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Na právû probíhající v˘stavû
v Galerii Diana je ke zhlédnutí
mimo jiné i malovan˘
betlém Ivana Svato‰e.
Foto Michal Bene‰.
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fiedvánoãní ãas jiÏ tradiãnû patfií
mezi nejkrásnûj‰í období v celém
roce. KaÏd˘ by se mûl alespoÀ na
chvíli zastavit, odpoãinout si od

kaÏdodenní práce a ohlédnout se za uplynu-
l˘m rokem. Dovolte mi tedy, abych i já vyu-
Ïil dne‰ní starostovské slovo k jakémusi
ohlédnutí a velice struãnému zhodnocení
toho, co se v na‰em krásném mûstû podafiilo
a co naopak na nápravu je‰tû ãeká.

Zimní a jarní mûsíce byly ve znamení po-
stupné zmûny v údrÏbû vefiejného prostran-
ství. Mûsto postupnû vybavilo svoji organi-
zaãní sloÏku potfiebnou úklidovou technikou
a s vyuÏitím pracovních sil dodan˘ch z Úfiadu
práce zapoãalo v této ãinnosti svépomocí.
Kromû znaãné finanãní úspory to pfiineslo
bezesporu i zkvalitnûní tûchto sluÏeb. V ob-
lasti komunálních sluÏeb se také podafiilo
realizovat pilotní projekt pytlového sbûru
plastÛ. Kladné ohlasy obãanÛ, ale i médií,
potvrzují dobfie nastaven˘ smûr. Ostatnû,
na‰e mûsto je mezi nejlep‰ími v Jihomorav-
ském kraji v mnoÏství vytfiídûného odpadu,
a za to se rozhodnû nemusíme stydût.

V kvûtnu byla dokonãena rekonstrukce
tzv. Müllerova domu a slavnostnû otevfieno
nové muzeum. To si nyní hledá své místo na
kulturní mapû mûsta a já vûfiím, Ïe i díky
mnoÏství zajímav˘ch akcí uskuteãnûn˘ch
v poslední dobû se mu to dafií více neÏ dobfie.
KaÏd˘ z nás pak mÛÏe náv‰tûvou ãinnost to-
hoto zafiízení podpofiit.

Stranou nezÛstala ani ‰kolská zafiízení.
Kdo by je‰tû pfied nedávnem ãekal, Ïe se bû-
hem prázdnin podafií kompletnû revitalizo-
vat základní ‰kolu na nám. 28. fiíjna. A nyní
máme krásnou dominantu horní ãásti stfiedu
mûsta. A já vûfiím, Ïe obdobnû rychl˘m tem-
pem se v roce pfií‰tím podafií provést tolik
oãekávanou rekonstrukci základní ‰koly
Smí‰kova.

Co nás stále trápí, je dopravní situace ve
mûstû. A to pfiedev‰ím nedostatek parkova-
cích míst. I v této oblasti v‰ak chceme pokro-
ãit, zpracováváme nyní dopravní koncepci,
která by nám mûla ukázat, jakou cestou se
v Ti‰novû vydat. ¤e‰ení vidíme ve vybudo-

vání dostateãného poãtu záchytn˘ch parko-
vi‰È a následnû pak ve zklidnûní dopravní si-
tuace v centru mûsta. Je to v‰ak úkol tûÏk˘,
mnohdy pomûrnû nepopulární.

První prosincov˘ den nastoupil do své
funkce nov˘ fieditel Mûstského kulturního
stfiediska. Jeho koneãnému v˘bûru pfiedchá-
zelo dÛkladné konkurzní fiízení. Vûfiím, Ïe je
to ãlovûk manaÏersky i kulturnû nadmíru
zku‰en˘ a Ïe svoje pfiednosti velice rychle
zúroãí v práci pro tuto na‰i kulturní organi-
zaci. První netradiãní pfiekvapení je pfiipra-
veno pro v‰echny dûti na poslední den v roce,
kdy se v letním kinû uskuteãní promítání po-
hádek. K dispozici bude samozfiejmû hork˘
ãaj a pro rodiãe svafiené víno. O pÛl jedné
v noci pak na‰e námûstí rozsvítí tradiãní
ohÀostroj.

S konãícím rokem odchází po dlouh˘ch
letech na vlastní Ïádost ze zamûstnání pra-
covník Ti‰novské televize Radim Tich˘.
Práce, kterou Radim za celou tu dlouhou
dobu pro mûsto vykonal, si velice cením a dû-
kuji mu za ni. Tento jeho zcela dobrovoln˘
krok byl opût na vefiejnosti prezentován rÛz-
n˘mi zpÛsoby, ostatnû jak uÏ je v Ti‰novû
v poslední dobû zvykem. Stejnû tak jsem
zaznamenal urãité obavy o budoucnost tele-
vize. Musím v‰ak v‰echny diváky ubezpeãit,
Ti‰novská televize bude samozfiejmû vysílat
dál. Na‰ím zámûrem je nyní ãinnost televize
zefektivnit zejména po stránce finanãní, rov-
nûÏ nûkteré legislativní záleÏitosti t˘kající se
napfiíklad vysílací licence je nutné dopraco-
vat. V‰echny stávající pofiady, které jsou
mezi diváky oblíbené, budou samozfiejmû za-
chovány. Dojde navíc k roz‰ífiení zpravodaj-
ství z na‰eho mûsta a regionu, aby tak byl
divák je‰tû více informován o tom, co se dûje
v jeho okolí.

VáÏení spoluobãané, jménem v‰ech ãlenÛ
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova a pracovníkÛ
Mûstského úfiadu Ti‰nov Vám pfieji ty nej-
krásnûj‰í vánoãní svátky, plné klidu, pohody
a rozjímání. Nadcházející rok 2012 aÈ je pro
Vás v‰echny, ale i pro na‰e mûsto Ti‰nov, ro-
kem klidn˘m a pfiedev‰ím úspû‰n˘m.

Jan Schneider

P
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Upozornûní

Na základû zákona ã. 366/2011 Sb.
pfiechází od 1. ledna 2012 agenda dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám
se zdravotním postiÏením a pfiíspûvku
na bydlení ze sociálního odboru
Mûstského úfiadu Ti‰nov na Úfiad práce
âeské republiky, krajskou poboãku
v Brnû, kontaktní pracovi‰tû Ti‰nov,
RáboÀova 117.

Dávky pomoci v hmotné nouzi,
tj. pfiíspûvek na Ïivobytí, doplatek na
bydlení a mimofiádná okamÏitá pomoc,
budou od tohoto data vyfiizovány v pfií-
zemí budovy kontaktního pracovi‰tû
Úfiadu práce na RáboÀovû ulici 117.
TamtéÏ budou nadále vyfiizovány dávky
státní sociální podpory, tj. pfiídavek na
dítû, rodiãovsk˘ pfiíspûvek, pfiíspûvek na
bydlení, porodné aj.

Pfiíspûvek na péãi a dávky osobám se
zdravotním postiÏením budou vyfiizo-
vány v budovû Mûstského úfiadu Ti‰nov,
1. patro vpravo, dvefie ã. 213.

Na obou pracovi‰tích jsou stanoveny
úfiední hodiny v pondûlí a ve stfiedu od
8 do 17 hodin, v úter˘ a ãtvrtek od 8 do
13 hodin. V pátek od 8 do 13 hodin
je moÏno pouze podat nové Ïádosti
o dávky.

ÚP Ti‰nov

Efektivní úfiad v Ti‰novû

Od ãervence 2010 pracujeme na opti-
malizaci a zv˘‰ení kvality ve‰ker˘ch
ãinností mûstského úfiadu (dále MûÚ).
Se souhlasem Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova jsme se pfiihlásili do projektu

Nastavení systému projektového a pro-
cesního fiízení.

Rozsáhlá anal˘za souãasného stavu,
následné pro‰kolení a spolupráce s fir-
mou NeXA s.r.o. Praha, která nám
s projektem pomáhá, postupnû zasáhla
v‰echny zamûstnance. UÏ v prÛbûhu
pfiípravy na zavedení nov˘ch metod
fiízení jsme realizovali zmûnu provozu
podatelny na nepfietrÏitou po celou pra-
covní dobu. Do‰lo také k optimalizaci
poãtu pracovníkÛ – na vût‰inû odborÛ
do‰lo ke sníÏení v prÛmûru o jednoho
pracovníka.

Souãástí projektu bylo i dotazníkové
‰etfiení t˘kající se spokojenosti na‰ich
klientÛ s pfiístupem pracovníkÛ MûÚ.
V̆ sledky byly pro nás velmi potû‰ující.
Pozornost jsme vûnovali i ojedinûl˘m
podnûtÛm obãanÛ. Dovybavili jsme ãe-
kací prostor na Ïivnostenském úfiadû
a na ãásti odboru dopravy jsme vytvo-
fiili diskrétní zónu.

Aktuálnû pfiipravujeme plán dal‰ích
krokÛ napfiíã cel˘m úfiadem, které pfii-
spûjí ke sníÏení ãasov˘ch nárokÛ na
obãana pfii styku s vefiejnou správou,
zajistí roz‰ífiení dostupnosti sluÏeb
a zv˘‰ení komfortu obãana pfii kontaktu
s vefiejnou správou. Novû pfiipravujeme
roz‰ífiení úfiedních dnÛ o páteãní dopo-
ledne.

V rámci zavádûní projektového fií-
zení vybrala Rada mûsta Ti‰nova téma
znovuoÏivení areálu Letního kina
v Ti‰novû. T˘m odborníkÛ MûÚ Ti‰nov
pod vedením Ing. Bc. Renaty Loubalové
zpracoval projektov˘ zámûr. Jeho vari-
anty byly projednány Radou mûsta
Ti‰nova a v souãasné dobû se pfiipravuje
zadání projektu.
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Projekt Nastavení systému projekto-
vého a procesního fiízení na MûÚ Ti‰nov
je financován z 85 % z prostfiedkÛ
Evropského sociálního fondu prostfied-
nictvím Operaãního programu Lidské
zdroje a zamûstnanost a 15 % z rozpoãtu
mûsta Ti‰nova.

Dûkujeme v‰em obãanÛm za spolu-
práci a zamûstnancÛm MûÚ za ochotu
a vstfiícnost.

V‰em pfiejeme klidné Vánoce
a mnoho zdraví a ‰tûstí v roce 2012.

Václav ·ikula
tajemník MûÚ Ti‰nov

Lenka Vlasáková
projektová manaÏerka

Harmonogram v˘roby
Ti‰novsk˘ch novin

âÍSLO TN POSLEDNÍ TERMÍN
2012 P¤ÍJEM VYDÁNÍ TN

P¤ÍSPùVKÒ
A INZERCE
do 17.00 hod.

1 9. 1. 2012 18. 1. 2012
2 23. 1. 2012 1. 2. 2012
3 6. 2. 2012 15. 2. 2012
4 20. 2. 2012 29. 2. 2012
5 5. 3. 2012 14. 3. 2012
6 19. 3. 2012 28. 3. 2012
7 2. 4. 2012 11. 4. 2012
8 16. 4. 2012 25. 4. 2012
9 7. 5. 2012 16. 5. 2012

10 21. 5. 2012 30. 5. 2012
11 4. 6. 2012 13. 6. 2012
12 18. 6. 2012 27. 6. 2012

Vzhledem k tomu, Ïe se v prÛbûhu
prvního pololetí roku 2012 plánuje
vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na dodava-
tele Ti‰novsk˘ch novin, je stanoven har-
monogram jejich v˘roby pouze na toto
pololetí.

Upozornûní !!!

UpozorÀujeme obãany, Ïe v pfiípadû
jakékoliv ztráty ãi nálezu je moÏné kon-
taktovat MûÚ Ti‰nov – podatelna
– tel. ã. 549 439 711 nebo sledovat infor-
mace na webov˘ch stránkách mûsta
www.tisnov.cz – sekce Potfiebuji vyfiídit
– oddíl Ztráty a nálezy.

Odbor vnitfiní správy

âi‰tûní komínÛ

Od 1.1.2011 platí nová vyhlá‰ka
ã. 91/2010 Sb.
Jaké z ní pro nás plynou povinnosti?

Podle nového schváleného kominic-
kého zákona si smíte ãistit komín sami.
Není to zase aÏ tak sloÏité. Nejvût‰í
práci dá bezpeãnû vylézt na stfiechu
a v pofiádku se vrátit zpátky na zem.

Co je potfieba dodrÏovat:
Revize:

Pfied uvedením komína do provozu
nebo po kaÏdé stavební úpravû komína,
pfii zmûnû druhu paliva a pfiipojeného
druhu spotfiebiãe paliv, pfied v˘mûnou
nebo novou instalací spotfiebiãe paliv,
pfii komínovém poÏáru a jeho prasknutí
– smí provádût pouze kominík.

Kontrola:
Jednou roãnû u v‰ech druhÛ paliv

– smí provádût pouze kominík.

âi‰tûní:
U kotlÛ na tuhá paliva je to u celo-

roãnû provozovan˘ch topidel 3x roãnû,
u sezónních (ménû neÏ 6 mûsícÛ)
2x roãnû. U zemního plynu se ãi‰tûní
provádí 1x roãnû, u topení tekut˘mi pa-
livy pak 3x roãnû.

U zdrojÛ tepla s v˘konem do 50 kW
mÛÏe ãi‰tûní provádût samotn˘ majitel.
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UpozorÀujeme:
V pfiípadû poÏáru prokazatelnû

vzniklého od vadného komína mÛÏe po-
ji‰Èovna odstoupit od plnûní pojistky,
pfiípadnû ji úmûrnû krátit, protoÏe ten,
kdo pojistku uzavfiel, nedodrÏel v‰echny
stanovené podmínky dané obecnû zá-
vaznou normou (vyhlá‰kou), nehledû
k tomu, Ïe mÛÏete dostat pokutu od
orgánu vykonávajícího státní poÏární
dozor.

Kominíkem se rozumí osoba,
která má patfiiãné oprávnûní na
kontrolu a revize komínÛ. Jejich
seznam lze dohledat na internetu
nebo u Ïivnostenského úfiadu.
(Jména neuvádíme – reklama).

Nyní uÏ záleÏí jen na nás, zda utra-
tit pár stokorun za kontrolu ãi revizi
nebo ohrozit sebe, své blízké a majetek.

Nové dopravní vozidlo
pro ti‰novské hasiãe

Dne 22. 11. 2011 bylo slavnostnû
pfiedáno nové dopravní vozidlo pro jed-
notku Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
Ti‰nov. Nahradí tak staré vozidlo, které
jednotce slouÏilo od roku 1985.

Pfiedání se zúãastnil hejtman JmK
JUDr. Michal Ha‰ek, fieditel
Hasiãského záchranného sboru JmK
plk. Ing. Jifií Pelikán, zástupci mûsta
v ãele se starostou panem Janem
Schneiderem, vedoucí oddûlení Policie
âR npor. Bc. Marek Wágner, velitel sta-
nice HZS JmK npor. Ing. Ladislav
Steinhauser a dal‰í.

Vozidlo v cenû cca 1 250 000,- Kã by-
lo pofiízeno z dotace JmK ve v˘‰i 500
000,- Kã, zbytek zaplatilo mûsto ze své-
ho rozpoãtu.Vozidlo je v souãasné dobû
vybavováno v‰ím potfiebn˘m vybavením
tak, aby bylo schopno plnohodnotného
zásahu, musí najet nûjaké kilometry na

zábûh a poãítáme s jeho pln˘m nasazení
k 1. 12. 2011. Pevnû vûfiíme, Ïe touto in-
vesticí se zv˘‰í nejen akceschopnost na-
‰í jednotky, ale po del‰í dobû mÛÏeme
konstatovat, Ïe zásahová technika na‰e-
ho sboru je na vysoké technické úrovni.

Jaroslav Musil, velitel SDH Ti‰nov

·Èastné a veselé Vánoce

a do nastávajícího roku 2012 hodnû
zdraví, ‰tûstí, osobních i pracovních ús-
pûchÛ v‰em ãtenáfiÛm i dopisovatelÛm
pfieje Redakãní rada Ti‰novsk˘ch novin,
která v roce 2011 pracovala ve sloÏení
PhDr. Josef Zacpal, Mgr. Eva Brázdová,
Mgr. Barbora Kulhánková, Mgr. Helena
Pernicová, PhDr. Libu‰e Beranová,
Ing. Miroslav Pálka, Dagmar Rudolfová
a ·árka Kubátová.



Kultura

6 TI·NOVSKÉ NOVINY 21/2011

MûKS Ti‰nov uvádí:
www.mekstisnov.cz

4. koncert KPH
In Cordis Ensemble

14. prosince 2011 v 19.30 hod.
Velk˘ sál MûKS

Stand Up Comedy Show
– KOMICI s.r.o.

15. prosince 2011 od 19.00 hod.
Kino Svratka

P¤EDSTAVENÍ ZRU·ENO!

Vánoãní koncert ZU·
20. prosince 2011 od 18.30 hod.

Velk˘ sál MûKS

Vánoãní koncert TiKO
26. prosince 2011 v 17.00 hod.

Kostel sv. Václava, Ti‰nov
Druh˘ svátek Vánoc patfií v místním

kostele svatého Václava jiÏ tradiãnû
Ti‰novskému komornímu orchestru.
Nejinak tomu bude i letos – TiKO pro
Vás jako vÏdy pfiipravil více neÏ hodinu
hudby patfiící k tomuto svátku.

Silvestrovské promítání
pro rodiãe (nejen) s dûtmi

V letním kinû se 31. 12. 2011 od
17 hod. bude konat 1. roãník promítání
animovan˘ch filmÛ pro dûti a jejich
rodiãe.

Hodinová projekce bude obsahovat
v˘bûr z nejznámûj‰ích veãerníãkÛ.

K obãerstvení bude (nejen) ãaj.
Tû‰íme se na setkání v letním kinû.

Novoroãní koncert
7. ledna 2012 v 16.00 hod.
Kostel sv. Václava, Ti‰nov

Dûtsk˘ sbor Primavera. Duchovní
skladby a vánoãní koledy z celého svûta.

5. koncert KPH
Korngold Quartet

18. ledna 2012 v 19.30 hod.
Velk˘ sál MûKS

KORNGOLD QUARTET vznikl jako
Quartetto di Gioia (gioia = radost) ze
studentÛ brnûnské konzervatofie za pod-
pory jejich pedagogÛ, nejprve violoncel-
listy Janáãkova kvarteta B. Vybírala
a poté ãlena legendární sestavy téhoÏ

souboru A. S˘kory. DÛleÏit˘m impulzem
byla roãní stáÏ na univerzitû ve Vídni,
kde mûli ãlenové kvarteta moÏnost na-
vázat spolupráci s prof. Johannesem
Meisslem (Artis Quartet), kter˘ jim po-
skytl mnoho nov˘ch podnûtÛ ohlednû
práce s partiturou, hledání co nejvyvá-
Ïenûj‰ího zvuku, vlastního názoru na
dílo i jeho pfiesvûdãivé interpretace.

Nejvût‰ím úspûchem souboru je ví-
tûzství na Mezinárodní soutûÏi Leo‰e
Janáãka 2010, kde kvarteto získalo také
cenu za nejlep‰í provedení Janáãkova
díla a vítûzství na soutûÏi nadace
Bohuslava MartinÛ 2010. Kvarteto má
na svém kontû fiadu dal‰ích ocenûní
– mezi nimi napfi. zvlá‰tní cenu
J. Koìouska ze soutûÏe pofiádané v rám-
ci ACT Musical Festival London 2006,
2. cenu z mezinárodní soutûÏe Premio
Citta’di Padova 2009, Promotion award
z Internationale Sommerakademie
2010.



Kultura

7TI·NOVSKÉ NOVINY 21/2011

V nedávné dobû se tûleso pfiejmeno-
valo na Korngold Quartet na poãest
v Brnû narozeného hudebního sklada-
tele Ericha Wolfganga Korngolda (1897
– 1957). Mladí hudebníci by rádi svou
prezentací pfiedávali poselství, která
autofii do sv˘ch dûl vloÏili – ãasto aÏ
jakousi osobní zpovûì, Ïivotní v˘povûdi,
jejichÏ intimitu a závaÏnost právû spo-
jení ãtyfi smyãcov˘ch nástrojÛ plnû
vystihuje.

Korngold Quartet tvofií KRISTINA
CZAJKOWSKÁ (housle), VÁCLAV
ZAJÍC (housle), KLÁRA HEGNEROVÁ
(viola) a DAVID HRUB¯ (violoncello).
Na koncertû zazní Smyãcov˘ kvartet
G dur z op. 33 od Josepha Haydna, tfietí
Smyãcov˘ kvartet D dur Ericha
Wolfganga Korngolda a na závûr
Maurice Ravel Smyãcov˘ kvartet F dur.

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.

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 – 30. prosince 2011
V̆ stava obrazÛ, fotografií a ti‰tû-

n˘ch materiálÛ vztahujících se k nejuÏ-
‰ím ti‰novsk˘m uliãkám.

Maroko – putování Saharou
a Vysok˘m Atlasem

Muzeum mûsta Ti‰nova Vás zve na
pfiedná‰ku Michaely Poborské o jejím
putování po Maroku.

Pfiijìte si v pfiedvánoãním shonu od-
poãinout a vydejte se s námi na putová-
ní s velbloudí karavanou pou‰tními du-
nami i neuvûfiitelnû barevn˘mi horami
Vysokého Atlasu.

Nakouknûte do rozzáfien˘ch oãí ber-
bersk˘ch dûtí, kaÏdodenního Ïivota oby-
vatel horsk˘ch berbersk˘ch vesnic i pod
rou‰ku koãovného Ïivota nomádÛ.

Nasajte ‰iroké spektrum roztodiv-
n˘ch zvukÛ a podmanivou atmosféru
královsk˘ch mûst Marráke‰e a Fezu,
kde si budete pfiipadat jak v cirkuse pod
‰ir˘m nebem.

Komentované promítání s diskuzí se
uskuteãní ve ãtvrtek 15. prosince 2011
od 18 hodin v pfiedná‰kové místnosti
Muzea mûsta Ti‰nova, Jungmannova
80. Vstupné dobrovolné.

Muzeum je otevfieno dennû kromû pondûlí.
Otevírací doba muzea i kavárny
bûhem Vánoc:
24. – 26. prosince 2011 a 31. prosince
2011 – 2. ledna 2012 zavfieno
27. – 30. 12. 2011 otevfieno od 10 do 18
hodin

V Muzeu mûsta Ti‰nova je moÏné za-
koupit kalendáfi obrazÛ Josefa Jambora
pro rok 2012.

Mûstská knihovna Ti‰nov

upozorÀuje v‰echny uÏivatele kni-
hovny na zmûnu PÒJâOVNÍ DOBY
O VÁNOCÍCH.
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PÁTEK 23. 12. 2011
– dospûlé i dûtské oddûlení bude otev-
fieno pouze OD 8 DO 11 HODIN
24. 12. 2011 – 1. 1. 2012
– bude knihovna UZAV¤ENA.
Prvním pÛjãovním dnem v novém roce
bude pondûlí 2. 1. 2012.

Dûkuje za pochopení a v‰em ãtená-
fiÛm pfiejeme krásné a pohodové svátky
vánoãní. 

Vzpomínka na spisovatele
Josefa Uhra

Pfied sto tfiiceti  lety 14. prosince
1880 se narodil v Podolí (Boraã) v rodinû
chudého domácího tkalce spisovatel
Josef Uher, povaÏovan˘ literární kriti-
kou za jednoho z nejtalentovanûj‰ích
autorÛ na pfielomu devate-
náctého a dvacátého sto-
letí. Josef Uher chodil
do ‰koly v Boraãi, kde
ho uãil národní budi-
tel, spisovatel, uãitel
Josef Soukal (1852
– Podmûstí u Proseãe,
1928 Ti‰nov). Do mû‰-
Èanky v Ti‰novû chodil
kaÏd˘ den pû‰ky. Uãitelsk˘
ústav studoval v Brnû za
tûÏk˘ch podmínek.
M. Ondru‰ková o tom
pí‰e: „Uher poznal
bídu z vlastní zku‰e-
nosti. KdyÏ studoval
na Uãitelském ústavu
v Brnû, vydûlával si
hrou na housle po hospodách, stravoval
se v obecní kuchyni a ãastûji b˘val hla-
dov neÏ syt…“ I z Uhrovy koresponden-
ce se o jeho tûÏk˘ch hmotn˘ch a zdra-
votních problémech doãítáme v nejed-
nom dopisu. Napfiíklad ze dne 10. dubna
1903 (dopis je v soukromí v Boraãi):

„Drazí rodiãe! OdpusÈte, Ïe tak dlou-
ho nedávám o sobû Ïádné zprávy. Na po-
slední dopis jste mnû neodpovûdûli.
Peníze teì potfiebuji v‰ecky, protoÏe za
tfii mûsíce dûlám zkou‰ku a na tu mu-
sím sloÏit 20 K taxy a potom musím mít
ãerné ‰aty. Kabát mám je‰tû dobr˘, ale
kalhoty a vesta jsou chatrné. A ten plat
není tak velk˘. Po‰lu vám zas, jak tro-
‰ku budu moct…“ Po maturitû Uher pÛ-
sobil jako uãitel postupnû v Brnû – Îide-
nicích, Babicích, Ostrovaãicích,
Padochovû, Vranovû u Brna od roku
1900, ale pro tûÏkou plicní chorobu
(TBC) byl dán v roce 1905 do pfiedãas-
ného dÛchodu. Josef Uher miloval rodn˘
kraj. KaÏdé prázdniny byl u rodiãÛ
v Podolí. A rodn˘ kraj, lidé a Ïivot
v krajinû, dûtství byly velkou inspirací

i v jeho literární tvorbû. Za jeho
Ïivota byly vydány dvû jeho

knihy – Kapitoly o lidech
koãovn˘ch a jiná próza
(1905) a Má cesta (1907).
Po Uhrovû smrti vydal
F. X. ·alda tfietí jeho kníÏku
Dûtství a jiné povídky.
Literární pozÛstalost uspo-
fiádal a vydal dva svazky

Uhrov˘ch prací Miloslav
H˘sek (1885 – 1957)
pod názvem Literární
pozÛstalost Josefa
Uhra (1910, první díl),
druh˘ díl vy‰el v roce
1913. V dal‰ích deseti-
letích byly vydávány
Uhrovy práce, rÛzné

v˘bory. Napfiíklad: Básnû (1941), Má
cesta a jiné prózy (1946), Dûtství (1947),
v roce 1954 byl vydán kompletní soubor
v˘boru Uhrovy beletrie pod názvem
Dílo, v roce 1970 vydány Kapitoly o li-
dech koãovn˘ch, Prokletá lampa (1980)
a dal‰í.

Stanislav Bûlík – Josef Uher – kresba
(archiv autora textu)
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O Josefu Uhrovi se doãteme v rÛz-
n˘ch literárních slovnících, pojedná-
ních, tisku, psali o nûm rÛzní autofii,
z nich Josef  Soukal, Jan Skutil,
Jindfiich Uher, V. Polák, J. Kunc, Vlasta
Urbánková, dal‰í autofii, novináfii, lite-
rární kritici. Ohlas díla a jeho Ïivota in-
spiroval také malífie, sochafie. Uveìme
malífie Josefa Jambora (Podolí – rodi‰tû
J. Uhra), Emila Fillu (Portrét Josefa
Uhra), ·imkovou – Elgrovou (Pohled
z Boraãe), Petra Bortlíka (bysta na bu-
dovû ‰koly v Boraãi), Josefa Vrzala
(pomník J. Uhra v Lomnici) ad. Krajinu
talentovaného spisovatele malovali
mj. Alois Luká‰ek, Emanuel Rann˘
(grafika), Eva Bortlíková, Stanislav
Bûlík a mnozí dal‰í v˘tvarníci.

Pfiipomínáme drobnou vzpomínkou
dílo rodáka z Podolí, kter˘ zhoubné ne-
moci TBC podlehl v mladém vûku
5. prosince 1908 v Brnû a o dva dny
pozdûji byl pochován na brnûnském
Ústfiedním hfibitovû.

Mgr. Josef Pavlík

Reakce na ãlánek
o Art Periscope

Chtûl bych reagovat na názory
Mgr. Miroslava Pavlíka, které byly uve-
fiejnûny v minulém ãísle TN. Souhlasím
s tím, Ïe nûkdo musí b˘t na akcích
„vÛdãí osobností, organizátorem a ideo-
v˘m tvÛrcem“ a také „scénáristou a au-
torem“, ale nemÛÏe jiÏ b˘t sám jejich re-
alizátorem. Proto bych chtûl podûkovat
v‰em sv˘m spolupracovníkÛm spoleã-
nosti Art Periscope, ktefií se za 3 roky na
v‰ech na‰ich akcích podíleli. Pfiedev‰ím
svému kolegovi Franti‰ku Vejpustkovi,
bez jehoÏ profesionálních umûleck˘ch
znalostí si na‰i ãinnost nedovedu pfied-
stavit. Dále bych chtûl podûkovat

pánÛm Karlu Volnému a Oldfiichu
Pospí‰ilovi za citlivou a odbornou insta-
laci obrazÛ na v‰ech v˘stavách, panu
Michalu Bene‰ovi za pravidelné zají-
mavé fotoreportáÏe a paní Vûfie
Kostelecké a paní Evû Vodiãkové za spo-
lupráci. RovnûÏ bych chtûl vyslovit po-
dûkování v‰em dal‰ím nejmenovan˘m
spolupracovníkÛm a fandÛm, bez nichÏ
by na‰e v˘stavy a vernisáÏe ani vznik-
nout nemohly.

Dále bych se chtûl vyjádfiit ke dvûma
personálním zmûnám na MÚ Ti‰nov,
a to o fiediteli MûKS a o televizním pra-
covníkovi Ti‰novské televize. V obou
pfiípadech by to mûl b˘t pfiedev‰ím ti‰-
novsk˘ patriot, kter˘ dlouhodobû zná
mentalitu a zájmy Ti‰novákÛ, je
v Ti‰novû kdykoliv k dispozici a nedûlá
to jenom pro peníze. I proto bych chtûl
podûkovat dodateãnû za spolupráci od-
volanému fiediteli MûKS Ing. Václavu
Seyfertovi a zvlá‰tû pak Ing. Radimu
Tichému. Ten byl pro mne pfiedstavite-
lem nejenom „organizátora a ideového
tvÛrce“, ale i „realizátorem“. O tom
svûdãí i fiada ocenûní, které Ti‰novská
televize v rÛzn˘ch soutûÏích získala.
Nedovedu dodnes pochopit, Ïe takového
profesionála se vedení MÚ Ti‰nov do-
káÏe zbavit...

Na závûr mnû dovolte podûkovat
v‰em pfiíznivcÛm spoleãnosti Art
Periscope za pfiízeÀ a bohatou náv‰tûv-
nost a slibuji vám, Ïe odchodem
z Jamborovy galerie nejsme vymazáni
z kulturní mapy, ale Ïe se budeme
nadále vyskytovat, ale „ledaskde“ a ne
tak ãasto.

V‰e nejlep‰í v novém roce 2012,
hlavnû hodnû zdraví a pohody vám
pfieje Zdenûk Jílek jménem spoleãnosti
Art Periscope.
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Vánoãní akce v Îelezném

Leto‰ní vánoãní koncert v Îelezném,
kter˘ pofiádá obecní úfiad, se bude konat
v místním Kulturním domû v nedûli
18. prosince 2011 v 16.00 hod.

V pofiadu vánoãní hudby a poezie vy-
stoupí brnûnská koncertní pûvkynû
Vûra Bakalová za klavírního doprovodu
prof. Franti‰ka Kratochvíla. V progra-
mu vystoupí také houslov˘ virtuóz Jan
Novotn˘. Vstupné na tento koncert je
dobrovolné.

V nedûli 25. prosince v 17.00 hod.
se uskuteãní v Îelezném u kapliãky
BoÏíhodové setkání. V kulturním pro-
gramu vystoupí nejen dûtsk˘ sbor ze Îe-
lezného, ale také koncertní pûvkynû
Vûra Bakalová za klavírního doprovodu
Frant. Kratochvíla. Ke zhlédnutí bude
také mechanick˘ betlém, jehoÏ tvÛrcem
je Antonín Srba ze Îelezného. Pro za-
hfiátí se bude prodávat  pro dûti ãaj a pro
dospûlé svafiení víno.

(PAV)

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
14. 12. In Cordis Ensemble velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– koncert KPH
15. 12. Maroko – putování Saharou Muzeum mûsta 18.00 mûsto Ti‰nov

a Vysok˘m Atlasem – beseda Ti‰nova
18. 12. Vánoãní jarmark námûstí Míru 14.30 mûsto Ti‰nov
20. 12. Vánoãní koncert ZU· velk˘ sál MûKS 18.30 ZU·
26. 12. Vánoãní koncert TiKO kostel sv. Václava 17,00 MûKS

Ti‰nov
31. 12. Silvestrovské promítání letní kino 17.00 MûKS

pro rodiãe (nejen) s dûtmi
1. 1. Novoroãní ohÀostroj námûstí Míru 0.30 mûsto Ti‰nov
7. 1. Novoroãní koncert kostel sv. Václava 16.00 MûKS

– dûtsk˘ sbor Primavera Ti‰nov
10. 1. Pfiedná‰ka Seniofii v dopravû jídelna DPS, 14.00 CSS Ti‰nov

Králova
18. 1. Korngold Quartet – koncert KPH velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

V˘stavy
Datum Akce Místo
11. 11. – 31. 12. Kouzlo ti‰novsk˘ch uliãek Muzeum mûsta Ti‰nova
29. 11. – 25. 3. Malífi Bohumír Matal a ml˘n v Prudké Podhorácké muzeum 
11. 11. – 15. 1. Legenda o svaté AneÏce âeské – kresby dûtí Podhorácké muzeum
11. 12. – 15. 1. Keramika, ‰perky, malba na hedvábí, obrazy Podhorácké muzeum
30. 11. – 20. 2. Vysoãina ãernobíle – v˘stava fotografií Galerie Na schodech
10. 12. – 30. 12. V̆ stava betlémÛ Galerie Diana

Jinde
Datum Akce Místo
16. 11. – 15. 1. Pohledy – v˘stava fotografií domov sv. AlÏbûty
18. 12. Koncert v Îelezném KD Îelezné
25. 12. BoÏíhodové setkání Îelezné
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·kolní parlament
Z· Smí‰kova

Pfied na‰í ‰kolou
pravidelnû kaÏd˘
ãtvrtek brzy ráno
postává zdánlivû
nesourodá skupin-

ka studentÛ, ktefií ãekají, aÏ jim pan
‰kolník otevfie dvefie. Na první pohled
k sobû vÛbec nepatfií. Je znát, Ïe jistû
nechodí do stejné tfiídy ani nejdou na
spoleãné vyuãování. Jednu vûc ale pfiece
jen spoleãnou mají – jsou to ãlenové
·kolního parlamentu. Tato ãinorodá
parta ÏákÛ funguje na na‰í ‰kole uÏ nû-
kolik let. Její sloÏení se obmûÀuje pouze
s odchodem deváÈákÛ na stfiední ‰koly,
sem tam pfiibude nová posila, ale zdravé
jádro má stále stejné sloÏení v ãele
s uãitelkami pí. V. Dvofiáãkovou
a pí. Z. Kulovou.

A ãím se vlastnû ·kolní parlament
zab˘vá? Plní ve ‰kole tfieba funkci ba-
viãe, coÏ je asi nejoblíbenûj‰í ãinnost
vût‰iny ãlenÛ. Pod zá‰titou parlamentu
probíhají ve ‰kole bûhem celého ‰kol-
ního roku rÛzné zábavné akce, kter˘ch
se mohou zúãastnit jak jednotliví Ïáci,
tak i celé skupiny nebo tfiídy. UÏ jsme
zaÏili nûkolik „barevn˘ch dnÛ“, kdy pfii-
jdou studenti do ‰koly obleãeni do odûvu
pfiedem urãené barvy. Za kaÏd˘ správnû
barevn˘ kousek parlament udûlí jeden
bod. Vítûzí tfiída, která nasbírá nejvíce
barevn˘ch bodíkÛ. Jednou roãnû se po-
fiádá filmov˘ festival spojen˘ s, Ïáky ve-
lice oblíben˘m, nocováním ve ‰kole.
Vût‰í akce pofiádaná v pfiedvánoãním
ãase jsou Adventní dílniãky. MÛÏete si
zde vytvofiit rÛzné ozdoby ãi dáreãky
a nebo si tfieba poslechnout Ïákovsk˘
sbor. Dal‰í ãinností ·kolního parla-
mentu je organizování sbûrov˘ch akcí,
jejichÏ v˘tûÏek b˘vá vûnován potfiebn˘m

– napfiíklad dûtské onkologii v Brnû.
A v neposlední fiadû mohou ãlenové této
‰kolní instituce fungovat jako spojnice
mezi Ïáky a vedením ‰koly pfii fie‰ení Ïá-
kovsk˘ch pfiipomínek a problémÛ.

·iroké spektrum pÛsobnosti umoÏ-
Àuje kaÏdému ãlenovi parlamentu najít
si svoji parketu a b˘t prospû‰n˘ v oboru,
kterému rozumí. No a protoÏe se jedná
o mimo‰kolní ãinnost docela nároãnou
na ãas, zaslouÏí si ,,parlamenÈáci“ za
svoji poctivou celoroãní práci taky od-
mûnu. Na konci ‰kolního roku vyráÏejí
na bezva v˘let do pfiírody. AÏ potkáte
partu dûtí ve Ïlut˘ch triãkách, které
mají na zádech záchrann˘ kruh s nápi-
sem ,,MÛÏu ti pomoci?“, tak to jsou
právû oni – vÏdy veselí, ochotní, ‰ikovní
a stále h˘fiící dobr˘mi nápady.

Za cel˘ ·kolní parlament vám pfieji
klidné proÏití vánoãních svátkÛ.

Hana Bednáfiová, 8.B

Knihy mého srdce

V mûsíci listopadu probûhl jiÏ osm˘
roãník projektu na podporu ãtenáfiství
s názvem Knihy mého srdce. Byl vûno-
ván spisovatelce populárnû nauãn˘ch
knih o historii Alenû JeÏkové a velkému
pohádkáfii Václavu âtvrtkovi.

JiÏ tradiãnû se do nûj zapojila
Z· Smí‰kova a letos byla jako host pfii-
zvána i Z· Pfiedklá‰tefií.

Îáci 1. a 2. tfiíd absolvovali besedu
ke 100. v˘roãí narození Václava âtvrtka
a zhlédli vystoupení ÏákÛ ZU·.

Na v˘tvarné lekci si se ‰kolní druÏi-
nou pfiipomnûli jiãínské prostfiedí a ma-
lovali zde podle pfiedloh v˘tvarnice
Mileny Strakové. Star‰í dûti pak bese-
dovaly o knihách A. JeÏkové, zúãastnily
se v˘tvarné lekce Tajemství star˘ch
hradÛ realizované v˘tvarníkem
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Liborem Balákem. Cel˘ projekt byl uza-
vfien spoleãn˘m ãtením dûtí a studentÛ
brnûnské konzervatofie, ktefií si pfiipra-
vili velmi poutavé ukázky.

O úspû‰nost celé akce se zaslouÏila
spousta lidí, ktefií projektu vûnovali svÛj
ãas, elán a nápady. Podûkovat je tfieba
Mûstské knihovnû v Ti‰novû, v˘tvarní-
kÛm Alenû Strakové a Liboru Balákovi,
studentÛm brnûnské  konzervatofie, Ïá-
kÛm ZU· v Ti‰novû, uãitelÛm a ÏákÛm
Z· Smí‰kova. Nejvût‰í dík patfií ãlo-
vûku, kter˘ cel˘ projekt pfiipravil a sta-
ral se o jeho hladk˘ prÛbûh, paní Marii
·ikolové. Dûkujeme za milá slova, pfií-
jemnou atmosféru a hlavnû za podporu
dûtského ãtenáfiství.

Mgr. P. KfiíÏová, Z· Smí‰kova

Adopce na dálku
– podûkování

V minulém ‰kolním roce se Základní
‰kola Smí‰kova zapojila do projektu
Adopce na dálku. V‰e vzniklo z inicia-
tivy ÏákÛ 9. B. Díky jejich nápadu
s aukcí obrázkÛ, které sami  vytvofiili
pod vedením pana uãitele Jakuba
Vrtûla, se podafiilo zajistit finanãní
ãástku pro vzdûlání chlapce z Indie na
cel˘ rok 2011.

Dûkujeme tedy nejen organizaã-
nímu t˘mu, ale i v‰em, ktefií si obrázek
zakoupili. Pfiejeme na‰im absolventÛm
spoustu dal‰ích takov˘ch prima nápadÛ
a elán ke splnûní v‰ech cílÛ a snÛ v je-
jich osobním Ïivotû.

Vûra Dvofiáãková
Z· Ti‰nov, Smí‰kova

Reading Club
– ãtenáfisk˘ klub

Pokud lidé chtûjí
rozvíjet a prohlu-
bovat svoje zna-
losti a vûdomosti,

mûli by hodnû ãíst. Snaha o zdokonalení
se v ovládání cizího jazyka není v tomto
pfiípadû v˘jimkou. I já, je‰tû v dobách,
kdy jsem sama zaãínala se studiem ci-
zího jazyka, jsem nûkolikrát sáhla po
anglicky psané knize. První neúspûchy
se dostavily okamÏitû. Po pfieãtení úvod-
ních dvou stran moje nad‰ení kleslo
na bod nula. âtení mû pfiestalo bavit
a knihu jsem zklamanû odloÏila. Proã?
Zkrátka jsem pfii ãtení musela hledat
kaÏdé tfietí slovo ve slovníku a zapsat si
ho do se‰itu. Po dvou hodinách usilov-
ného ãtení jsem pfieãetla dvû strany
a mûla popsané ãtyfii strany slovíãek.

Tato zku‰enost, kterou jistû nûktefií
z nás zaÏili i na vlastní kÛÏi, nás inspi-
rovala k zaloÏení ãtenáfiského klubu.
V leto‰ním ‰kolním roce jsme tedy po-
prvé nabídli ÏákÛm druhého stupnû
moÏnost nav‰tûvovat krouÏek nazvan˘
„Reading Club“. Na‰ím cílem je dosta-
teãnû motivovat Ïáky ke ãtení cizoja-
zyãn˘ch knih a tím jim dokázat, Ïe
zvládnou pfieãíst knihu v angliãtinû.
S vyuÏitím rÛzn˘ch v˘ukov˘ch metod si
Ïáci rozvíjí základní dovednosti ne-
zbytné k dobrému zvládnutí cizího ja-
zyka, konkrétnû ãtení, psaní, mluvení
a poslech. V‰echny znalosti, které získá-
vají v ãtenáfiském klubu, jsou zaloÏeny
na práci s anglicky psan˘mi knihami.
V̆ bûr vhodn˘ch titulÛ je samozfiejmû
pfiizpÛsoben schopnostem ÏákÛ.
KrouÏek dal téÏ podnût k tomu, aby se
na na‰í ‰kole zaloÏila cizojazyãná
knihovna, kterou budou Ïáci vyuÏívat
pfii hledání potfiebn˘ch informací do ho-
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din anglického jazyka, napfiíklad pfii
tvorbû projektÛ. Mohou si zde také pÛj-
ãit knihu, která je zajímá a kterou si
rádi pfieãtou doma. Doufáme, Ïe postu-
pem ãasu vybudujeme na na‰í ‰kole ta-
kové zázemí pro anglick˘ jazyk, kam
budou Ïáci rádi chodit a aktivnû nebo
pouze pasivnû rozvíjet  svoje anglické
jazykové dovednosti.

Mgr. Gabriela Tillhonová

Dal‰í milá náv‰tûva
– spolupráce Gymnázia, Ti‰nov
a Gymnázia Vojtecha Mihálika
v Seredi na Slovensku pokraãuje.

Dne 18. 11. 2011 se v rámci pro-
gramu oslav MDS uskuteãnilo
dal‰í setkání ãesk˘ch a sloven-
sk˘ch studentÛ. Spolupráce

mezi Gymnáziem, Ti‰nov a Gymnáziem
Vojtecha Mihálika v Seredi byla zapo-
ãata jiÏ pfied nûkolika lety. Nejdfiíve pro-
bíhaly projektové práce v rámci meziná-
rodního programu Comenius, pozdûji

byla realizována nûkolikadenní stu-
dentská v˘mûna a nyní nav‰tívila sku-
pina slovensk˘ch sportovcÛ za dopro-
vodu sv˘ch pedagogÛ na‰e ti‰novské
gymnázium. Probûhlo pfiátelské ãesko
– slovenské utkání ve futsalu.  Aãkoliv
nás tû‰í úspûch ti‰novského t˘mu, dÛle-
Ïitûj‰í neÏ samotn˘ sportovní v˘sledek

je to, Ïe jsme mûli moÏnost setkat se se
sv˘mi slovensk˘mi pfiáteli. Po sportov-
ním utkání následovala prohlídka na‰í
‰koly a centra mûsta Ti‰nova. Celá akce
probûhla za finanãní podpory
Mûstského úfiadu Ti‰nov, za kterou
chceme podûkovat. Na jafie následují-
cího kalendáfiního roku jsou zváni ti‰-
nov‰tí sportovci na náv‰tûvu partner-
ské ‰koly v Seredi. JiÏ nyní se tû‰íme na
dal‰í z fiady na‰ich vzájemn˘ch setkání.

PhDr. Barbora Holubová
Gymnázium, Ti‰nov

Stfiední odborné uãili‰tû
Ti‰nov – ‰kola plná novinek

Rok 2011 byl pro ti‰novské Stfiední
odborné uãili‰tû rokem pln˘m zmûn. Ke
konci roku 2010 ode‰el do dÛchodu dlou-
holet˘ fieditel ‰koly Ing. Franti‰ek
Holánek. ¤editelem SOU Ti‰nov byl
jmenován Ing. Rudolf Ma‰ek. Pfii leto‰ní
optimalizaci stfiedních ‰kol se nám po-
dafiilo obstát a zachovat ‰kolu  pro dal-
‰í období. Nabídka na‰ich uãebních
a studijních oborÛ se ponûkud obmûnila.

âtenáfii, ktefií znají na‰i ‰kolu, vûdí,
Ïe doposud bylo moÏné ve ‰kole studo-
vat tfiíleté uãební obory Opraváfi zemû-
dûlsk˘ch strojÛ, Mechanik opraváfi mo-
torov˘ch vozidel, Provoz sluÏeb a ná-
stavbové studium Podnikání v denní
i dálkové formû studia. Od ‰kolního ro-
ku 2011/2012 poprvé v historii ‰koly
mÛÏeme zájemcÛm nabídnout rovnûÏ
studium ve ãtyfiletém studijním matu-
ritním oboru Mechanizace a sluÏby.
A aby tûch zmûn nebylo málo, tak jsme
pro pfií‰tí ‰kolní rok, tedy 2012/2013, po-
Ïádali o povolení tfiíletého oboru
O‰etfiovatel – o‰etfiovatelka se zamûfie-
ním na zdravotnické a sociální sluÏby.
V souãasné dobû máme jiÏ povolení
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Odboru ‰kolství Jihomoravského kraje
a probíhá schválení na M·MT.  Ve ‰kol-
ním roce 2012/2013 budeme otevírat
studium oborÛ Opraváfi zemûdûlsk˘ch
strojÛ, Mechanizace a sluÏby, Podnikání
– denní a dálkové a O‰etfiovatel - o‰et-
fiovatelka. Od 1. 7. 2012 se mûní název
‰koly na Stfiední ‰kola a Základní ‰kola
Ti‰nov.

Na podzim se nám podafiilo uzavfiít
dohody s v˘robními  podniky – Agria
Drásov, AgrodruÏstvo BrÈov – LipÛvka,
Karlova pekárna, Zetor Brno, Auto
Skoup˘, Autoopravna Ti‰nov – Ing.
·prtka o spolupráci pfii praktické v˘uce
na‰ich studentÛ. Studenti oboru
Mechanizace a sluÏby budou konat ãást
své praxe v podniku Zetor Brno. Tyto
aktivity vedou k pfiiblíÏení teorie praxi.
Na‰im cílem je vychovávat dûvãata
a chlapce, ktefií se budou moci plnohod-
notnû zapojovat do pracovního procesu.

Vefiejnosti jsme se v prosinci pfied-
stavili pfii Dnu otevfien˘ch dvefií. Na‰i
podporu dûtem v chudé Ugandû  jsme
vyjádfiili Charitativním jarmarkem, je-
hoÏ v˘tûÏek jde na podporu vzdûlání dû-
tí v této zemi. Studenti ‰koly se letos zú-
ãastní aktivnû také Vánoãního jarmarku
na ti‰novském námûstí, kde se budou
prezentovat jak taneãním vystoupením,
tak sv˘mi v˘robky.

Závûrem bychom chtûli jménem za-
mûstnancÛ a studentÛ Stfiedního odbor-

ného uãili‰tû Ti‰nov popfiát ãtenáfiÛm
pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ, hod-
nû zdraví, ‰tûstí a pohody v roce 2012.

Mgr. Jitka Alexová
Stfiední odborné uãili‰tû Ti‰nov

Hejtman Ha‰ek na lomnic-
kém zámku

V úter˘ 22. 11. nav‰tívil SOU a SO·
SâMSD, Lomnice u Ti‰nova s. r. o. hejt-
man Jihomoravského kraje a poslanec
Parlamentu âR, pan Michal Ha‰ek.
Zámek se v tento den stal místem ofici-
álního setkání vrcholného pfiedstavitele
kraje s fiediteli v‰ech tfií lomnick˘ch ‰kol
a zástupci Úfiadu mûstyse Lomnice.
Tématem spoleãného jednání byla po-
chopitelnû oblast vzdûlávání, vefiejného
a zejména soukromého, které se v sou-
ãasné dobû pot˘ká se stále klesajícím
poãtem ÏákÛ a nedostatkem financí.

Hejtman se zde ale nevûnoval jen
debatám o aktuálních problémech ‰kol-
ství. Nenechal si ujít pfiíleÏitost prohléd-
nout si prostory na‰í ‰koly – jak ty vyu-
Ïívané k v˘uce, tak ty historické. Ocenil
práci na‰ich pedagogÛ i dal‰ích zamûst-
nancÛ ‰koly a vyjádfiil podporu dnes po-
nûkud opomíjenému uãÀovskému ‰kol-
ství i soukromému vzdûlávání obecnû.

Od patnácti hodin se pak v aule ‰ko-
ly konala diskuse s vefiejností, které se
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zúãastnili i uãitelé a Ïáci na‰í ‰koly ãi
obãané Lomnice. Dostalo se opût na jiÏ
zmiÀovanou problematiku ‰kol, stranou
ale nezÛstala ani témata jako zdravot-
nictví, dopravní infrastruktura nebo ob-
last sociálního zabezpeãení.

Tato náv‰tûva zanechala v hejtma-
novi podle v‰eho dobr˘ dojem a ukázala,
Ïe i v okrajov˘ch regionech mimo velká
jihomoravská mûsta má stfiední ‰kolství
svoje pevné místo a nezastupiteln˘ v˘-
znam.

Mgr. Lucie Peprlová

Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Rodinné centrum Studánka pfieje
v‰em dûtem, rodiãÛm a jejich nejbliÏ‰ím
vánoãní svátky plné pohody, odpoãinku
a radosti.

V tomto roce Studánka ukonãí pravi-
deln˘ program od 19. prosince 2011.

Tû‰íme se na shledanou po Novém
roce, kdy opût provoz zahájíme krouÏ-
kem Kulí‰ci v úter˘ 3. ledna 2012.

DùLÁM TO DOB¤E? ANEB
RODIâE I DùTI POT¤EBUJÍ
PODPORU – celodenní semináfi
V sobotu 7. 1. 2012 od 8.30 do 16.00 hod.
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
– Znáte sami sebe?
– I rodiãe mají svoje potfieby aneb Jak

o sebe peãovat?
– Jak podporujete svoje dûti?
– Konejme a mluvme jazykem podpory.
Cena 600,- Kã.

Je tfieba se pfiihlásit do 5. 1. 2012 na
studanka@atlas.cz, tel.: 603 918 524.
V pfiípadû zájmu o hlídání nahlaste také
poãet a vûk dûtí. Cena za hlídání je 
30,- Kã/hodinu a dítû.

Vynikající v˘kon dûtí
z Dûtského domova Ti‰nov

Chtûla bych se s Vámi podûlit o neu-
vûfiitelné záÏitky, kter˘mi byla taneãní
vystoupení dûtí z Dûtského domova
Ti‰nov na finálov˘ch závodech 5. roãní-
ku projektu ,,Hejbejte se a zpívejte
s Hankou a Novou“. V pátek 18. listo-
padu jsme se vydali do Prahy, kde mûla
Hanka Kynychová a její t˘m lektorÛ
pfiipraven˘ jedineãn˘ workshop pln˘
cviãení, tance a doprovodného pro-
gramu. Dopoledne probíhaly také pro-
storové a zvukové zkou‰ky finálov˘ch
závodÛ na pódiu v Kongresovém centru
Praha. Odpoledne probûhlo semifinále
o postup dûtí do finále a superfinále pro-
jektu „Hejbejte se a zpívejte s Hankou
a Novou“. Dûtsk˘ domov Ti‰nov si svÛj
postup do finále vybojoval ve tfiech dis-
ciplínách a do superfinále v pûti discip-
línách, takÏe jsme získali tu správnou
bojovou náladu do dal‰ího dne.

V sobotu 19. listopadu od brzkého
rána probíhaly velké pfiípravy na závody.
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Za moderátorské podpory Petra
Wágnera probûhl nástup v‰ech zúãast-
nûn˘ch domovÛ a jejich patronÛ.
Dûtsk˘ domov Ti‰nov získal za patrona
v dopoledním klání herce Filipa Tomsu,
odpoledne ho zastoupila hereãka Milu‰e
Bittnerová, oba známí herci z Ordinace
v rÛÏové zahradû. Oba patroni byli
úÏasní a dûtem se vûnovali a podporo-
vali je po cel˘ prÛbûh závodÛ.
Dopoledne jsme závodili v disciplínách
aerobic mini, aerobic kadet a aerobic ju-
nior. Pfiehouplo se poledne a my jsme
mûli  pfied sebou dal‰ích pût vystoupení,
jedno vystoupení stfiídalo druhé – hip
hop, zumba, muzikálov˘ tanec, volná
disciplína, MTV tanec. Pfiípravy
kost˘mÛ a úãesÛ probíhaly celkem hek-

ticky, to ale nebyl pro sehran˘ t˘m
Ïádn˘ problém a navíc to k tomu patfií.
Panovala bájeãná nálada. Trocha stresu
a ten správn˘ adrenalin dûti vyburco-
valy k maximálnímu v˘konu, kter˘
nakonec ocenila i odborná porota. Do po-
roty letos zasedli napfiíklad Karel
Wágner, Markéta Mayerová, Helena
Jarkovská – zakladatelka aerobiku
v âR, Libu‰ka Vojtková a jiní odborníci
z fiad taneãnic, zpûvákÛ, moderátorÛ
a celebrit. Ocenûní poroty bylo pro
Dûtsk˘ domov Ti‰nov následující:
Ve finále:
3. místo – kategorie Aerobic Mini
2. místo – kategorie Aerobic Kadet

3. místo – kategorie Aerobic Junior
V superfinále:
1. místo – kategorie Hip- hop
2. místo – kategorie Zumba
1. místo – kategorie MTV dance
1. místo – kategorie muzikál
+ ocenûní skokan roku 2011
+ zafiazení DD Ti‰nov do Pfiedsínû slávy.

To, co jsme si ve skrytu du‰e moc
pfiáli, se stalo skuteãností. Úspûch byl
nakonec je‰tû vût‰í neÏ v na‰ich pfied-
stavách. Dûti bojovaly jako lvi, dostaly
ze sebe maximum a podaly takov˘ v˘-
kon, za kter˘ by se nemuseli stydût ani
profesionálové. Za aktivní podpory tet
a paní fieditelky, které také soutûÏily
a tanãily, jsme se v 5. roãníku z 320
dûtí z 24 dûtsk˘ch domovÛ probojovali
na celkové druhé místo. To, Ïe nám ab-
solutní vítûzství uteklo jen o vlásek,
nám nevadilo, pro nás jsme absolutní ví-
tûzi i bez tohoto ocenûní. Odvezli jsme si
medaile a jiné ceny, ze kter˘ch nás nej-
víc potû‰ila náv‰tûva muzikálu Dûti
Ráje v Praze. Zde si dûti opût vyzkou‰í
vystoupení pfiímo na prknech ,,co zna-
menají svût“. ZáÏitky jsou pro v‰echny
snad nejvût‰í odmûnou, záÏitky plné
emocí, záÏitky na cel˘ Ïivot. A o tom to
celé také je.

Michaela Srbová, vychovatelka
ReportáÏ:
http://www.zamecek.net/kuryr/id:612/

Ekoporadna Ti‰novsko

Opût se pfiiblíÏil konec
roku a s ním i pohled
zpût na na‰i práci v eko-
poradnû. Co jsme v roce
2011 dûlali?

– Poskytovali jsme pravidelné ekopora-
denské sluÏby (zodpovídání dotazÛ,
provoz odborné knihovny, poskytování
propagaãních materiálÛ atd.).
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– Zapojili jsme se do Mezinárodního
roku netop˘rÛ vyhlá‰eného OSN
(leták o netop˘rech, vytvofiení infor-
maãního panelu, uspofiádání pfied-
ná‰ky o netop˘rech a v˘roba netop˘-
fiích budek).

– Uskuteãnili jsme cyklus „Ochrana
a tvorba krajiny“, kter˘ zahrnoval
7 pfiedná‰ek a 3 exkurze; pfiedná‰ejí-
cími byli erudovaní lidé z praxe i vû-
deãtí pracovníci univerzit.

– Na jafie jsme spoleãnû zasázeli jed-
liãky do lesa na Klucaninû.

– Spoleãnû jsme oslavili Den Zemû
(uspofiádání pfiedná‰ky o odpadech,
realizace oslav na námûstí a pfiede-
v‰ím ãi‰tûní bfiehÛ potoka Lubû).
RovnûÏ jsme pomáhali obojÏivelníkÛm
migrujícím pfies silnice.

– Pfiipojili jsme se k celostátní akci
„Férová snídanû ve va‰em mûstû“,
která probíhá v rámci kampanû na
propagaci spravedlivého obchodu.

– Pro dûti základních ‰kol jsme uspofiá-
dali vycházku za pfiírodou a pro dûti
v M· Horova v˘ukov˘ program „Co se
dûje v lese“.

– V rámci Ble‰ích trhÛ na námûstí jsme
spoleãnû s Lesním rodinn˘m klubem
uspofiádali benefiãní prodej odloÏe-
n˘ch vûcí.

– I letos jsme pofiádali Den stromÛ,
velmi úspû‰né bylo herní odpoledne
pro dûti na Sychráku, uskuteãnila se
také vycházka k ÎiÏkovu dubu s do-
provodn˘m programem.

– Na Adventní trhové slavnosti jsme
prodávali zboÏí Fair-trade, vánoãní
jedliãky v kvûtináãi a pfiipravili dílniã-
ku, kde si zájemci mohli vyrobit kr-
mítka pro ptáky.

– Kromû cyklu „Ochrana a tvorba kra-
jiny“ jsme vefiejnosti nabídli dal‰ích
8 rÛznû zamûfien˘ch pfiedná‰ek
a workshopÛ a také vycházku za pta-
ãím zpûvem.

Rok 2011 byl pro nás tedy rokem vel-
ké aktivity, radosti z práce a vstfiícné
podpory obãanÛ i vedení mûsta Ti‰nova,
ale také rokem velké nejistoty.
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí zasta-
vilo dotaãní programy pro neziskové or-
ganizace, proto pro nás bude rok 2012
rokem hledání nové tváfie a cest dal‰í
existence. Budeme rádi, pokud nám za-
chováte i nadále pfiízeÀ.

Dûkujeme v‰em spolupracujícím or-
ganizacím, mûstu Ti‰novu, Jihomorav-
skému kraji a Ministerstvu Ïivotního
prostfiedí âR za podporu a pfiedev‰ím
fiadû dobrovolníkÛ, ktefií sv˘m ãasem
a prací umoÏnili, Ïe  Ekoporadna
Ti‰novsko jiÏ pát˘m rokem plní své po-
slání.

Pfiejeme Vám krásné Vánoce a ‰Èastné
vykroãení do roku 2012.

Hana Ondru‰ková

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

Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích
Termíny plavání v Bos-

kovicích v roce 2012: 11. 1., 25. 1., 8. 2.,
22. 2., 7. 3. a 21. 3. 2012 tj. vÏdy stfieda
v sudém t˘dnu.

Poslední leto‰ní plavání 14. 12. bude
spojeno s veãefií v restauraci Formanka
v LipÛvce.

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 zahrnu-
jící dopravu i vstupné se v roce 2012
mírnû zv˘‰í díky zdraÏení pronájmu
bazénu – na 160,- Kã.
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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.

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

Plavání a relaxace
ve Wellness Kufiim

V ROCE 2012 BUDOU ZÁJEZDY
DO KU¤IMI PRO NÍZK¯ ZÁJEM
ZRU·ENY !!

Vystoupení dûtí ze Z· Dolní Louãky
âtvrtek 15. 12. ve 14.15 hodin v jídelnû
DPS Králova.
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. Cena zájezdu 90,- Kã.
Pfiedpokládan˘ návrat v 19 hodin.
Zájemci, hlaste se Martû ·pirkové,
tel. 549 410 312 nebo 773 590 274

Pfiedná‰ka Seniofii v dopravû
v jídelnû DPS Králova
Úter˘ 10. 1. 2012 od 14.00 hodin.

Pfiedná‰í krajsk˘ koordinátor BESIP
Ing. Pavel âíÏek v rámci kampanû
Ministerstva dopravy Seniofii v dopravû.
Obsahem pfiedná‰ky budou informace
k bezpeãnému pohybu seniorÛ v do-
pravû z pohledu v‰ech úãastníkÛ pro-
vozu, tj. chodcÛ, fiidiãÛ kol a automobilÛ,
ale i cestujících v hromadné dopravû.

Kromû poznatkÛ získan˘ch zhlédnu-
tím informaãních spotÛ a sdûlen˘ch ko-
ordinátorem BESIP seniofii na setkání
také získají reflexní pfiedmûty, ta‰ky
s reflexními ná‰ivkami a publikaci

„Bezpeãí seniorÛ v dopravû“. Doba tr-
vání pfiedná‰ky bude cca 45 min.

Zaãátek adventu v CSS
âas adventu je v Centru sociálních

sluÏeb v Ti‰novû naplnûn rÛzn˘mi akce-
mi a aktivitami.

JiÏ od zaãátku listopadu se v páteã-
ních dílnách vyrábûly vánoãní ozdoby
– filcované, korálkované, aranÏované
z pfiírodních materiálÛ. V pátek 2. 12. se
potom zdobily perníãky, coÏ byla sou-
ãasnû leto‰ní poslední dílniãka.

Je‰tû pfied zahájením pfiedvánoãních
pfiíprav, v pondûlí 28. 11., jeli ti‰nov‰tí
seniofii relaxovat do termálních lázní

v maìarském Mo‰onu. Zde ãekalo na
témûfi ‰edesátku úãastníkÛ sluníãko
a voda s teplotou kolem 38 stupÀÛ.
V‰ichni se pfiíjemnû prohfiáli v léãivé
vodû nûkolika bazénÛ, za‰li na obûd
a nûkdo stihnul nakoupit i drobné
dárky. JiÏ tradiãnû cestu zpfiíjemnil
pan Muzikant zajímav˘m a pouãn˘m
v˘kladem. Doufáme, Ïe na jafie budeme
moci tento oblíben˘ zájezd znovu usku-
teãnit.

Advent zahájili zamûstnanci Centra
v˘zdobou hlavní budovy, takÏe pfiíchozí
na Mikulá‰skou zábavu jiÏ vítal rozsví-
cen˘ stromek ve vestibulu a voÀavé na-
zdobené vûtve v chodbách i jídelnû. Na
Mikulá‰ské se témûfi 70 seniorÛ bavilo
pfii hudbû pana Kozelka. Mikulá‰ sice
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nepfii‰el, ale malé dárky rozdali senio-
rÛm ãertíci z dûtského domova, ktefií
také pfiedvedli dva tance a zahráli na
flétniãku. Souãástí zábavy byla i bohatá
tombola, za pfiíspûvky do níÏ v‰em dár-
cÛm srdeãnû dûkujeme.

V adventním ãase nás je‰tû ãeká
fiada akcí, aÈ je to prodejní v˘stava ru-
kodûln˘ch v˘robkÛ, spoleãné posezení
seniorÛ a dûtí v Mûstské knihovnû, vy-
stoupení Jifiího Helána, zájezd na vá-
noãní trhy, vystoupení dûtí a pfied ·tûd-
r˘m dnem koledy pro obyvatele DPS
v provedení Franti‰ka Kratochvíla.
Budeme rádi, kdyÏ se pfiipraven˘ch
akcí zúãastníte, zastavíte se v pfiedvá-
noãním ãase a vychutnáte atmosféru
Vánoc i jinak neÏ v nákupních centrech.

Pfieji v‰em seniorkám, seniorÛm
i ostatním ãtenáfiÛm Ti‰novsk˘ch novin
klidné a spokojené proÏití vánoãních
svátkÛ a do nového roku hodnû radosti,
lásky, nadûje a pokory.

Za Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov
Ing. Bc. Jana Wildová, fieditelka

Slavnostní pfiedání
60000 Senior Pasu

VáÏení seniofii, dovolu-
jeme si Vás pozvat na
slavnostní pfiedání 60 000.

Senior Pasu,
které se 
u s k u t e ã n í

14. prosince od 14.00 hodin v Senior
Pointu, Jungmanova 80 (budova
Muzea mûsta Ti‰nova). Kromû drobného
obãerstvení je pro vás pfiipraven
i krátk˘ kulturní program.

Tû‰íme se na setkání s Vámi.

Vá‰ t˘m projektu Senior pasy
a pracovníci Senior Pointu

Pfiedvánoãní setkání

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii Vás opût po roce
srdeãnû zvou na tradiãní pfiedvánoãní
setkání, které se uskuteãní dne 15. pro-
since 2011 ve 14 hodin tentokráte
v restauraci SKLENÍK na sídli‰ti Pod
Klucaninou. To proto, Ïe i zde jiÏ je zbu-
dován bezbariérov˘ pfiístup, a aby i na‰i
ãlenové a pfiíznivci z tohoto konce
Ti‰nova mûli krat‰í cestu.

Posezení spojíme s krátkou ãlenskou
schÛzí, zhodnotíme právû konãící rok
a probereme plány do roku následují-
cího. Pfiipravíme si malé poho‰tûní,
které jako v minul˘ch létech mÛÏete
doplnit vlastnoruãnû upeãen˘m cukro-
vím. Spoleãnû si pak zazpíváme pfii
harmonice.

Tû‰íme se na spoleãnû proÏité odpo-
ledne a je‰tû jednou srdeãnû zveme
v‰echny na‰e ãleny a pfiíznivce.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

JeÏí‰ek pomalu zapfiahá sanû,
za okny vidût je prskavek svit,
zavfii teì oãi a nastav dlanû,
lásku a ‰tûstí do nich si chyÈ.

KRÁSNÉ VÁNOCE,
HODNù ·TùSTÍ A ZDRAVÍ
DO NOVÉHO ROKU 2012
na‰im ãlenÛm, jejich rodinám
a v‰em lidem dobré vÛle
pfieje v˘bor Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ.

Betlémské svûtlo 2011

Jak je jiÏ skautskou tradicí, i letos
budou mladí lidé z vût‰iny evropsk˘ch
státÛ rozváÏet v‰em lidem dobré vÛle
plamínek pokoje a míru – Betlémské
svûtlo.

Novodobá tradice putování Betlém-
ského svûtla pfiichází z Rakouska. KdyÏ
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v rakouském mûstû Linz
pfied pár lety pfiem˘‰-
leli, jak obohatit tele-
vizní akci na pomoc
tûlesnû postiÏen˘m dû-

tem, pfii‰li na jedineãn˘
nápad. Pfied Vánocemi po-

slali letadlem do Betléma tûlesnû posti-
Ïené dítû, které v bazilice Narození pfii
jesliãkách odpálilo z vûãného svûtla pla-
mínek a vzápûtí jej letadlem pfiivezlo do
Lince. Tam se jej ujali místní skauti,
ktefií svûtlo ‰tafetovû rozná‰eli po celém
Rakousku. Po pádu totalitních reÏimÛ
v Evropû, po roce 1990, se tento mil˘
pfiedvánoãní zvyk roz‰ífiil i do zemí sou-
sedících s Rakouskem. V domluven˘
den, po slavnostní ekumenické boho-
sluÏbû, si skauti plamínek odpálí od
Betlémského svûtla a odvezou jej do své
vlasti.

Betlémské svûtlo doputuje v nedûli
18. prosince 2011 vlakem do
Ti‰nova, kde jej pfievezmou ti‰nov‰tí
skauti a slavnostnû pfiedají na ranní m‰i
v Ti‰novû, která zaãíná v 8.45 hodin.

Po ukonãení m‰í v Ti‰novû
a v Pfiedklá‰tefií bude moÏnost si od
skautÛ napálit plamínek do vlastních
svíãek a donést si ho aÏ domÛ.

Libor Novotn˘
(Junák Ti‰nov)

Vãelafiské v˘stavy
na Ti‰novsku

Rok 2011 byl nároãn˘ nejen pro mne
jako vãelafie, ale také v oblasti propaga-
ce vãelafiství. První adventní nedûlí
skonãila poslední v˘stava, urãená k o-
slavû 110. v˘roãí zaloÏení organizované-
ho vãelafiství na Ti‰novsku, na které
jsem se podílel. Chci touto cestou podû-
kovat v‰em, ktefií se pfii‰li na v˘stavy

podívat a pfiivedli i ty nejmen‰í. Nûktefií
z vás nevynechali Ïádnou vãelafiskou v˘-
stavu. Dûkuji. Tato poslední v˘stava se
fiadí k tûm nejúspû‰nûj‰ím, zúãastnilo se
jí mnoho mlad˘ch se zájmem o vãelafi-
ství a vãely. Za v‰echny chci podûkovat
dûtem M· ze Svatoslavi pod vedením
paní uãitelky M. BlaÏkové, které vãeliã-
kám zazpívaly i pûknou vãelafiskou pís-
niãku s pfiáním zdárného pfiezimování

a pfiáním znovu je spatfiit na jafie v prv-
ních jarních kvûtech. Pfiítomné vãeliãky
to sly‰ely. Pro vãelafie to bylo nejen pfie-
kvapením, ale také pûkn˘m ukonãením
vãelafiské v˘stavy a záÏitkem, na kter˘
nezapomenou. Chci vám v‰em touto ces-
tou podûkovat, ale také redakci TN,
TTV za pofiady o vãelách a popfiát v no-
vém obãanském roce 2012 hodnû zdraví,
lásky, pracovních a osobních úspûchÛ.

Josef Permedla
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V‰echno je moÏné

Zvlá‰tû v dne‰ní uspûchané dobû je
moÏné dosáhnout pfii tro‰ce ‰tûstí
i smÛly obojí. Ze dne na den mÛÏete b˘t
na v˘sluní, na druhé stranû aÏ pád do
pekel.

Ale tímto nechci smûrovat tûchto pár
fiádkÛ. Proto zamífiím do sportovní ob-
lasti, kde se i tohle mÛÏe stát a v mnoha
pfiípadech se tak i dûje, Ïe se naplní zá-
hlaví tohoto pfiíspûvku.

A uÏ se dostávám do na‰í ti‰novské
sportovní haly. Je sobota 26. 11. 2011,
pozdní veãer asi 21.30 hod. Na palubovce
se odehrává tûÏk˘, nesmírnû napínav˘
futsalov˘ zápas 2. ligy mezi Kvûtnicí
a Lí‰ní. BlíÏí se konec, na svûtelné tabuli
vtefiina po vtefiinû ubíhá ãas a stav je 1:1.
Bodík je pro domácí málo.

Právû tuto dobu ãi chvíli kaÏd˘ fanou-
‰ek ãeká na zázrak, Ïe se musí nûco stát,
aby nebylo pfii jednom bodu. Ono to
NùCO opravdu pfii‰lo. Jak se fiíká:
„V‰ichni svatí pfii nás stáli“. Ale ti mu-
seli po‰eptat na‰im hráãÛm kouzelné
„ãáry máry fuk“ a zázrak se stal. Martin
Janás pfiihrává vpravo ãíhajícímu
Václavu Seyfertovi, ten po pár krocích vy-
pálil nechytatelnou dûlovku do pravého
horního rÛÏku branky Lí‰nû. âasomíra
se zastavila, skóre se okamÏitû upravilo
na 2:1 pro domácí Kvûtnici. Kdo nebyl
pfiítomen, tûÏko uvûfií, Ïe v tu chvíli chy-
bûly do konce utkání pouhé 2,5 vtefiiny.
Va‰ek Seyfert, prav˘ hrdina veãera, je
doslova zasypán gratulujícími spolu-
hráãi, padá na palubovku, hala hfimí,
burácí. Nádhera, nepopsateln˘ sportovní
záÏitek.

I tento nesmírnû úspû‰n˘ závûr byl
snad i mal˘m dárkem pro kapitána muÏ-
stva Jifiího Pavlíãka, kter˘ právû v tomto
utkání utrpûl tûÏk˘ úraz. V oslabení na‰i
kluci opravdu sáhli aÏ na dno sv˘ch sil.
Tfii body a ty závûreãné 2,5 vtefiiny potvr-
dily opût, Ïe „V·ECHNO JE MOÎNÉ“.

-pak-

Sport

V˘sledky AFK Ti‰nov za podzimní ãást roãníku 2011 – 2012

MuÏi I. B tfi. sk. A JmKFS
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Sport

Dorost I. tfi. sk. A JmKFS

Îáci star‰í KP JmKFS
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Pfiípravka star‰í OP sk. C OFS Brno-venkov

Pfiípravky mlad‰í OP sk. B OFS Brno-venkov

„AFK Ti‰nov dûkuje  v‰em na‰im pfiíznivcÛm a fanou‰kÛm za pfiízeÀ a pfieje jim
i ãlenÛm pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních a v‰e nejlep‰í v pfií‰tím roce.“

Îáci mlad‰í KP JmKFS
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Inzerce

Pronajmu 2+1 ul. Horova, 60 m2, zafií-
zen˘, dÛm po revitalizaci. 8 000,- vãetnû
inkasa. Volné od ledna. Tel.: 725 752 535

Pronájem bytu 2+KK na ulici Dlouhá,
2. patro, cena 9 000,- Kã vãetnû inkasa,
zafiízen˘. Tel.: 737 645 721

Pronajmu RD v Îelezném 2+KK, moÏno
3+KK o vel. cca 85 m2. Mûsíãní nájemné
5 000 Kã + inkaso. Jednorázová záloha
10 000,- Kã. RK ne. Tel.: 737 843 722

Pronajmu velkou novostavbu 1+KK za
5 500,- Kã + poplatky. Tel.: 736 625 479

Blahopfiání

Krásné Ïivotní jubileum,
které oslaví 9. 1. 2012
pan ZDENùK KOP¤IVA,
je dÛvodem k pfiání a po-
dûkování. Do dal‰ích let
v‰echno jen to dobré,
pevné zdraví, mnoho Ïi-

votní síly, pohody a klidu ze srdce pfieje
dcera TáÀa s Va‰kem a nejbliÏ‰í rodina.

Vzpomínky

Dne 13. 12. uplynulo 9 rokÛ, co zemfiel
mÛj drah˘ manÏel a tatínek pan
FRANTI·EK HYTYCH, 17. 10. by se
doÏil 60 let. Stále vzpomínají manÏelka
a dcery s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte s námi.

Dne 1. ledna 2012 uply-
nou 2 roky, kdy nás opus-
til pan JAN HEJMALA
z Heroltic. Dne 6. ledna
2012 by se doÏil 90 let.
Za tichou vzpomínku dû-
kuje dcera s rodinou.

Dne 15. 12. 2011 by 
se doÏil 100 let pan 
EDUARD CHLUP,
pekafi z Hlubok˘ch
DvorÛ. Vzpomíná rodina.

Dne 29. prosince 2011 tomu bude dlou-
h˘ch 31 let, co nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ syn a bratr pan PAVEL KOS.
Stále vzpomínají tatínek a sestra s ro-
dinou. Kdo jste jej znali, vzpomeÀte
s námi.

Dne 19. prosince uplyne tfietí smutn˘
rok, kdy nás navÏdy opustil manÏel,
tatínek, dûdeãek pan JOSEF REÎN¯.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka
a synové s rodinami.

Dne 3. 12. 2011 uplynulo
20 let, co nás navÏdy o-
pustil pan OLD¤ICH
BEDNÁ¤ z Jamného.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meÀte s námi. Dûkuje
manÏelka a synové

Oldfiich a Zbynûk s rodinami.

Bolesti, vûz, i hfibitov odpovídá,
i jména hrobÛ mluví za nûmé.
Ozvûna jména ztraceného vydá svûdectví
lásce ztracené“ Jaroslav Kolman Cassius

Dne 15. 1. 2012 uplyne
jiÏ deset rokÛ, co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ syn, bratr a kama-
rád pan SVATOSLAV
NOVOTN¯. VzpomeÀte
prosím s námi, kdo jste

ho znali. Nikdy nezapomenou maminka
a bratr s rodinou.
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Vymûním OB 3+1 Brno-Kohoutovice
po kompletní rekonstrukci za podobn˘
v Ti‰novû. Tel.: 602 568 694

Prodám 3+1 v OV, zahrada, park. stá-
ní, balkon za 1 890 000,- Kã. Tel.: 732
730 607

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

Pfiijmeme kuchafie/ku do restaurace
v Ti‰novû. Tel.: 777 341 953

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

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

Angliãtina ZuZu. Dovolujeme si vám
oznámit, Ïe je‰tû máme volná místa pro
dûti ve vûku 3 aÏ 8 let. Pro více informací
nás neváhejte kontaktovat na tel. ã. 733
199 594. MoÏnost ukázkové hodiny
ZDARMA. Srdeãnû vás zve lektorka Mí‰a.
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