rozmanitá zájmová
sdruÏení pÛsobící na Ti‰novsku. Jeden
z nich patfiil i Spoleãnosti Anny
Pammrové, jejíÏ ãinnost se ubírá
vlastivûdn˘m a literárním smûrem.
U jejího ustavení pfied patnácti lety

stál také Milo‰ Herzlík. To, Ïe se stal
zakládajícím ãlenem, chápal jako v˘-
znamn˘ díl odpovûdnosti, kter˘ bûhem
doby pfierostl v záruku spolehlivosti.
Snahy nûkolika desítek ãlenÛ pamm-
rovského sdruÏení o vyzvednutí v˘-
znamné osobnosti ti‰novského regionu
z dlouhodobé anonymity vyÏadovaly
dobfie fungující organizaãní zázemí.
V této oblasti se Milo‰ osvûdãil jako
maximálnû odpovûdn˘ a ze souãasného
pohledu stûÏí nahraditeln˘. ¤ada set-
kání, besed, pfiedná‰ek, v˘stav a po-
znávacích zájezdÛ probûhla úspû‰nû
i díky jeho pfiispûní. Pohotovû, bez
ohledu na vynaloÏen˘ ãas jezdil, zafii-
zoval, pomáhal, kde bylo tfieba.
Nesetrvával v‰ak pouze u praktické
stránky vûci, o my‰lenkov˘ odkaz filo-
zofky ze Ïìárecké samoty se aktivnû
zajímal, zejména rád naslouchal de-
batám o pammrovské problematice,
které se pfii setkáních nebo del‰ích
spoleãn˘ch cestách rozvíjely ãasto
velmi spontánnû, pfiirozenû a pfiitom
zasvûcenû.

Louãení s Milo‰em pfiiná‰í kromû
pocitu velké ztráty hluboké a navzdory
smutku povzbudivé poselství – dávno
utichlé srdce pfiítelkynû velkého bás-
níka jako by nabídlo pfies hranice ãasu
nám, jejím pfiíznivcÛm, velk˘ dar pfiá-
telství. A ten, kter˘ nás právû opustil,
jej dokázal promûnit v tolik porozu-
mûní, ochoty, nesobeckosti a obûtavé
pomoci, Ïe marnû hledáme jeho násle-
dovníka. Není mezi námi nikdo, kdo by
nepocítil pomoc nebo pfiispûní jeho
pfiátelsky otevfiené dlanû. Byl mu dán
velk˘ dar lidskosti, se kterou obûtavû
vycházel vstfiíc zejména tûm, ktefií se
ocitli ve sloÏité Ïivotní situaci. Proto
mu posíláme po tichém hlasu na‰ich
lesÛ, po vÛni podzimního listí podûko-
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vání za pfiátelství slovy Otokara
Bfieziny, která napsal v jednom z do-
pisÛ adresovan˘ch do Îìárce: „·tûstí
je jenom v lásce, v my‰lence a dobrotû
srdce.“

Za Spoleãnost Anny Pammrové
Vlasta Urbánková

Metropolitní optická síÈ

V rámci zlep‰ování infrastruktury
mûst se stále ãastûji objevuje pojem
„metropolitní síÈ“. Metropolitní síÈ lze
ãistû technicky definovat jako teleko-
munikaãní infrastrukturu vybudova-
nou na území mûsta. Pro maximální
spolehlivost a kapacitu této sítû je
v dne‰ní dobû nutn˘m standardem me-
tropolitní síÈ vybudovaná prostfiednic-
tvím optick˘ch vláken. Takováto síÈ by
dnes nemûla chybût v Ïádném mûstû
s více neÏ 5 000 obyvateli. Prostfied-
nictvím metropolitní sítû je moÏno
poskytovat velké mnoÏství sluÏeb.
Mimo tûch nejbûÏnûj‰ích, jako je spo-
lehlivé vysokorychlostní pfiipojení
k internetu, IP telefonie, provozování
kamerov˘ch a dohledov˘ch systémÛ
jsou ãím dál roz‰ífienûj‰í dal‰í sluÏby
z nichÏ nejznámûj‰í je bezesporu
IP Televize.

V˘hody metropolitní optické sítû
oproti metalické by se daly
shrnout do ãtyfi bodÛ:

1. Moderní technologie
Metalické kabely byly, a doposud

jsou, srdcem telekomunikací jiÏ více
neÏ 120 let. Klasické telefonní linky
byly pÛvodnû urãeny pro pfienos hlasu
s poÏadavkem na maximální rychlosti
v fiádu jednotek kilobitÛ (kb/s).
Modernûj‰í technologie je ta, kde je

pfienosov˘m mediem metalick˘ koaxi-
ální kabel. Obû tyto technologie v‰ak
mají v˘razné omezení symetrie a rych-
losti. Dal‰ím hojnû vyuÏívan˘m meta-
lick˘m kabelem je kroucená dvojlinka.
Je moÏné na ní pracovat s rychlostmi
aÏ 1 Gb/s, a to pfii zachování symetrie.
Omezení této technologie je v délce
spoje do 100 metrÛ. Právû proto je tato
technologie v souãasnosti vyuÏívána
pro lokální poãítaãové sítû v budovách.
Technologie optick˘ch vláken byla
poprvé instalována v roce 1976.
V souãasnosti se roz‰ífiila do celého
svûta a vzhledem ke klesající cenû
její instalace je v dne‰ní dobû masovû
vyuÏívána. Obdobné problémy, které
mají metalické sítû se symetrií
a vzdálenostmi na optick˘ch sítích
nejsou.

2. Vysoká spolehlivost a bezpeãnost
provozu
MoÏnost zaru‰ení pfienosÛ na optic-

kém kabelu prakticky neexistuje. Dal‰í
nebezpeãí, které na optick˘ch sítích ne-
existuje, je nebezpeãí napûtí, které se
pfii boufikách mÛÏe naindukukovat na
metalickém vedení, a to i jsou-li tyto
rozvody poloÏeny v zemi. V dÛsledku
tohoto pak dochází ke zniãení konco-
v˘ch zafiízení.

3. Prakticky neomezené moÏnosti
pfienosové rychlosti
Pro spoje zaloÏené na optickém

kabelu je‰tû není známo omezení rych-
losti dané tímto kabelem. Omezení je
nyní dáno jen typem pouÏit˘ch konco-
v˘ch zafiízení. Metropolitní síÈ
v Ti‰novû je nyní budována pro pfie-
nosy do 10Gb/s (cca 100x rychlej‰í
neÏ metalické systémy), a navíc samo-
zfiejmû symetrické.
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Fotbalová invaze
do Kun‰tátu

Byla to pfieprava fotbalového do-
rostu a muÏÛ AFK Ti‰nov zaãátkem
fiíjna 2011 do mûsteãka známého kun-
‰tátskou keramikou. Spolehlivû se o do-
pravu postarala dopravní spoleãnost
Bedfiicha Hlinûnského z Pfiedklá‰tefií.

Za nesmírnû chladného poãasí se bo-
jovalo na dvou frontách. Dorostenci aÏ
v závûru pfii‰li o bod a prohra 1:2 ne-
byla pfiíjemná pro hráãe, trenéra Jarka
Panovského a vedoucího Antonína
Babáka.

Po pÛlhodinû nastoupili proti sobû
domácí a na‰i borci z Ti‰nova. âtyfii
ti‰nov‰tí mûli za sebou tûÏk˘ veãerní
páteãní zápas 2. ligy futsalu
s Gamaspolem Jeseník, hran˘
v Mikulovicích. Pod taktovkou kapitána
Jirky Pavlíãka remizovali 3:3, zaslou-
Ïen˘ bod dovezli domÛ.

Po dvou dnech se celá parta ocitla
v Kun‰tátû. Domácí, nabuzení dosud ví-
tûznou cestou v roãníku 2011/2012, mûli
v kolonce proher opravdu velikou nulu.

UÏ na cestû do Kun‰tátu se vedly do-
slova odborné fieãi o tom, Ïe kaÏdá série
jednou skonãí. TJFTF (tvrdé jádro

Sport

4. Symetrické pfiipojení
– tedy stejné pfienosové rychlosti
smûrem k úãastníkovi i od nûj
Dost ãastou pfiedstavou uÏivatelÛ

internetu je, Ïe vlastnû nepotfiebují
smûr od nich, kdyÏ hlavnû stahují
data. Tato informace je je‰tû umocÀo-
vána reklamou nûkter˘ch poskytova-
telÛ, ktefií nûjak zapomnûli dodat, Ïe
vlastnû i kdyby to nûkdo chtûl, tak je to
pro nû technicky nemoÏné. Zde je po-
tfieba si uvûdomit, Ïe datové pfienosy
v internetu jsou v kaÏdém pfiípadû
obousmûrné, tedy i v pfiípadû, Ïe jenom
stahuji! I pfii stahování jsou odesílány
datové packety, potvrzující, Ïe staho-
vaná data jsou v pofiádku. Z tohoto dÛ-
vodu je maximální akceptovateln˘ po-
mûr asymetrick˘ch linek 1:10 (radûji
1:8). V pfiípadech, kdy je pomûr asy-
metrie vût‰í, hraje pomal˘ odchozí
smûr pouze úlohu brzdy. Dále je tfieba

si uvûdomit, Ïe serverÛ poskytujících
data je relativnû málo vzhledem k po-
ãtu stahujících a tedy tito uÏivatelé
sdílí odchozí rychlost serveru, takÏe
jejich relativnû velká pfiíchozí rychlost
je v praxi  nepouÏitelná. V neposlední
fiadû platí, Ïe potfieba odchozí rychlosti
stále narÛstá.  Je to spojeno s pfiícho-
dem nov˘ch aplikací (napfi. video ho-
vory, dohledové a kamerové systémy),
ale také napfiíklad s tím, Ïe je jiÏ cel-
kem bûÏné vystavit fotky z dovolené na
nûkterém místû pfiístupném na‰im ka-
marádÛm. Pro v‰echny tyto aplikace je
symetrické pfiipojení témûfi nutností.

Pfií‰tû: IP Televize.

Ing. Ale‰ Havránek
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fandÛ ti‰novského fotbalu) naznalo, Ïe
by hosté z Ti‰nova mohli pomoci domá-
cím, aby to ãekání uspí‰ili. Zkrátka
– aby to mûli za sebou – kdyÏ to jednou
pfiijít musí.

Podafiilo se!!! Kluci z Ti‰nova vy-
hráli 3:0 brankami Jifiího Klímy (2)
a Adama Sítafie. Radost byla veliká,
ovace nebraly konce, a tak úsmûv na
tváfii trenéra Martina Pilného, asistenta
Martina Flamicha, hráãÛ a pochopitelnû
i pfiítomného TJFTF byl na místû.

A samotn˘ komentáfi domácích ãi-
novníkÛ na kun‰tátsk˘ch webov˘ch
stránkách mluví za v‰e: „Hosté
z Ti‰nova si po vyspûlém v˘konu zaslou-
Ïenû pfiipsali tfii body. Kun‰tát‰tí pfii‰li
po âTRNÁCTI mûsících o domácí nepo-
razitelnost a poprvé v sezónû 2011/2012
poznali hofikost poráÏky. Více není
opravdu co dodat, fotbalová invaze do
Kun‰tátu byla velice úspû‰ná.“

-pak-

1. FC Kvûtnice na divoko

Vstup do nové sezóny zaãali ti‰nov-
‰tí futsalov˘ tygfii divoce. V prvním zá-
pase soupefie jasnû pfiehrávali a vedli,
nakonec ale zápas s Ostravou skonãil
remízou. V podobném duchu se nesly
i dal‰í tfii zápasy, kde Ti‰nov vybojoval
jednu remízu (s t˘mem Gamaspol
Jeseník 3:3) a dvû tûsné prohry (1:2 s t˘-
mem Gillotina ChoceÀ, 2:3 s t˘mem
Helas Brno). Sérii bez vítûzství ale
Ti‰nov ukonãil v sobotu 29.10., kdy
v nervy drásajícím zápase s t˘mem
Komax Kunãice vyhrál 3:1. Po pátém
kole 2. futsalové ligy – v˘chod zaujímá
1. FC Kvûtnice 9. místo, nejednou doká-
zali, Ïe umí hrát jako t˘m a Ïe o vítûz-
ství hodlají bojovat do poslední minuty.
Pfií‰tí zápas na domácí pÛdû mÛÏete sle-

dovat v sobotu 12.11. v ti‰novské soko-
lovnû proti t˘mu Agromeli Brno, pfiijìte
se podívat, jak se vyhrává v Ti‰novû za
úãasti fanou‰kÛ, které vyzdvihují na
sv˘ch webech i protihráãi!

Nina Adamcová

Nábor hráãÛ
do futsalového muÏstva
pro roãníky 1993 – 2003

Drazí a váÏení rodiãe, rádi bychom
navázali na tradici mládeÏnického fut-
salu, kter˘ v Ti‰novû získal v posledních
letech mnoho úspûchÛ (mimo jiné 3.
místo v 2. lize âR). Vedení t˘mu 1. FC
Ti‰nov proto pofiádá nábory hráãÛ do no-
vého druÏstva 1. FC Ti‰nov, které má za
cíl vychovávat nové hráãe pro druÏstvo
1. FC Kvûtnice úspû‰nû pÛsobící ve 2.
futsalové lize âR. Zveme na tento nábor
v‰echny mladé hráãe (Ïáky) vãetnû je-
jich rodiãÛ ãi zákonn˘ch zástupcÛ.

Kategorie U-14: roãník narození 1997
a ménû

Kategorie U-16: roãník narození 1995
a ménû

Kategorie U-18: roãník narození 1993
a ménû

Tréninky: U-14 + U-18, pondûlí v dobû
od 16.30 do 18.00 ve SH Ti‰nov.
Tréninky: U-14, stfieda v dobû od 16.00
do 17.00 v tûlocviãnû SSK Ti‰nov.

Na tréninku resp.náboru se dozvíte
v‰e podstatné! V‰echny informace vám
rádi poskytneme na tûchto kontaktech:

Petr Hrdina (trenér): 773 514 781,
petrfutsal@atlas.cz

Petr Hanák: 733 262 367,
hanysek29@seznam.cz

Pavel Fic (asistent trenéra): 603 554 417
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li dne
25. 10. 2011 naposledy rozlouãit s na‰ím
milovan˘m tatínkem, dûdeãkem a bra-
trem panem MILO·EM HERZLÍKEM.
Za projevenou soustrast a kvûtinové da-
ry dûkují synové Milo‰ a Jifií s rodinami

Vzpomínky

Dne 30. listopadu uplyne 10 let od
úmrtí mé milované manÏelky a ma-
minky paní RÒÎENY KOSOVÉ.
Vzpomíná manÏel a dcera s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeÀte s námi.

Dne 23. 11. uplyne 8 let, co tragicky za-
hynul mÛj drah˘ syn TOMÁ· KUPSK¯.
Stále vzpomínají maminka a bratfii.

Dne 10. listopadu uplyne
dlouh˘ch 25 let od úmrtí
milovaného manÏela, ta-
tínka a dûdeãka pana
MIROSLAVA IVANA.
Za tichou vzpomínku dû-
kují manÏelka a dcery
s rodinami.

Dne 28. 11. to budou dva
roky, kdy jsme se napo-
sledy rozlouãili s panem
B O ¤ I V O J E M
KLUSÁKEM. Za vzpo-
mínku dûkuje manÏelka
a dcery s rodinami.

Kdo poznal Tû, ten mûl Tû rád,
umûl jsi pomoci, potû‰it i rozesmát.

Dne 26. listopadu uplyne
14 smutn˘ch let, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan
ANTONÍN LU≈ÁâEK.
Kdo jste ho znali, vzpo-

meÀte s námi. Dûkuje manÏelka a dcery
s rodinami.

Dne 8. 11. pfied 12 lety
nás navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka, ba-
biãka a prababiãka paní
LIBU·E HAVLI·OVÁ.
V‰em, kdo jste ji znali
a vzpomenete s námi, dû-
kuje syn s celou rodinou.

Dne 22. listopadu by se
doÏil 60 let pan
ZDENùK DIVÁCK¯,
v bfieznu uplynuly 4 roky,
co zemfiel. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.
Dûkuje manÏelka a dûti
s rodinami.

Dne 8. 11. uplynulo
10 smutn˘ch let, co nás
navÏdy opustil ROMAN
JE¤ÁBEK. Za tichou
vzpomínku dûkuje mam-
ka s rodinou.

Nelítostn˘ osud to nejdraÏ‰í nám vzal,
jen velkou bolest v srdci zanechal.

Dne 7. 11. uplynulo
9 rokÛ, kdy nás opustil
milovan˘ tatínek a dûde-
ãek pan JAROSLAV
ZAV¤EL. S bolestí
v srdci stále vzpomíná
a za tichou vzpomínku

dûkuje dcera Jana s rodinou.

Dne 10. 11. 2011 tomu
byly 2 smutné roky, co
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ tatínek a dû-
deãek pan KAREL
VÁLâÍK. Za tichou
vzpomínku dûkují

a s láskou vzpomínají dûti. Dcery
Ludmila s rodinou, Andrea a syn Karel.



33TI·NOVSKÉ NOVINY 19/2011

Inzerce

Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 
samostatn˘ pokoj. Tel.: 607 128 457

Pronajmu 1 + KK vãetnû pfiíslu‰enství.
Cena vãetnû inkasa 5 500,- Kã/mûsíc,
Wifi, zafiízeno. Tel.: 603 894 613

Pronajmu byt 3+1 v OV v Kufiimi
u nádraÏí, CP 75 m2, 3. patro. âásteãnû
zafiízen˘. Cena 10 300,- Kã/mûs vãetnû
inkasa. Tel.: 602 216 608

Prodám pfiekrásnû zafiízen˘ byt
4+kk pod Klucaninou na ul. Jamborova
v osobním vlastnictví, po rekonstrukci,
nová okna, dÛm je zateplen, v cenû bytu
je i garáÏ, která je vedle restaurace pod
Klucaninou. Nutné vidût, cena velmi
levnû. Tel.: 603 107 163

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

Prodám garáÏ u restaurace pod
Klucaninou. Serióznímu zájemci.
Tel.: 603 839 323

Hledám nebytové prostory v centru
Ti‰nova. Tel.: 604 433 490

Pronajmu prostory k podnikání – 40 m2,
obchod, kanceláfi. Tel.: 608 447 727

Prodám hrobku, pfiíp. hrobové místo
v Ti‰novû, ve spodní ãásti starého hfibi-
tova. Tel.: 312 668 225, 728 467 604

Prodám krbová kamna, v: 1230 mm,
‰: 510 mm, h: 450 mm, koufiovod 120 mm,
cena 1 900,- Kã. Tel.: 605 240 405

Prodám úplnû nov˘ smoking vel. 50
(M). Velmi levnû. Tel.: 549 418 491

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

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

Kadefinictví Markéta – Markéta
·eneklová oznamuje, Ïe zahájila ãás-
teãnû provoz. Objednat se mÛÏete na
tel.: 777 922 727

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

Nauãím/douãím ãe‰tinu a francouz‰tinu.
Tel.: 776 699 179, malanka@centrum.cz

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