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Îiv˘ Betlém na námûstí pfied radnicí
konan˘ dne 27. prosince 2007 dokreslil
atmosféru vánoãních svátkÛ.
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o nového roku 2008 pfieji nám v‰em
plnost zdraví, pohody a ‰tûstí, pfieji
v‰em téÏ hodnû tolerantnosti a chuti
ke spolupráci na zlep‰ování podmí-

nek pro spokojen˘ Ïivot v na‰em mûstû.
V úvodu nastupujícího roku 2008 dostá-

váme do rukou první ãíslo TN. Jistû jste si
v‰imli drobn˘ch grafick˘ch zmûn. Vûfiíme, Ïe
budete spokojeni s technickou kvalitou, kterou
garantuje ná‰ nov˘ vydavatel – firma Reakce.
Obsahovû by se Ti‰novské noviny pfiíli‰ mûnit
nemûly – i nadále by mûly b˘t ãtrnáctide-
níkem, kter˘ vám zprostfiedkuje aktuální
základní informace z radnice i pfiipravované
kulturní, sportovní a spoleãenské akce. V pra-
videln˘ch rubrikách budeme pfiiná‰et infor-
mace o investiãních zámûrech, pfiipravovan˘ch
projektech v sociální oblasti i zajímavosti z ti‰-
novské historie.

Jedním z pfiipravovan˘ch projektÛ, o kte-
rém jsme vás na stránkách TN na sklonku
minulého roku informovali, je i systém sbûru
a likvidace bioodpadu. Následná prezentace
pfiipravovaného systému v Ti‰novské televizi
a pfiedev‰ím beseda na toto téma v kinosále
vyvolala pochopitelné reakce ãásti vefiejnosti.
PfiestoÏe samotná organizace tfiídûní a sbûru
bioodpadu z domácností je nároãn˘m problé-
mem, nejvût‰í diskuze vyvolává navrÏen˘ zpÛ-
sob likvidace v bioplynové stanici. Studie pro-
veditelnosti, kterou mûsto nechalo zpracovat,
musí obsahovat nejen reálné údaje o vstupech
a v˘stupech v oblasti dostupn˘ch surovin, ale
musí b˘t i pfiesnû lokalizována. Navrhované
umístûní v lokalitû za Trncem narazilo na
velk˘ odpor obãanÛ z této oblasti. Je zfiejmé,
Ïe podobnû se budou chovat i obãané jak˘chko-
liv jin˘ch lokalit, kde by navrhovaná stavba
byla plánována, pokud se nepfiesvûdãíme a ne-
ujistíme o tom, Ïe existují moderní technologie
zpracování bioodpadu bez rizika zápachu ohro-
Ïujícího kvalitu bydlení. Není totiÏ moÏné
v tak hustû osídlené krajinû jakou je Ti‰novsko
najít lokalitu, která má v dosahu potfiebné in-
Ïen˘rské sítû, navazuje na zastavûné území
obce a splÀuje dal‰í podmínky dané stavebním
zákonem a zákonem o územním plánování,

a pfiitom umoÏÀuje provoz zapáchající bioply-
nové stanice. OdpÛrci v˘stavby právem pouka-
zují na podcenûné a nepovedené projekty bio-
plynov˘ch stanic, které v minulosti byly v na‰í
republice realizovány. Jsme si této skuteãnosti
dobfie vûdomi – právû proto první na‰e ná-
v‰tûva bioplynové stanice se uskuteãnila na
zaãátku léta do nechvalnû proslulého Velkého
Karlova. Právû proto hledáme moÏná finanãnû
nároãnûj‰í, ale bezpeãné technologie pouÏívané
bûÏnû v ekologicky vyspûlej‰ím Rakousku
a Nûmecku. (Za zmínku jistû stojí i úspû‰n˘
projekt bioplynové stanice pro úpravu ãistíren-
sk˘ch kalÛ vybavenou unikátní pasterizací,
kterou provozujeme na âOV v nedaleké
Bfiezinû a o které mnozí z vás ani nevûdí.)
Pokud se tedy podafií nûkde na Ti‰novsku po-
stavit bioplynovou stanici, pak bude muset b˘t
pfiedev‰ím bezpeãná a ‰etrná k Ïivotnímu pro-
stfiedí, ale rovnûÏ dostateãnû kapacitní a vyu-
Ïívající dostupn˘ biologick˘ materiál, aby byla
i ekonomicky efektivní, jinak ztrácí smysl.
A nám potom nezb˘vá neÏ zaãít ‰etfiit na v bu-
doucnu nesmírnû drah˘ zpÛsob likvidace bio-
odpadu ve vzdálen˘ch cizích zafiízeních za
úplatu. Na základû reakcí a podnûtÛ z dosa-
vadního projednávání zámûru hodláme vytvo-
fiit pracovní skupinu z fiad místní odborné
vefiejnosti, která by vytipovala a posoudila
i dal‰í moÏné lokality pro umístûní stanice,
analyzovala moÏné vstupy v oblasti, jejich
vhodnost i mnoÏství. Souãasnû budeme i na-
dále konzultovat v‰echny skuteãnosti s pfiední-
mi odborníky zvenãí, napfi. Ing. VáÀou ze
SdruÏení pro biomasu Biom a dal‰ími. BliÏ‰í
informace k tématu najdete i v tomto ãísle TN.
I nadále budete o celé problematice prÛbûÏnû
informováni v TN, TTV i dal‰ích vefiejn˘ch be-
sedách.

Do lednov˘ch dnÛ pfieji dûtem a lyÏafiÛm
dobr˘ sníh, taneãníkÛm spoustu zábavy v ple-
sové sezonû a nám v‰em pokojné dlouhé zimní
veãery strávené ve spoleãnosti na‰ich blízk˘ch
a pfiátel.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda.

D
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Bioplynová stanice?

V TN ã. 20 jsme seznámili obãany
s moÏností zpracování bioodpadu, tedy
mimo jiné se zam˘‰lenou v˘stavbou
bioplynové stanice (dále „BPS"). Tento
ãlánek vzbudil pfiedev‰ím mezi obãany
Trnce vlnu odporu, o ãemÏ jsme se mohli
pfiesvûdãit mimo jiné i na vefiejném set-
kání 12. prosince, kdy hlavním argu-
mentem byl zápach ze zafiízení a z pro-
jíÏdûjících dopravních prostfiedkÛ.
Právû zápach je hlavním parametrem,
kter˘m se hned od zaãátku zab˘váme.
Proto hned na zaãátku léta, kdy bylo
zadáváno vyhotovení studie proveditel-
nosti, nav‰tívili zástupci mûsta Ti‰nov
a Kufiimi tolik zmiÀovanou BPS
ve Velkém Karlovû. Zápach byl opravdu
nesnesiteln˘. U této a nûkolika dal‰ích
BPS, kde je problém se zápachem,
chybûly ãi stále chybí nûkteré technolo-
gické prvky jako biofiltr, fermentace
je jen jednostupÀová – nedostaãující,
kolikrát dokonce chybûl provozní fiád
a dal‰í. Tato BPS, jejíÏ investorem
je soukrom˘ sektor, je velk˘m ponauãe-
ním nejen pro BPS uvaÏovanou
v Ti‰novû. Takto rozhodnû NE!
Zpracovatel studie proveditelnosti nám
doporuãil náv‰tûvu BPS Amstetten jako
pfiíklad fungující bezproblémové techno-
logie.

Zástupci Ti‰nova, Hradãan
a Drásova tak nav‰tívili 10. prosince
bioplynovou stanici u rakouského mûsta
Amstetten. Hlavním cílem bylo sezná-
mení se s technologií zafiízení, se kterou
se uvaÏuje v Ti‰novû. Na místû bylo zji‰-
tûno, Ïe BPS není od nejbliÏ‰í zástavby
vzdálena 200 m, jak bylo uvedeno v TN
ã. 20, n˘brÏ cca 500 m a od mûsta
Amstetten cca 1.000 m. Mûsto
Amstetten není lázeÀsk˘m mûstem,

i kdyÏ v oblasti kolem Amstettenu
lázeÀská místa jsou. Zajímavostí bylo
to, Ïe kdyÏ jsme se ptali paní venãící psa
v cca 1 km vzdálené zástavbû rodinn˘ch
domÛ, tak o Ïádné BPS nevûdûla.
Po vystoupení z auta jiÏ v areálu BPS
jsme se v‰ichni snaÏili zachytit jak˘ko-
liv zápach v ovzdu‰í, leã marnû. Byl sice
prosinec, ale panoval inverzní ráz poãasí.
Zápach byl zaznamenán aÏ v prostorách
pfiíjmové haly, odkud byl vzduch odsá-
ván a následnû ãi‰tûn biofiltrem. Dále
byl bioodpad separován, homogenizo-
ván, nûkter˘ hygienizován a následovala
dvoustupÀová fermentace a odvoz di-
gestátu. Podrobn˘ proces bylo moÏné
vidût v reportáÏi na vefiejném setkání
dne 12. 12. 2007, reportáÏ bude uvefiej-
nûna pravdûpodobnû i v TTV. Problémy
se zápachem nejsou údajnû ani v létû,
kdy je pr˘ nûkdy cítit ãistiãka odpadních
vod leÏící v sousedním areálu. BPS byla
v dobû na‰í náv‰tûvy právû rok v pro-
vozu, zpracovává pfieváÏnû bioodpady
z mûsta a od obãanÛ, kuchyÀské odpady
z restaurací a stravoven a pro‰lé po-
traviny a tuky. Ménû rizikové odpady
z masného prÛmyslu pr˘ zpracovávají
do 10% celkového objemu. Ménû rizi-
kové odpady z masného prÛmyslu patfií
stejnû jako kuchyÀské odpady z restau-
rací a stravoven i pro‰lé potraviny do
materiálÛ III. kategorie (nejménû rizi-
kové) dle nafiízení EU, které stanovuje
veterinární a hygienická pravidla. Tato
kategorie vyÏaduje hygienizaci, kdy se
vstupní surovina po homogenizaci za-
hfieje na minimálnû 70 °C po dobu min.
1 hod (v BPS ve Velkém Karlovû se zpra-
covávají i materiály II. kategorie, kde
je nutné vstupní materiál o‰etfiit na
133 °C po dobu nejménû 20 minut pfii
tlaku 3 bary, proto pára, proto problémy
s ãi‰tûním, proto zápach). V Ti‰novû
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bude hygienizováno max. 30% z uvaÏo-
van˘ch bioodpadÛ.

Mnozí z nás obdrÏeli v prosinci ano-
nymní leták. Dovolím si zareagovat na
nûkteré mylné ãi nepfiesné informace:

Na internetu je spousta negativních
reakcí z okolí problémov˘ch BPS, jsou
v‰ak pouze ‰patn˘m pfiíkladem pro novû
vznikající BPS (více v prvním odstavci).
V Ti‰novû nebude urãitû pilotní projekt!
PraÏské sluÏby zahájí v pfií‰tím roce
v˘stavbu BPS s podobnou technologií.
Ve Vysokém M˘tû a Úpici zahájili
provoz na konci minulého roku, a to
o mnoha dal‰ích kofermentaãních BPS
ani nevíme. S Ing. VáÀou, kter˘ je uzná-
van˘m odborníkem v dané problemati-
ce, je mûsto v kontaktu, je dohodnu-
to, Ïe zpracuje oficiální stanovisko (od-
born˘ posudek) aÏ po shlédnutí studie
proveditelnosti! Ta mu byla jiÏ zaslána.
Zv˘‰ení provozu nákladních aut je rele-
vantním argumentem. Bude se v‰ak
jednat prÛmûrnû o cca 24 aut dennû
projíÏdûjících v obou smûrech vãetnû
odvozu digestátu! Ne 160. Do Rakouska
se jelo proto, Ïe tam funguje právû
ta technologie, s kterou se uvaÏuje
i v Ti‰novû! 

Na vefiejném setkání dne 12. 12.
2007 byli obãané seznámeni se studií
proveditelnosti. Byl prezentován uvaÏo-
van˘ sbûr bioodpadÛ, promítnuta byla
i krátká reportáÏ z BPS v Amstettenu.
Setkání se zúãastnili pfiedev‰ím obyva-
telé Trnce, ktefií vyslovili nesouhlas
s uvaÏovanou lokalitou. Na základû
poÏadavku obãanÛ bude mûsto hledat
alternativní lokality.

Bude vytvofien pracovní t˘m, kter˘
se bude dále problematikou moÏnosti
zbudování BPS zab˘vat. Kromû hledání
alternativních lokalit se bude podílet na
optimalizaci vstupních surovin (pravdû-

podobnû dojde k minimalizaci vstupÛ
vykazujících pfiípadn˘ zápach pfii
pfiepravû aj.) a na pfiípravû osvûty
a samotného sbûru bioodpadÛ. Pfiípravy
a osvûta sbûru bioodpadu bude probíhat
v prvním ãtvrtletí tohoto roku.

Ing. Václav Drhlík

Kabelová televize

Provozovatel kabelové televize firma
S E L F servis, spol. s r. o. organizuje
ve spolupráci s vedením mûsta Ti‰nov
v souvislosti s pfiechodem na digitální
vysílání v rozvodech kabelové televize
konzultaãní a informaãní setkání
s obãany, které se bude konat dne:

11.února 2008
v ãase od 10:00 do 18:00 hodin

Místo konání:
Velká zasedací místnost radnice,

nám.Míru 111

Poskytnou Vám:
– ve‰keré informace o sluÏbách kabe-

lové televize a jejím pfiechodu na digi-
tální vysílání

Pomohou Vám s:
– vyplnûním nové smlouvy a objed-

návky sluÏeb Moravianet
– naladûním Set-top-boxu, kter˘ si mÛ-

Ïete na místû zakoupit

Vysvûtlí Vám:
– zpÛsob pfiipojení Set-top-boxu k Va‰emu

televizoru
– v˘hody digitálního pfiíjmu prostfied-

nictvím rozvodÛ kabelové televize

Jednou náv‰tûvou vyfie‰íte v‰echny pro-
blémy s pfiechodem na digitální vysílání
v rozvodech kabelové televize!
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Novû v Centru sociálních
sluÏeb Ti‰nov

Zavedení nepfietrÏitého provozu
peãovatelské sluÏby v DPS Ti‰nov

Co nás k tomuto kroku vedlo?
Proã je tento krok tak velmi zapotfiebí?

JiÏ urãit˘ ãas se oz˘vala ze stran
obyvatel na‰ich tfií domÛ s peãovatel-
skou sluÏbou v Ti‰novû jedna velmi
závaÏná otázka.

Co s námi bude, aÏ se ná‰ zdravotní
stav natolik zhor‰í, Ïe budeme potfiebo-
vat celodenní o‰etfiovatelskou péãi?

Co pak?
To budeme muset opustit „ná‰ krásn˘

Penzion" a budeme muset jít do LDN,
Domova pro seniory nebo BÛh ví kam?

Je‰tû pfied ãasem to byla opravdu pa-
tová situace.

S v˘razn˘m zhor‰ením zdravotního
stavu bylo nutno hledat návazná zafiíze-
ní sociální péãe s celodenní o‰etfiovatel-
skou péãí.

A vûfite, úkol to byl opravdu nelehk˘,
neboÈ kapacity jsou v‰ude beznadûjnû
plnû obsazeny.

Právû v‰echny tyto aspekty nás
vedly k zavedení celodenní o‰etfiovatel-
ské péãe v DPS Ti‰nov.

Co v‰e to pfiiná‰í?
Zfiízení nepfietrÏitého provozu peão-

vatelské sluÏby umoÏní Ïít obyvatelÛm
v DPS Ti‰nov i pfies zhor‰ení jejich zdra-
votního stavu, kdy budou potfiebovat
zv˘‰enou celodenní pomoc a podporu ze
strany peãovatelské sluÏby.

V souãasné dobû jsme jiÏ zfiídili
v DPS Králova 1742 pût bytov˘ch jedno-
tek, které jsou vybaveny z hlediska péãe
a podpory dle nejnovûj‰ích trendÛ
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v oblasti peãovatelství.
Právû v tûchto bytech jiÏ dnes bydlí

lidé, ktefií jiÏ vyÏadují velmi intenzivní
podporu a péãi peãovatelské sluÏby.

Co je pro tyto obyvatele nejdÛleÏi-
tûj‰í?

Ano, právû to, Ïe pfies zhor‰ení jejich
zdravotního stavu  zÛstávají dále v pro-
stfiedí, které dobfie znají, v blízkosti
sv˘ch kamarádÛ, znám˘ch a pomoc
a podporu jim poskytují kvalifikované
peãovatelky, které jiÏ léta dÛvûrnû znají
a jsou jim blízké.

Zavedením nepfietrÏitého provozu
uspokojíme také ‰ir‰í spektrum zájemcÛ
o jiÏ zavedenou „Odlehãovací sluÏbu",
neboÈ jsme schopni se starat o klienty,
ktefií vyÏadují celodenní péãi.

Tato sluÏba je urãena tûm lidem,
o které je peãováno rodinn˘mi pfiíslu‰-
níky a peãující osoba potfiebuje nezbytn˘
odpoãinek pro nabrání sil pro dal‰í
období starání se o svého blízkého
(napfi. dovolená ãi lázeÀsk˘ pobyt mimo
bydli‰tû, potfieba stavebních úprav
ãi malování v domácnosti, apod.)

Bytová jednotka (1+kk) je pronají-
mána osobám na dobu nepfiesahující 21
kalendáfiních dnÛ.

Velice rád bych podûkoval vedení
Mûsta Ti‰nova za podporu nejen morál-
ní, ale také finanãní, bez které by tento
zámûr samozfiejmû nebyl moÏn˘.

Na‰e díky také smûfiuje Matefiské-
mu centru Studánka a M· U Humpolky
(pracovi‰tû Kvûtnická 1684), jejichÏ
vedoucí pfiedstavitelky se postaraly
o krásné dekorace v ãásti pavilonu s jiÏ
zmiÀovan˘mi byty.

MVDr.JÛza Martin
vedoucí Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov

Zaji‰tûní lékafiské sluÏby
první pomoci v Ti‰novû
po 1. 1. 2008

Lékafiská sluÏba první pomoci (LSPP) je
od 1.1.2008 zaji‰Èována tak jako v mi-
nulosti v Nemocnici Ti‰nov a to v roz-
sahu:

17.00 – 22.00 hod.
v pracovních dnech
8.00 – 20.00 hod.

v nepracovních dnech

Náv‰tûvní sluÏba pfii LSPP nebude
poskytována.
Zfiizovatelem LSPP je novû Jihomorav-
sk˘ kraj, nikoliv mûsto Ti‰nov.

Ing. Zuzana Brzobohatá
místostarostka

Místní poplatky
za vyhrazené parkování

UpozorÀujeme, Ïe místní poplatek
za vyhrazené parkování na rok 2008
se má uhradit do 30. 1. 2008. Ti, ktefií
mají i nadále zájem o vyhrazené parko-
vání mohou uhradit místní poplatek ve
v˘‰i 1.000,- Kã na rok 2008 osobnû
v kanceláfii oddûlení komunálních
sluÏeb nebo úhradou ãástky na úãet
mûsta Ti‰nova u KB Brno–venkov,
ã. ú.: 19-1425641/0100, variabilní sym-
bol: 1343, s uvedením poÏadovaného
specifického symbolu. Seznam specific-
k˘ch symbolÛ podle místa parkování
a ãísla parkovacího místa je uveden na
internetov˘ch stránkách mûsta Ti‰nova
www.tisnov.cz
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Pozvání do Galerie DIANA

Galerie DIANA si dovo-
luje pozvat Ti‰nováky
a pfiátele galerie z ‰iro-
kého okolí na v˘stavu
praÏského v˘tvarníka
IVANA SVATO·E.

Ti, ktefií DIANU pravidelnû nav‰tû-
vují, autora znají. Na úspû‰né v˘stavû
TI·NOV OâIMA MALÍ¤Ò pfiedstavil
tento umûlec nûkolik sv˘ch obrazÛ
Ti‰nova.

Pfiijìte se podívat v zimním ãase na
MùSTSKÉ KRAJINY – tak se v˘stava
jmenuje – na Ti‰nov, Prahu, Brno, âesk˘
Krumlov a dal‰í ãeská a moravská mûsta.
Jsou ztvárnûna skoro v nepoznatelném
roãním ãase. Jsou v nich krásné domy,
zvlá‰tní stromy, které snad vÛbec ne-
mají listí, zurãí v nich Vltava i jiné vody,
oblohy nejsou modré, ale snovû rÛÏové,
zelené, fialkové, protoÏe takové barvy se
hodí ke klidn˘m ulicím, katedrálám
i obyãejn˘m domÛm. VÏdycky je provází
tajemné postavy ve zvlá‰tní róbû.
A kdyÏ si s nimi u obrazÛ v galerii popo-
vídáte, urãitû Vám prozradí, co právû
ten, kdo je tvofiil, proÏíval.

Petra Frankeová

Informace pro náv‰tûvníky
Tato v˘stava je v galerii DIANA
prodejní. Kromû originálÛ obrazÛ
lze zakoupit i signované reprodukce
a knihu Ivana Svato‰e Malífiova
zpovûì aneb Mé lásky…..

Galerie DIANA
Ti‰nov, Koráb 133

U autobusového nádraÏí,
Areál firmy Mouka

V̆ stava potrvá do 8. února 2008.

Otevfieno: Út – Pá  12 – 17
So – Ne  10 – 16

Vás zve na vernisáÏ spoleãné v˘stavy obrazÛ
Rudolf KONDEI a Radislav ·AUER

Témûfi skuteãná krajina

11. ledna 2008 v 17.00 hod.

Slovo k v˘stavû: Juro Doviãín
Autorské ãtení: prof. Vlasta Urbánková 

Z knihy Babiãka …o Malhostovicích

V˘stava potrvá do 30. ledna  2008
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MûKS Ti‰nov

Stfieda 23. ledna v 8.45 a 10.00 hod.
sál kina Svratka

pofiad pro M· a l. stupeÀ Z·
TETINY V ZIMù

Pofiad písniãek a fiíkánek vztahujících
se k zimû.

stfieda 23. ledna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

TRAVESTI SHOW KRÁLOVNY NOCI
SUPER GRAND TRAVESTI SHOW

Královny noci opût vystupují se
zbrusu nov˘m programem a s hosty
z DIVOK¯CH KOâEK.

Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel. 549 410 022

stfieda 30. ledna v 19.30hod.
velk˘ sál MûKS

4. koncert KPH 2007/08
KONCERT SLOVA A HUDBY

NA·E PANÍ BOÎENA NùMCOVÁ

Stejnojmennou básnickou sbírku
Franti‰ka Halase a úryvky z Babiãky
BoÏeny Nûmcové pfiednese Vladimír
Matûjãek, klavírní skladby Bedfiicha
Smetany hraje Miroslav Sekera.

VLADIMÍR MATùJâEK
*1947 ve Vy‰kovû. Absolvent ná-

chodského gymnasia a DAMU v Praze.
Herec Divadla Za branou, Lyry
Pragensis a host ãinohry Národního
divadla. Scénárista, reÏisér, básník
a pfiekladatel. Má za sebou dlouhou
fiadu jevi‰tních postav, recitaãních
a koncertních vystoupení u nás
i v zahraniãí.

MIROSLAV SEKERA
*1975 v Praze. Jeho talent objevila

hudební pedagoÏka Z. JanÏurová, kdyÏ
mu byly pouhé tfii roky. Uãil se potom
souãasnû hfie na klavír i na housle.
V ‰esti letech hrál malého Mozarta ve
filmu "Amadeus" M. Formana. Pozdûji
se rozhodl pro klavír a absolvoval praÏ-
skou konservatofi a HAMU v Praze.

Laureát celostátní SoutûÏe F. Chopina
v Mariánsk˘ch Lázních 1992 – 1. cena.
Laureát SoutûÏe konservatofií âeské
republiky v Pardubicích 1992 – 1. cena.
V r. 1999 obdrÏel 1. cenu – stipendium
Yamaha – v soutûÏi pofiádané AMU
v Praze. V r. 2000 získal 2. cenu na
mezinárodní soutûÏi v Gaillardu
(Francie). V r. 2002 zvítûzil v meziná-
rodní soutûÏi J. Brahmse v rakouském
Portschachu. V posledních letech pravi-
delnû koncertuje v USA.

stfieda 6. února 2008 v 19.30 hod.
v sále kina Svratka

STAROPRAÎ·TÍ HELIGONKÁ¤I

Vystoupení nejznámûj‰í heligonkáfiské
kapely pod vedením ·tûpána Kozáka.

Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel. 549 410 022

stfieda 27. února 2008 v 19.30 hod.
v sále kina Svratka

Divadelní spoleãnost Háta, Praha
KDYÎ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁâKU 

Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové od 27. ledna
tel. 549 410 022
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Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20,00 – 21,00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

Stfieda 19,00 – 20,30
REIKI – MEDITACE

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

JamborÛv dÛm – GALERIE
Brnûnská 475, 666 01 Ti‰nov
telefon 549 410 211

Galerie bude v mûsíci lednu
z technick˘ch dÛvodÛ zavfiena.

EVA LONDINOVÁ – rodaãka ze
Svatoslavi, která svoji umûleckou tvorbu
zapoãala pfied 3 lety, kdy se intenzivnû
zaãala vûnovat alternativní medicínû
„Léãba tûla i ducha" si právû díky této
práci na‰la cestu k vyjádfiení toho, co je
v nás skryté a neprojevené. Svojí tvor-
bou se to snaÏí pfiená‰et do reality v‰ed-
ních dnÛ. Ukázku z její tvorby mÛÏete
shlédnout v Jamborovû domû v Ti‰novû
od 26. ledna do 21. února. VernisáÏ se
uskuteãní 26. ledna v 10.00 hod.

Více na internetov˘ch stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/

Mûstská knihovna Ti‰nov
– dospûlé oddûlení

Univerzita volného ãasu

Mûstská knihovna Ti‰nov upozor-
Àuje v‰echny zájemce zejména z fiad
seniorÛ, Ïe pfiijímáme pfiihlá‰ky na letní
semestr pofiádan˘ v rámci Univerzity
volného ãasu v roce 2008.

Jedná se o kurz: 
Zdrav˘ Ïivotní styl – 8 lekcí, 1x za 14
dní, a to v úter˘ od 17.00 hod. v pfied-
ná‰kovém sále knihovny (12. 2. – 20. 5.
2008). O problematice budou pfiedná‰et
lékafii a sestry ti‰novské nemocnice.

Cena kurzu: 200,- Kã, splatn˘ch pfii
zápisu. Poãet míst: 30

Zájemci se mohou pfiihlásit do 31. ledna
2008.

Kapitoly z dûjin umûní – 8 lekcí,
1x za 14 dní, a to v úter˘ od 17.00 hod.
v pfiedná‰kovém sále knihovny (5. 2. –
13. 5. 2008).

Cena kurzu: 200,– Kã, splatn˘ch pfii
zápisu. Poãet míst: 26

Prosíme zájemce, ktefií se na kurz
pfiihlásili, aby si pfii‰li zaplatit vloÏné.

Salonky

24. 1. 2008 v 9.30 probûhne v rámci
projektu „Salonky" pod vedením
pí. ·irÛãkové praktická dílna – dráto-
vání. Zájemci si s sebou pfiinesou zají-
mavû tvarované sklenice nebo kamínky
a ‰típací kle‰tû. Poplatek za materiál
ãiní 20,– Kã.

Cestopisná beseda

Mûstská knihovna Ti‰nov zve v‰echny
milovníky cestování na dal‰í besedu
s brnûnsk˘m rodákem Jifiím âefelinem,
která probûhne ve ãtvrtek 24. 1. 2008
v 17.00 v pfiedná‰kovém sále knihovny.
Povídat a promítat si budeme tentokrát
o Maroku.
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Mûstská knihovna
– dûtské oddûlení

Z proutûného ko‰íku
23. 1. a 30. 1. 2008 od 13.00 do 16.00

si v rámci stfiedeãních tvofiiv˘ch dílen
budeme s dûtmi vyrábût zvífiátka ze sko-
fiápek ofiechÛ a sedícího pejska.

Jak si poradit se ãtenáfisk˘m
deníkem
25. 1. 2008 od 12.00 – 15.00 – srdeãnû

zveme dûti ze ‰kolních druÏin na odpo-
lední setkání do ãítárny dûtského oddû-
lení. Na‰ím tématem bude doplÀková
‰kolní ãetba. Pfiipravili jsme pro vás
v˘bûr z na‰ich nejoblíbenûj‰ích knih,
které zahrnují detektivní, humorné
i ‰kolní pfiíbûhy, kde nechybí dobrodruÏ-
ství ani tajemství.

Nové knihy pro dûtskou knihovnu
25. 1. 2008 od 14.00 – pfiipravili jsme

pro vás 2. ãást  zajímavé v˘stavky knih,

které jsme zakoupili na pfiání ãtenáfiÛ
za mimofiádnou finanãní odmûnu v sou-
tûÏi „ Kamarádka knihovna". Pfiijìte
si je nejen prohlédnou, ale i vypÛjãit.

Spoleãné ãtení
25. 1. 2008 od 15.00 – zveme nad‰e-

né malé i velké ãtenáfie, ktefií se chtûjí
podûlit o dojmy ze sv˘ch kníÏek.
Zastavme na chvíli ãas, vstupme do svûta
fantazie a spoleãnû se zaposlouchejme
do úryvkÛ znám˘ch i ménû znám˘ch
pfiíbûhÛ.

Barevn˘ svût
Leden – bfiezen: v˘stava Ïákovsk˘ch

prací vytvofien˘ch v rámci projektu
„Knihy mého srdce"  realizovan˘ v úzké
spolupráci se Z· Smí‰kova. 4. roãník
na podporu dûtského ãtenáfiství je vûno-
van˘ Ondfieji Sekorovi a Astrid
Lindgrenové. Zdafiilé obrázky i velkofor-
mátové v˘kresy budou zdobit dûtské
oddûlení aÏ do jarních mûsícÛ.

Leden ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 19. 1. 10.00 volejbal-muÏi Komárov
13.00 volejbal-muÏi Komárov

Nedûle 20. 1. 10.00 – 15.00 futsal
Sobota 26. 1. 16.00 basketbal – st. dorky OSK Olomouc
Nedûle 27. 1. 10.00 basketbal – st. dorky SK UP Olomouc

Spoleãensk˘ sál sokolovny

Pátek 18. 1. 20.00 Spoleãensk˘ ples SOU
Sobota 19. 1. 20.00 Spoleãensk˘ ples stavbafiÛ
Pondûlí 21. 1. 9.30 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 22. 1. 9.30 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND
Stfieda 23. 1. 10.00 – 17.00 Prodej textilu a dom.potfieb – Kulichovi
âtvrtek 24. 1. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom.potfieb – Kulichovi
Sobota 26. 1. 20.00 Spoleãensk˘ ples Mûsta
Pátek 31. 1. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom.potfieb

01_2008_Tisnovske noviny.qxd  10.1.2008 20:39  Stránka 10



Kultura v Ti‰novû

11TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2008

Spoleãenské plesy v sokolovnû:

18. 1. SOU Ti‰nov
19. 1. Stavbafii
26. 1. Mûsto Ti‰nov

9. 2. Gymnázium Ti‰nov
1. 3. Country bál – Sokol

Kam – leden

Datum Akce Místo âas Organizuje

7. 1. Salonky – kurzy trénování pamûti knihovna 9.30 MûK
10. 1. Salonky – náv‰tûva Podhoráckého muzea 8.45 MûK
12. 1. Ples Steinhauser sokolovna 20.00 Steinhauser
14. 1. Salonky – kurzy trénování pamûti knihovna 9.30 MûK
18. 1. Ples SOU sokolovna 20.00
19. 1. Ples stavbafiÛ sokolovna 20.00
21. 1. Salonky – kurzy trénování pamûti knihovna 9.30 MûK
23. 1. Tetiny v zimû kino Svratka 8.45 10.00 MûKS
23. 1. Travesti show – Královny noci kino Svratka 19.30 MûKS
24. 1. Salonky – drátování knihovna 9.30 MûK
24. 1. J. âefelín – Maroko – beseda knihovna 17.00 MûK
25. 1. Spoleãné ãtení knihovna 15.00 MûK
26. 1. Ples mûsta Ti‰nova sokolovna 20.00 mûsto
28. 1. Salonky – kurzy trénování pamûti knihovna 9.30 MûK
30. 1. KPH – Na‰e paní BoÏena Nûmcová sál MûKS 19.30 MûKS

V˘stavy

Datum Akce Místo

26. 1. – 21. 2. E. Londinová – Obrazy skryté galerie
v nás a nad námi JamborÛv dÛm

6. 1. – 8. 2 Ivan Svato‰ – obrazy galerie Diana

27. 11. – 27. 1. KdyÏ dne ub˘vá, vezmu svícen Podhorácké muzeum
Pfiedklá‰tefií

16. 11. – 23. 3. Upfiímn˘ma oãima Podhorácké muzeum
– tvorba neprofesionálních umûlcÛ Pfiedklá‰tefií

21. 12. – 30. 1. Cesty – L. Kuchafi – obrazy a grafiky Domov sv. AlÏbûty, 
ÎernÛvka

11. 1. – 30. 1. R. Kondei a R. ·auer Libu‰ina galerie
– Témûfi skuteãná krajina
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Pozvánka na skautsk˘ ples

Skautské stfiedisko Ti‰nov "Kvûtnice"
zve ‰irokou vefiejnost i Vás na skautsk˘
ples, kter˘ se bude konat 19. 1. 2008 od
20.00 v doubravnické sokolovnû. âeká
Vás taneãní zábava, tombola, nûkolik
pfiedtanãení, bohat˘ kulturní program
vãetnû netradiãnû tradiãních spoleãen-
sk˘ch her, vstupné 100,- Kã, informace
na www.skaut-tisnov.eu

skauti z Ti‰nova

Pozvánka na ples

X. Spoleãensk˘ ples STAVBA¤Ò
se koná v sobotu 19. ledna 2008 ve
20 hod. v ti‰novské sokolovnû. Tradiãnû
bohatá tombola.

Pfiijìte na ples a vyhrajte motorovou
ãtyfikolku.

Pfiedprodej vstupenek je od 7. ledna
v sokolovnû, dennû od 8 do 20 hodin.

M û s t o  T i ‰ n o v  s r d e ã n û  z v e  d o  t i ‰ n o v s k é  s o k o l o v n y  n a

IV. REPREZENTAâNÍ PLES
MùSTA TI·NOVA

v  s o b o t u  2 6 . 1 . 2 0 0 8  v e  2 0  h o d i n

PROGRAM:
• vystoupení maÏoretek
• ukázky standardních a latinsko-americk˘ch tancÛ
• ABBA Revival
• k tanci a poslechu bude hrát skupina STONE
• bohatá tombola, obãerstvení zaji‰tûno   

Pfiedprodej v knihkupectví paní Ra‰kové
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Ohlédnutí za kulturou

JiÏ spoustu let jsem pravidelnou
náv‰tûvnicí nejrÛznûj‰ích ti‰novsk˘ch kul-
turních akcí pofiádan˘ch Mûstsk˘m kultur-
ním stfiediskem Ti‰nov. Chci se podûlit se
ãtenáfii Ti‰novsk˘ch novin o krásné pocity
a záÏitky z tûchto pfiedstavení, a také tro-
chu motivovat obãany Ti‰nova, ktefií tyto
pfiíleÏitosti vyrazit za kulturou pfiíli‰ nevy-
hledávají, k náv‰tûvû nûkteré estrády,
divadelního pfiedstavení nebo koncertu.

Koncem loÀského roku jsem nav‰tívila
se sv˘mi dûtmi koncert Ewy Farné, pofiá-
dan˘ v ti‰novské sokolovnû, a dûtské diva-
delní pfiedstavení Michala Nesvadby
z Kouzelné ‰kolky, které se stejnû jako
vánoãní koncert Jakuba Smolíka konalo
v kinosále MûKS. V‰echna tfii pfiedstavení
se setkala nejen u mû, ale i u ostatních
divákÛ s velk˘m úspûchem a ovacemi.
Vyprodan˘ sál a spokojené publikum, tles-

kající a sedící na sv˘ch místech je‰tû
dlouho po skonãení produkce, záfiící oãi
dûtí a jejich ‰Èastné tváfiiãky, a v nepo-
slední fiadû pfiíjemn˘ vnitfiní pocit, Ïe jste
proÏili pfiíjemn˘ veãer a dobfie se pobavili,
jistû svûdãí o správném v˘bûru pfiedstavení
a úspû‰nosti akce.

Chtûla bych touto cestou podûkovat
pracovníkÛm MûKS Ti‰nov, Ïe pro nás
organizují a peãlivû pfiipravují tyto kul-
turní akce, Ïe nezapomínají na na‰e dûti
(vzpomeÀme tfieba loÀsk˘ velmi vydafien˘
karneval v sokolovnû!), Ïe nám umoÏní
vidût své oblíbené umûlce „naÏivo", aniÏ
bychom za nimi museli cestovat tfieba do
Brna. Je pfiíjemné obãas zapomenout na
starosti v‰edního dne, hezky se obléknout
a vyrazit za skuteãnou – nejen televizní –
kulturou.

Kdo z vás to je‰tû, milí ãtenáfii, nezku-
sil – pfiijìte, stojí to za to!!!

S. A.

Ochrana hnízdûní v˘ra
velkého na Ti‰novsku
v roce 2007

V jarních mûsících loÀského roku
byli ãtenáfii TN seznámeni s projektem
na ochranu hnízdûní v˘ra velkého na
Ti‰novsku. Vzhledem k tomu, Ïe se opût
blíÏí doba hnízdûní tohoto chránûného
druhu, jehoÏ populace v regionu nadále
klesá, ráda bych vefiejnost seznámila
s v˘sledky projektu v r. 2007. V rámci
projektu byl získán a v pfiírodû vyuÏit
kamerov˘ systém s pfienosem dat do we-
bovského prostoru. PfiestoÏe nebyly zcela
naplnûny pÛvodní pfiedstavy o fie‰ení
projektu (nebyl zachycen naru‰itel,

nebylo sledováno hnízdûní on-line na
nejvíce ohroÏen˘ch hnízdech, snímání
probíhalo jen nûkolik dní), domníváme
se, Ïe projekt byl celkem úspû‰nû fie‰en.
Hlavním dÛvodem k neúplnému splnûní
cílÛ projektu bylo opoÏdûné shromáÏ-
dûní finanãních prostfiedkÛ. To bohuÏel
neumoÏnilo nasazení technologie je‰tû
pfied snÛ‰kou vajec. V dobû zji‰tûní
snÛ‰ky vajec na obou hnízdi‰tích (30. 3.
a 10. 4.)  jiÏ nebyla instalace z dÛvodÛ
ru‰ení hnízdûní moÏná. Bylo rozhodnuto
o instalaci systému po vylíhnutí mláìat,
kdy jiÏ nehrozí reakce samice na opu‰-
tûní hnízda a mláìat pfii vyru‰ení.
Poslední kontrola vhodn˘ch hnízd pro-
bûhla 3. kvûtna, kdy byla v prvním hnízdû,
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plánovaném ke sledování, nalezena
mláìata ve vejcích mrtvá.  Na druhém
uvaÏovaném hnízdû byla nalezena tfii
vzrostlá mláìata dobfie krmená, av‰ak
také mrtvá. Nedo‰lo v‰ak k pfiímému
fyzickému zniãení hnízd jako v minu-
l˘ch letech, kdy byla celá hnízda s vejci
rozdupána.

10. kvûtna 2007 byl nalezen uhynul˘
dospûl˘ v˘r velk˘ v k. ú. Katov, 15. kvûtna
nalezeny zbytky dospûlého v˘ra v k. ú.
Lubné na poli. Pfiíãiny úhynu mláìat
i dospûl˘ch v˘rÛ nejsou známy, neboÈ
nebyla provedena pitva, a lze se jen
domnívat, Ïe se jednalo o otravu jedova-
tou návnadou.

Proto jsme se rozhodli elektronick˘
systém ochrany instalovat a odzkou‰et
na dal‰í lokalitû, která nebyla v minu-
losti niãena, a kde se jiÏ ãile k svûtu
mûlo Ïivé mládû. Instalace v terénu
byla extrémnû sloÏitá a podafiila se aÏ
po opakovan˘ch pokusech, také síÈové
spojení a ukládání dat se ukázalo b˘t
tvrd˘m ofií‰kem. Vzhledem k pozdní
dobû instalace systému bylo snímáno jiÏ
dosti vzrostlé mládû s krmící samicí.
Snímky z hnízdûní byly ukládány a jsou
archivovány. Vzrostlé mládû mûlo jiÏ
tak velk˘ rozsah pohybu, Ïe dal‰í sní-
mání nebylo smysluplné. V‰echny funk-
ce tohoto unikátního systému pracovaly
spolehlivû, napájeny solárním panelem.
Systém byl speciálnû navrÏen a sesta-
ven pro úãely projektu. Nyní je systém
demontován a uloÏen u ãlena âeské spo-
leãnosti ornitologické (âSO) Libora
Fikra, pfiipraven k pouÏití v r. 2008.

V aktivní ochranû v˘ra velkého
budou ãlenové âSO a spolupracující
sdruÏení pokraãovat i v r. 2008, kdy
bude elektronick˘ kamerov˘ systém
instalován k vybranému hnízdu pfied
snÛ‰kou vajec, a bude moÏné sledování

a ochrana hnízda on-line, jak bylo plá-
nováno v r. 2007. Doufáme, Ïe získáme
více zachyceného obrazového materiálu,
abychom mohli vefiejnosti, která pfiispû-
la na tento projekt, ukázat jeho v˘sled-
ky. Snad se podafií uskuteãnit plnou
ochranu ohroÏeného hnízda, vedoucí
ke stabilizaci populace v˘ra velkého
v na‰em regionu. Pfiedpokládám,
Ïe i v leto‰ním roce nalezneme dal‰í
exempláfie mrtvé, zastfielené ãi otrávené
nûkter˘mi „takymyslivci". Proto je dÛle-
Ïité pokraãovat v projektu elektronické
ochrany. Projekt pokraãuje dál a zá-
jemci mohou pfiispût na jeho provoz-
ní náklady v r. 2008 na úãet âeské spo-
leãnosti ornitologické – jihomoravské
poboãky, Lidická 25/27, 657 20 Brno,
IâO 65353391. Bankovní spojení:
GE Money Bank, a. s. ãíslo úãtu:
164525401/066, variabilní symbol 999,
pfiidûlen˘ speciálnû ochranû hnízdûní
v˘ra velkého na Ti‰novsku.

Závûrem ãlánku bych ráda podûko-
vala v‰em, ktefií svou aktivní úãastí
nebo finanãním pfiíspûvkem jiÏ tento
projekt podpofiili. Jsou to zejména dûti
z eko‰koly 28. fiíjna, které nakreslily
kouzelné obrázky k draÏbû kreseb, ãle-
nové skupiny MaÀana, pracovníci
Ekoporadny Ti‰novska, obec Dolní
Louãky a mnozí dal‰í. Hlavní dík patfií
dobrovolnému ornitologovi panu Liboru
Fikrovi, dále tvÛrci systému ZdeÀkovi
Rozehnalovi z ERO Kufiim a dal‰ím obû-
tav˘m dobrovolníkÛm, ktefií chtûjí na-
dále v lesích ti‰novska sly‰et houkání
v˘ra velkého.

ZdeÀka Dohnálková
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Adventní poselství ze
ZU· Ti‰nov

V minulém roce jsem napsal nov˘
evangelizaãní pofiad nazvan˘ „Adventní
poselství". ZU· Ti‰nov pofiad nastudo-
vala a premiérovala 3. prosince 2007,
symbolicky v den 455. v˘roãí pozemské-
ho skonu sv. Franti‰ka Xaverského, spo-
luzakladatele Tovary‰stva JeÏí‰ova
a prÛkopníka novodobé misie. Repríza
pofiadu probûhla 18. prosince 2007
v Domovû sv. AlÏbûty v ÎernÛvce
u Ti‰nova.

Adventní poselství je – struãnû fie-
ãeno – toto: BÛh Otec, jenÏ je Láska,
ve svém Synu JeÏí‰i Kristu ukazuje
lidem cestu k vykoupení z moci ëábla –
OdpÛrce Lásky. Ty, ktefií zachovávali
BoÏí pfiikázání, JeÏí‰ Kristus pfii svém
posledním pfiíchodu (adventu) vezme
s sebou k Bohu Otci do nebeského krá-
lovství. Nov˘ pofiad pod stejnojmenn˘m
názvem mûl ‰est ãástí: 1. Prolog,
2. První pfiíchod JeÏí‰e Krista – pro ká-
zání spásy, 3. Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e
Krista – do lidského srdce, 4. Tfietí pfií-
chod JeÏí‰e Krista – pfii smrti ãlovûka,
5. âtvrt˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista – o soud-
ném dnu, a 6. Epilog. Hudební ãísla se
stfiídala s texty prÛvodního slova a mod-
litbami. Jak vidno, ‰lo o vyhranûn˘ ná-
boÏensk˘ (úÏeji: kfiesÈansk˘, je‰tû úÏeji:
katolick˘) Ïánr, pro nûjÏ „chrámové
poselství" je obecn˘ termín, umoÏÀující
dal‰í upfiesnûní.

Kdo v novém pofiadu ZU· Ti‰nov
jmenovitû úãinkoval?

Dûtsk˘ pûveck˘ sbor: Zlata Blablová,
Anna Buterinová, Marieta Buterinová,
Franti‰ek Florián, Sa‰a Floriánová,

Kvûtoslava Káãová, Natalie Káãová,
Natalie Kalá‰ková, Anna Klugerová,
Sandra Matulková, Tereza Mecová,
Eli‰ka ¤ehofiová, Barbora Schneidero-
vá, Martina Smolíková, Eva StodÛl-
ková, Eli‰ka ·kopíková, Karolína Tichá.
(Pedagogické vedení sboru: Kamila
Vítková, DiS.)

Komorní pûveck˘ sbor: Michaela
Bednáfiová, Elisabeth Boãková, Zuzana
Brdíãková, Marieta Buterinová,
Viktorie Floriánová, Zuzana Ka‰parco-
vá, Kristina Kulíková, Andrea Luka-
sová, Martina Smolíková, Klára
Smutná, Kamila S˘korová, Jana
Zavfielová, Veronika Zavfielová,
Katefiina Zemánková, Hana Zemanová.
Sólistky: Elisabeth Boãková, Kristina
Kulíková, Klára Smutná, Kamila
S˘korová, Jana Zavfielová, Veronika
Zavfielová, Katefiina Zemánková a Hana
Zemanová. (Pedagogické vedení sboru
a sólistek: Dagmar Fi‰erová)

Instrumentální soubor: Jan Beránek
– viola; Helena Boãková – flétna;
Jaroslav Halouzka – trubka; MgA. Silvie
Jebáãková – varhany; Petr ·tefaník
j. h. – bicí. (Pedagogické vedení hosta –
Ïáka Konzervatofie Brno: Mgr. Jaromír
·kára)

Dirigent: Kamila Vítková, DiS.

Moderátofii s prÛvodním slovem:
Mgr. Ladislav Mareãek a Barbora
Dobi‰arová

Modlitební skupina: Joná‰ Florián,
Anna Hrbáãková, Petra Ivánková,
Veronika Jankovská, Lucie Misafiová,
Klára Svobodová, Jan Zavfiel.
(Pedagogické vedení modlitební skupiny
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a Ïákynû mající prÛvodní slovo:
Mgr. Ladislav Mareãek)

Zvukafii: Jaroslav Halouzka a Ladi-
slav Havlík.

V‰ichni úãinkující (u ÏákÛ i jejich
uãitelé) si zasluhují velké uznání za peã-
livou pfiípravu i provedení. V˘slovnû
nutno vyzvednout vedle pûveck˘ch sól
i pûvecké vícehlasy. Îákynû pod vede-
ním paní uãitelky Dagmar Fi‰erové
zvládly obtíÏné party v mimofiádné kva-
litû, tu v‰ak lze u v‰ech jmenovan˘ch
povaÏovat jiÏ dlouhou dobu za bûÏn˘
standard. Byl to krásn˘ pocit sly‰et
dosud mrtv˘ zápis v Ïijící, znûlé podobû.
A sly‰et jej zpÛsobem, kter˘ je‰tû umoc-
nil a tím pfiekonal pÛvodní autorskou
pfiedstavu.

ZU· Ti‰nov provádûla v letech 2000-
2007 moje chrámová poselství (nûkterá
z nich pod názvem „chrámové dílo")
adventní i vánoãní na rÛzn˘ch místech.
Jmenovitû v Ti‰novû (chrám sv. Václava
2000, 2001, 2005 a 2007), Brnû (chrám
sv. Jakuba 2000 a 2001), Deblínû
(chrám sv. Mikulá‰e 2006), Doubravní-
ku (chrám Pov˘‰ení sv. KfiíÏe 2005) a ve
slovenské Seredi (chrám sv. Jana
Kfititele 2005). TéÏ mimo chrámové
prostfiedí – v Domovû sv. AlÏbûty
v ÎernÛvce u Ti‰nova (2007) a dokonce
v tûlocviãnû ti‰novské Základní ‰koly
Smí‰kova (2004). Proã i v tûlocviãnû?
NeÏ kam je dÛleÏitûj‰í s ãím, respektive
s K˘m tam pfiicházíte! Celkem se jednalo
o 14 pofiadÛ. O posluchaãe a diváky ni-
kdy nebyla nouze.

Po dosavadních pfieváÏnû dobr˘ch
zku‰enostech lze vypracovat úpln˘
cyklus chrámov˘ch poselství v souladu

s prÛbûhem liturgického roku, obsahu-
jící poselství adventní, vánoãní, postní,
velikonoãní a svatodu‰ní. V pfiípadû
církevního schválení by úpln˘ cyklus
chrámov˘ch poselství mohl pfiedstavo-
vat katolickou liturgickou alternativu
vÛãi svûtskému kalendáfinímu roku,
provádûnou podle zájmu ‰kolami církev-
ními i svûtsk˘mi.

Soukromé nakladatelství FORNIX
v Brnû projevilo zájem „Adventní posel-
ství" vydat tiskem. Podle tohoto jednoho
vybraného poselství jako urãitého know-
-how bude moÏné vytváfiet a provozovat
chrámová poselství dal‰í a snad stále
lep‰í. ¤ada je teì na pokraãovatelích
vybaven˘ch potfiebn˘m elánem!

MgA. et MgA. Zdenûk Va‰íãek, Ph. D.,
uãitel ZU· Ti‰nov,

autor projektu chrámov˘ch poselství 2000 – 2007

Matefiské centrum Studánka
dûkuje v‰em.

Tû‰í nás, Ïe se dafií
v Matefiském centru
Studánka vytváfiet
adventní tradici pomoci

bliÏním. V roce 2006 jsme podpofiily
Unicef a Konto Bariéry. V prosinci
loÀského roku jsme nemûly k rozdávání
radosti tak daleko. 

Pfiijaly jsme nabídku Centra sociál-
ních sluÏeb v Ti‰novû na v˘zdobu jeho
ãásti urãené pro seniory, kter˘m se vû-
nuje peãovatelská sluÏba nepfietrÏitû.
K deseti obrázkÛm, které vyrábûly ma-
minky v krouÏku Cuchanina, jsme pfii-
daly pût patchworkov˘ch vánoãních koulí.
Zvlá‰tní podûkování patfií paní Ivû
Poulové z Pfiedklá‰tefií, která vûnovala
tfii ruãnû ‰ité patchworkové aplikace.
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Nezapomnûly jsme ani na Dûtsk˘
domov v Ti‰novû. Po dohodû s paní fiedi-
telkou jsme pfiispûly dárky pro dûti pod
jejich vánoãní stromeãek a kaÏdá ze ãtyfi
rodinn˘ch bunûk dostala sladkosti.

Dûkujeme dûtem i maminkám
za pfiípravu, organizaci a podporu nejen
finanãní.

âeská alzheimerovská
spoleãnost (âALS)
– na pomoc obãanÛm
postiÏen˘m demencí
a jejich rodinám

Kontaktní místo âALS v Brnû je
zamûfieno na ãinnost informaãní, pora-
denskou a podpÛrnou lidem postiÏen˘m
demencí a jejich rodinám.

Sídlo: Diakonie âCE – stfiedisko v Brnû
Hrnãífiská 27
PSâ 602 00
e-mail: cals.brno@diakoniecce
http://brno.diakoniecce.cz

Aktivity: Poradenská linka
tel.: 549 242 279
(Po – Pá   8 – 16)

Individuální konzultace poskytuje soci-
ální pracovnice – osobní konzultace po
objednání na ãísle poradenské linky

Svépomocná skupina peãovatelÛ
„âaj o páté"

Setkávání rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ,
ktefií doma peãují o ãlovûka trpícího
demencí (Alzheimerovou nemocí). Pod
vedením pracovníka Diakonie – stfie-
diska v Brnû si zde peãovatelé mohou
vymûÀovat zku‰enosti ,  pomáhat
si navzájem v fie‰ení problémÛ, poskyt-

nout si vzájemnû podporu. Mohou se zde
dozvûdût o sociálních aspektech péãe
o nemocného s demencí a dal‰í infor-
mace âALS.

Garant: Mgr. Jana Gomolová
– vedoucí peãovatelské sluÏby

Hlavním cílem kontaktního místa
âALS i Diakonie âCE – stfiediska
v Brnû je usilovat o zkvalitnûní Ïivota
lidí trpících demencí a jejich rodinn˘ch
pfiíslu‰níkÛ – peãovatelÛ, pomáhat pfii
prosazování zájmÛ tûchto obãanÛ, shro-
maÏìovat a ‰ífiit informace o demencích
mezi profesionály i laiky, poskytovat
sociální sluÏby.

VáÏení pfiátelé,

srdeãnû Vás zveme na „âaj o páté" –
setkání rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, ktefií pe-
ãují o ãlovûka trpícího demencí.
Setkání se koná vÏdy v sídle
Diakonie na Hrnãífiské 27 od 17.00
hod.

Termíny setkání v I. pololetí roku 2008:
16. leden
20. únor
19. bfiezen
16. duben
14. kvûten
11. ãervna

Na setkání se tû‰í pracovníci
Diakonie âCE.
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DDM informuje

·kolné na druhé
pololetí se platí
v kanceláfii DDM
v druhé pÛlce ledna
od 14. 1. do 31. 1.,

prodlouÏená pracovní doba: pondûlí do
18 hod., stfieda, ãtvrtek do 17 hod. ·kolné
se platí za 6 mûsícÛ.

Nov˘ krouÏek Základy potápûní
a ‰norchlování!

Pojìte se schovat pfied nevlídn˘m zim-
ním poãasím do bazénu, kde budeme pla-
vat, uãit se potápût se ‰norchlem, správné
d˘chat pod vodou, hrát vodní a podvodní hry.

Plaveck˘ a potápûãsk˘ kurz se koná
kaÏd˘ ãtvrtek odpoledne v bazénu
v Lomnici. Vhodné pro dûti od 2. tfiídy,
plavce. Kapacita kurzu je max. 12 dûtí.
Sraz dûtí je kaÏd˘ ãtvrtek v 14.45 v DDM
Ti‰nov, návrat 17.30.
S sebou: plavky, ruãník, sprchov˘ ‰ampón,
podle moÏností vlastní ‰norchl a masku.
Cena je 120,- Kã /mûsíc + lístek na auto-
bus (20,- Kã)
BliÏ‰í informace na tel.: 549 410 118

nebo 731 507 220

Diskotéka pro náctileté
Opût je tady Va‰e oblíbená diskotéka

a DJ Tonda, pfiijìte tanãit, pfiijìte se od-
vázat s muzikou jak ji máte rádi. V sobotu
26. 1. 2008 od 16.00 – 19.00 v MûKS.
Vstupné 30 Kã.

BlíÏí se jarní prázdniny a domeãek o-
pût chystá: Pfiímûstsk˘ tábor o jarních
prázdninách v DDM Ti‰nov

Na tento tábor dûti pfiicházejí kaÏd˘
den ráno a odpoledne po programu od-
cházejí zase domÛ. Je pro nû pfiipravena
celot˘denní hra a pestr˘ program, kter˘
zahrnuje jak dostateãn˘ pohyb venku tak
i zajímavé ãinnosti uvnitfi (hry, sport, ma-
lování, vyrábûní.) Vhodné pro dûti I. stup-
nû Z·.
Termín: 18. – 22. 2. 2008

BliÏ‰í informace na www.ddm-tisnov.cz
Kontaktní osoba: Dagmar Lazarová

tel.: 776 550 330
mail: lazarová@ddm-tisnov.cz

Dûti je nutné pfiihlásit pfiedem a vy-
plnit pfiihlá‰ku. Pokud nebude naplnûna
kapacita celého t˘dne, dûti se mohou pfii-
hlásit i na jednotlivé dny!

Darujeme zvífiátka do do-
br˘ch rukou

Chovatelsk˘ krouÏek v DDM Ti‰nov
nabízí zvífiátka ze svého chovu: Osmáky
a Syrské kfieãky. Zvífiátka jsou zvyklá
na dûti. Osmáci jsou velmi spoleãen‰tí
denní tvorové, snadno se ochoãí a neb˘-
vají kousaví. Jsou to stfiednû velcí hlodavci
a doÏívají se 7-9-let. Potfiebují péãi, aby
jim nebylo smutno. Pokud máte zájem
o nûjaké zvífiátko nebo o nûm chcete vûdût
víc, mÛÏete se na nû pfiijít podívat do cho-
vatelského krouÏku OSMÁCI v pondûlí od
14 – 16 hodin nebo kontaktovat vedoucí
na telefonu: 724 913 544 nebo 732 721 295.

Pfied‰koláci aneb tû‰íme se
do ‰koly…

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna 1708 ve spolu-
práci s matefisk˘mi ‰kolami v Ti‰novû pofiádá
pro pfied‰kolní dûti nûkolik odpoledních akcí
ve ‰kole. Na‰í snahou je pfiiblíÏit dûtem ‰kol-

ní atmosféru je‰tû pfied vstupem do 1. tfiíd.
Druhé setkání s dûtmi a jejich rodiãi se

uskuteãní ve stfiedu 30. 1. 2008 v 15.30 hod.
v horní tûlocviãnû. Toto odpoledne bude za-
mûfieno na pohybovou v˘chovu (hry s míãem,
cviãení s padákem, prvky jógy…).

NezapomeÀte si vzít s sebou cviãební ú-
bor a cviãky! Vstup do ‰koly vchodem do tû-
locviãen od 15 hod.

Tû‰í se na vás paní uãitelka
Ludmila Babáková a Jaroslava Anto‰ová
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Základní ‰kola Ti‰nov
námûstí 28. fiíjna 1708
PSâ 666 01 okres Brno-venkov

Zápis do 1. tfiíd
¤editelství Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
1708, oznamuje, Ïe zápis ÏákÛ do 1. tfiíd
probûhne dne 8. 2. 2008 (pátek) od 14.00
do 17.00 hodin v budovû ‰koly.

Náhradní termín lze dohodnout individu-
álnû na telefonních ãíslech 549 415 629
a 736 773 269.
Pfiineste s sebou: rodn˘ list dítûte.

Mgr. Bohumil Kabe‰
fieditel ‰koly

Den otevfien˘ch dvefií
na Z· Smí‰kova aneb
pojìte s námi do ‰koly

Dovolujeme si pozvat ti‰novskou
vefiejnost na den otevfien˘ch dvefií,
kter˘ se koná 17. ledna 2008 od 15 hodin.

âeká na Vás prohlídka prostor ‰koly,
seznámení s v˘sledky prací ÏákÛ ãi roz-
hovory s pedagogy ‰koly. ZároveÀ si
budete moci aktivnû vyzkou‰et co v‰echno
mají dûti zvládnout, jaké vûdomosti, pfií-
padnû dovednosti si pfii svém vzdûlává-
ní osvojují. Tak s námi pojìte

17. ledna do ‰koly!
Tû‰íme se na Vás

pedagogové a Ïáci Z· Smí‰kova

Podûkování

Dne 6. 12. 2007 se se‰el ná‰ vznika-
jící klub k pfiátelskému posezení a zhod-
nocení doposud vykonané práce.

Se‰li jsme se v pfiíjemném prostfiedí
salónku restaurace âerven˘ ml˘n.

Dûkujeme touto cestou firmû

MFC–MORFICO s. r .o., Olbrachtova
1758, 666 03 Ti‰nov, která nebyla lho-
stejná, k tomu Ïe pár invalidÛ a sympa-
tizujících chce udûlat nûco pro své
nemocné spoluobãany. Velmi nás potû-
‰ilo, Ïe firma v zastoupení p. Fialové
tuto akci sponzorovala a je‰tû nám pfie-
dala dárky s pfiáním do Nového roku. Za
tento velmi pûkn˘ pfiístup touto cestou
je‰tû jednou dûkujeme.

Za prozatímní v˘bor Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ
Pavel Kadlec

Okénko ekoporadny
Nové knihy v ekoporadnû

Aãkoli knihovniãka ekopo-
radny zatím není poãetná,
mÛÏete zde nalézt rÛzné zají-
mavé tituly. Pfii jejich v˘bûru
vycházíme do znaãné míry

i z toho, na co se nás ptáte nebo o jaké
knihy vyjádfiíte zájem.

Pro zájemce o ekologické zahrádkáfiství
máme novû knihu Heleny Vla‰ínové
„Zdravá zahrada" nebo pfiehled prostfiedkÛ
biologické ochrany rostlin od firmy Biocont
laboratory.

Pro ty, ktefií se zajímají o ochranu zví-
fiat, jsme pofiídili publikace o ochranû plazÛ,
obojÏivelníkÛ a netop˘rÛ a pro ty, ktefií by
rádi pomohli jeÏkÛm na své zahradû, nabí-
zíme rovnûÏ pûknou kníÏku z dílny âSOP.

Lidem, ochotn˘m aktivnû vstupovat do
jednání t˘kajících se Ïivotního prostfiedí, je
urãena napfi. kniha P. âerného „Stát, kraj,
obec a obãan".

Dále si mÛÏete pfiijít pÛjãit broÏury
o vûtrn˘ch elektrárnách, pasivních domech
ãi kofienov˘ch ãistírnách vod. V neposlední
fiadû nabízíme i knihu Kam s nimi, která
vychází ze stejnojmenného seriálu âeské
televize o tfiídûní a zpracování odpadÛ.

Tyto i star‰í knihy si mÛÏete pfiijít pÛj-
ãit v otevírací dobû ekoporadny.
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Dvû loÀská ti‰novská
smutná v˘roãí

Vstoupili jsme do
roku 2008 a uply-
nul˘ rok 2007
stále hodnotíme

a je‰tû budeme hodnotit z mnoha hledi-
sek. Neskonãil tedy silvestrovsk˘m
veselím a oslavou vstupu do nového roku.

Budeme se k nûmu jistû vracet
v mnoha smûrech a brát si ponauãení
a ãinit rÛzná pfiedsevzetí, abychom se
vystfiíhali toho ‰patného a vstoupili do
roku 2008 pfies rÛzné negativní pfiedpo-
vûdi s optimismem a odhodláním.

Chtûl bych se vrátit do roku 2007
proto, Ïe se k nûmu váÏí pro nás –
obãany Ti‰nova – bohuÏel také dvû
smutná 20-ti letá v˘roãí, která v‰ak
mohou b˘t spojena s milou vzpomínkou.

Pfiedpokládám, Ïe nejen já, ale
i velká vût‰ina jak ti‰novsk˘ch, tak
i obãanÛ z okolních mûst a obcí si vzpo-
mene, Ïe pfied 20 lety – v roce 1987 –
ode‰el z na‰eho stfiedu jeden z velk˘ch
Ti‰novákÛ – JUDr. Karel Seyfert.
Následnû ukonãil v tomto roce svou ãin-
nost JUDr. Seyfertem (dále jen
Karlem) zaloÏen˘ taneãní orchestr po
své 34-leté ãinnosti. ProtoÏe jsem byl
dlouholet˘m ãlenem tohoto orchestru
prakticky od jeho zaloÏení aÏ do jeho
zániku v roce 1987 a rovnûÏ osobním
pfiítelem Karla, cítím povinnost mile
vzpomenout jak na jeho osobu, tak na
tento skvûl˘ orchestr.

Od 26. prosince 1953, kdy  vznikl
orchestr pod názvem „Taneãní orchestr
Karasova divadla" (Karasáci), aÏ do
roku 1987, s názvem „Taneãní orchestr
Karla Seyferta" (TOKS), staãil tento
orchestr rozdávat radost a spokojen˘
úsmûv tûm, pro které byl zaloÏen a pro
které existoval, a to na‰im obãanÛm

a ‰irokému okolí. Muzikantské zaní-
cení, pfiirozené nadání a vrozená vlast-
nost odvádût dobrou práci u vût‰iny
ãlenÛ orchestru, snaha pfiispût zejména
Ti‰novu v jeho kulturních potfiebách
a dát jeho obãanÛm takové poÏitky, se
kter˘mi se chlubí mnohá vût‰í mûsta,
a hlavnû nesmírná obûtavost – to byly
hlavní trumfy, které pfiivedly tento
orchestr k velk˘m úspûchÛm a jeho
znaãné oblibû. Jistû si se mnou mnozí
vzpomenete: byly to stovky plesÛ a zá-
bav, v‰echny Silvestry vÏdy zpestfiené
programem, nûkolik podzimÛ pfii odpo-
ledních ãajích, prodlouÏené a dokonãe-
né studentÛ ti‰novského gymnázia –
to je jen struãn˘ v˘ãet vystoupení
orchestru pfii taneãních produkcích.
K tûm pfiistoupila práce daleko nároã-
nûj‰í, namáhavûj‰í a hodnotnûj‰í, jako
ãinnost koncertní a estrádní (dnes
bychom fiíkali show), z nichÏ je nutno
pfiipomenout:

• koncert 36-ti ãlenného orchestru
v r. 1954 v Ti‰novû, nazvan˘ „Melodie
z celého svûta", byl mimofiádnû nároã-
nou a mezi hudebníky ojedinûlou prací
Karla Pokorného. Tento koncert dal
vlastnû impuls pro vznik nového stálé-
ho orchestru po r. 1954 do podoby
velkého big-bandu, kter˘ ve svém
repertoáru vycházel ze swingu a ãás-
teãnû jazzu a zasahoval hlavnû oblast
moderní taneãní a populární hudby
vã. hudby lidové. Vzorem byly taneãní
orchestry Karla Vlacha a Gustava
Broma, inspirací potom polední rozhla-
sové pofiady vídeÀského rozhlasu
„Autofahrer unter Wegs" (¤idiãi na
cestách – na‰e pozdûj‰í „zákruta").
Hlavními ãleny tehdej‰í na‰í kapely
byli: saxofony – JUDr. Karel Seyfert,
Franti‰ek Hubáãek, Ing. Jaroslav
Procházka, Karel Îivotsk˘, Zdenûk
KfiíÏ; trubky – Antonín Matulka,
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Vítûzslav Pavlíãek, Bofiivoj Matulka,
pozdûji Josef RÛÏiãka; trombony –
Libor Jedon, MVDr. Jan Malásek, Jan
Sigmund; piano – JUDr. Julius
Svoboda,; kontrabas – stfiídavû Ing.
Josef Miãánek, Jakub Horák, Karel
Pokorn˘; bicí – Ing. Josef Novák, po-
zdûji Mirek Nejezchleb; zpûvaãka
Marta ·vábová-Motalíková.

• koncert „10 let v rytmu" v r. 1963
v Ti‰novû u pfiíleÏitosti 10-letého trvání
kapely se 40-ti minutovou smûsí skla-
deb posledního desetiletí, upravenou
Karlem Seyfertem. Kapela hrála jiÏ
v sníÏeném obsazení: saxofony –
JUDr. Karel Seyfert, Franti‰ek
Hubáãek, Zdenûk KfiíÏ; trubky – Josef
RÛÏiãka, Vilém Plotica; trombon – Libor
Jedon; piano – stfiídavû JUDr. Julius
Svoboda, Rudolf Zavadil; kontrabas
(housle) – stfiídavû Karel Pokorn˘,
Franti‰ek Plíva, Ing. Sl. Buchta; bicí –
Karel Saul; zpûvaãka Kvûta
Smrkalová.

• vítûzství v celé fiadû soutûÏí
a pfiehlídek v rámci okresu s vyvrchole-
ním v r. 1970, kdy se TOKS umístil na
krajské pfiehlídce nejlep‰ích amatér-
sk˘ch orchestrÛ v Bfieclavi na 2. místû
a dlouholetá zpûvaãka orchestru Kvûta
Králová (roz. Smrkalová) získala vav-
fiíny vítûze krajsk˘ch zpûvákÛ a zpûva-
ãek. Zde se také projevila vysoká kvalita
skladeb a aranÏmá Josefa RÛÏiãky,
jehoÏ zásluhou orchestr vÏdy produko-
val jiÏ od sv˘ch prvopoãátkÛ velmi dob-
rou hudbu.

• 3. koncert POP MUSIC a JAZ-
ZU a spoleãensk˘ veãer s tancem s ná-
zvem „Hudba kolem nás" v roce 1973
ke 20. v˘roãí trvání TOKS, konan˘
prakticky v celé tehdej‰í ti‰novské
sokolovnû ve v‰ech jejích sálech
a ostatních zafiízeních za nevídané
úãasti: sólisté orchestru Gustava

Broma, spojen˘ velk˘ taneãní orchestr
ãs. st. rozhlasu v Brnû, vokální soubor
Jaromíra Hniliãky, dal‰ích 5 orchestrÛ
a skupin z Ivanãic, Kufiimi, Nového
Mûsta na Moravû, Znojma, Brna
a samozfiejmû ná‰ orchestr v tehdej‰ím
obsazení: trubky – Zdenûk Mareãek,
Josef RÛÏiãka; trombon – Jindfiich
Halala; tenorsaxofon – Karel Seyfert;
alt a barytsaxofon – Zdenûk KfiíÏ; bicí –
Mirek Nejezchleb; kytara – Tomá‰
Beran; baskytara – Karel Pokorn˘;
piano – Milan Dfiímal; se zpûváky
Petrem Pospí‰ilem, Evou Kfiivánkovou
a Ludmilou Sovovou.

• spoleãensk˘ veãer pfii pfiíleÏitos-
ti 30. v˘roãí ãinnosti TOKS v r. 1983
v Ti‰novû, kter˘ nesl název „STRÉC
KAREL VZPOMÍNÁ". Opût zde vystou-
pilo nûkolik orchestrÛ a zpûvákÛ –
hostÛ, napfi. Starobrnûnská 12 s jejím
tehdej‰ím dirigentem Josefem RÛÏiã-
kou, (na‰ím b˘val˘m ãlenem a v té dobû
jiÏ hudebním redaktorem ãs. rozhlasu
v Brnû a také úspû‰n˘m skladatelem),
a také s populárními zpûvaãkami
a zpûváky brnûnského rozhlasu. V té
dobû hrál TOKS jiÏ v závûreãném slo-
Ïení pfied skonãením své ãinnosti:
trubky – Zdenûk Mareãek, Ing. Jifií
Noss; trombon – Zdenûk Chrom˘; saxo-
fony – Zdenûk KfiíÏ, Ing. Jan Kos; var-
hany – Ing. Jindfiich Halala; piano –
JUDr. Karel Seyfert; kytara – Jan
Daniel; baskytara – stfiídavû Petr
Humpolec, Jifií Ka‰parec; bicí – Petr
Holub; zpívali Ludmila Sovová,
prof. Jarmila Svojsíková, Bruno
Krejczy a Petr Pospí‰il.

Cítím za povinnost vysvûtlit neza-
svûcen˘m Ti‰novákÛm, Ïe profesorem
brnûnské konzervatofie Rudolfem
Zavadilem a jeho nebliÏ‰ími pfiáteli,
mezi nûÏ jsme my muzikanti patfiili,
byla zaloÏena v Ivanãicích v roce 1971
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tzv. Facultas Moraviensis Straecorum,
tedy „strécovská fakulta moravská". Do
té patfiili nikoliv posluchaãi, ale v‰ichni
muzikanti a pfiátelé hudby, ktefií se za-
slouÏili o rozkvût na‰eho hudebního
Ïánru. Tito „zaslouÏilí" byli potom ne
promováni, ale „promáãeni" titulem
„stréc" a „tetina" s udûlením diplomu
za pfiísného dozoru vûdecké rady, jejíÏ
ãlenem byl i kapelník  Karel Seyfert.
Jednalo se o krásné a pfiátelské sdruÏe-
ní muzikantÛ a pfiíznivcÛ na‰í hudby
z Brna a celého okolí, a to jak z fiad
amatérÛ tak profesionálÛ, které, trou-
fám si tvrdit, nemûlo a nemá v celé
na‰í vlasti obdoby a trvá dodnes. Proto
také spoleãensk˘ veãer pfii pfiíleÏitosti
30. v˘roãí ãinnosti TOKS nesl název
„STRÉC KAREL VZPOMÍNÁ". Pro za-
jímavost lze uvést, Ïe „promáãení" pro-
niklo i za hranice „strécovské fakulty",
protoÏe titulem „tetina" byla promoãe-
na také napfi. zpûvaãka Helena
Vondráãková a titul „stréc" získal i ze-
snul˘ vynikající klavírista dfiívûj‰í ka-
pely Karla Gotta  Rudolf  Rokl, a celá
fiada dal‰ích znám˘ch a v˘znamn˘ch
osobností.

Nedá se skuteãnû vyjmenovat ve‰-
kerá ãinnost a vystoupení TOKS.
I kdyÏ vlastním rozsáhlou evidenci, ne-
mohu zde v‰echno uvádût, ani si na v‰e
vzpomenout. Jedno je v‰ak jisté, Ïe ze-
jména zásluhou Karla s námi hosto-
vala a vystupovala celá fiada v˘znam-
n˘ch a v˘razn˘ch hostÛ jak z Brna, tak
z celého jeho okolí. Dle mé evidence
s orchestrem v prÛbûhu 34 rokÛ vystu-
povalo celkem témûfi 60 muzikantÛ
a zpûvákÛ stál˘ch pro tu kterou dobu
a 30 hostÛ – vût‰inou profesionálÛ z br-
nûnského rozhlasu, ktefií nám vypomá-
hali v pfiípadû nepfiítomnosti stál˘ch
ãlenÛ. Jména nemohu pro nedostatek
místa uvádût a také proto, Ïe bych opo-

menutím nechtûl nikoho urazit. A to
bylo opravdu velmi struãnû nûco o or-
chestru, kter˘, jak jiÏ bylo fieãeno, zanikl
v roce 1987.

Druhá vzpomínka pfiímo na
JUDr. Karla Seyferta (dále jen
Karla), kter˘ nás pfiedãasnû pfied 20-ti
lety v roce 1987 opustil, je opût ta nej-
krásnûj‰í. Vzpomínka na ãlovûka s vel-
k˘m „â", kterého by i dne‰ní Ti‰nov
potfieboval. Pokud jsem v pfiedcházejí-
cím vzpomínání na orchestr o nûãem
psal, pak v‰e bylo prakticky jeho dílem
– umem, inteligencí, ‰armem, nevída-
nou vitalitou, pfiátelstvím, objektivi-
tou, absolutní organizaãní schopností
jeho osoby. Karel byl nejen vzdûlan˘,
ale hlavnû skromn˘ a v‰em dobr˘m
lidem vstfiícn˘ a pfiístupn˘. Proto k sobû
dovedl pfiipoutat tolik lidí a pfiátel. Mûl
rád svou rodinu, miloval hudbu (o jeho
a na‰em orchestru jsem jiÏ psal), ale
byl v mládí také v˘born˘m sportovcem
– Sokolem, fotbalistou, hokejistou,
v minulosti zejména vynikajícím tenis-
tou, jehoÏ fiezan˘ útoãn˘ backhand
vidím dodnes. Má nejvût‰í podíl na roz-
machu tenisu v Ti‰novû a právem se
pravidelnû hraje jeho memoriál. Pro
své vynikající schopnosti organizaãní
byl také dlouhá léta  pfiedsedou teh-
dej‰í TJ Baník a má nejvût‰í zásluhu
na tom, Ïe spoleãnû se svou skupinou
pfiátel dovedl v Ti‰novû v tehdej‰í
nepfiíznivé dobû vybudovat pro své
nástupce dne‰ní chloubu Ti‰nova –
sportovní halu. Jsem pfiesvûdãen o tom,
a potvrdilo mi to nûkolik spoluobãanÛ,
Ïe onûch 20 let jeho nepfiítomnosti
mezi námi se stalo velk˘m handicapem
Ti‰nova. Stal by se urãitû velk˘m
zastáncem vybudování krytého plavec-
kého bazénu (podobnû jako v Kufiimi
nebo v Lomnici). Na‰el by zajisté ve
spoluobãanech a zejména v mládeÏi
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velkou oporu.
Dvû smutná 20-ti letá v˘roãí

a nûkolik vzpomínek na nû jsem chtûl
vûnovat nejen pamûtníkÛm, ale také
mlad‰ím generacím, aby si uvûdomily,
Ïe zde existovala velká osobnost a také
tûleso (orchestr), které bylo chloubou
nejen v Ti‰novû, ale i v Brnû a celém
kraji. Pro mladou generaci jsem proto
uvádûl také jména, ve kter˘ch by
mohla najít i své známé a pfiíbuzné,
ktefií se aktivnû podíleli na ãinnosti
této v Ti‰novû zatím nedostiÏitelné
kapely. Na sklonku svého Ïivota jsem
‰Èasten, Ïe jsem se mohl zúãastnit
témûfi celé ãinnosti tohoto tûlesa a Ïe
jsem byl osobním pfiítelem JUDr. Karla
Seyferta, na nûhoÏ nemohu zapome-
nout. Mûsto Ti‰nov je mu zajisté za
mnohé vdûãno.

Karle, dûkuji Ti za sebe, za Tvé jak
Ïijící, tak i bohuÏel hodnû jiÏ neÏijící
kamarády, a to jak za ãleny, tak pfiá-
tele orchestru, za v‰e pûkné a krásné,
co jsi pro nás a Ti‰nov udûlal.

Zdenûk KfiíÏ

Dávné lidové zvyky, kolem
vãel a jejich hospodáfiÛ

Vãela byla pro
lidstvo od
pradávna tvor
uÏiteãn˘. Byla
p o v a Ï o v á n a
za vzor píle
a vytrvalosti

a lidem byla pfiíkladem a posilou.
Chovatelé vãel vûnovali zase vãelám
tutéÏ lásku a píli, kterou vûnují své
rodinû nebo nejlep‰ímu pfiíteli.

Rodinnou slavností a sváteãním
dnem pro vãelafie b˘valo usazování roje
do nového úlu. Nov˘ pfiíbytek vãel mu-

sel b˘t proto pfied usazením vãel pfie-
dem fiádnû pfiipraven˘. ·lo o pfiípravu
nejen po stránce vlastního vybavení,
tedy po stránce provoznû technické, ale
‰lo také a na to byl kladen˘ velik˘ dÛ-
raz po stránce psychické. Úl bylo tfieba
vykoufiit a vytfiít matefiídou‰kou. Tyto
zvyky byly odli‰né podle krajÛ a pfie-
cházely z pokolení na pokolení. Nûkde
vykufiovali úl melasou a vytírali jej ko-
monicí vonnou. DÛvod byl jedin˘, aby
pr˘ vãely z úlu neuletûly.

Kdysi hodnû dávno jin˘ lidov˘ zvyk
dokonce vãelafii pfiikazoval, aby nikdy
a s nik˘m nepojídal stravu z jednoho
talífie, coÏ v dávn˘ch dobách b˘valo
v rodinû samozfiejmostí. Vãely, protoÏe
jsou ãistotní tvorové, by pr˘ ho nemûly
rády.

Jedno z dal‰ích prostonárodních po-
dání pfiikazovalo tomu, kdo uvidûl letût
roj, aby jej zastavil a to tak, Ïe se co
nejrychleji otoãí na podpatku a pfiehodí
pfies roj kousek pÛdy, kterou otoãením
se na podpatku udrolí ze zemû.

Jiná verze zase fiíkala, Ïe usadí-li se
roj v zahradû na stromû a vãelafi jej nû-
jak˘m zpÛsobem vypla‰í, vypla‰en˘ roj
pfielétne a usadí se nûkde jinde. Takov˘
roj vãelafi jiÏ nechytí, vãely odlétnou
nûkam do lesa a stanou se z nich
divoké vãely. Nûkde zase na vãely zvo-
nili mal˘m zvoneãkem nebo klepali
kladivem na kosu.

V kaÏdém kraji byly jiné zvyky.
Práce vãelafie se dokonce dávala do
souvislosti i s ohlávkou konû. Tvrdilo
se, Ïe kdyÏ vãelafi najde ohlávku konû
a rozepne ji, uletí mu roj. KdyÏ ohlávku
nerozepne a povûsí ji nad úl, ani jedna
vãela pr˘ se mu nikdy nezatoulá.
O rojení vãel se zpívalo v jedné staré li-
dové písni: Roj, kter˘ se v máji rodí, za
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Mladí basketbalisté (U20)
bilancují

V sezónû 2007/2008 vznikla nová
kategorie s názvem U20. Mohou ji hrát

star‰í dorostenci, resp. mladí muÏi, ktefií
v roce 2008 dovr‰í 20 let a mlad‰í. Za cíl
si klade oddálit o 1 rok a tím pádem
i ulehãit pfiechod z dorostenecké soutûÏe
do muÏské kategorie. Ti‰nov‰tí dorostenci
toho vyuÏili a pod vedením nového trenéra
Ladislava Havlíka odehráli 1. polovinu
soutûÏe.

V tabulce OP-U20 jsou na 2. místû.
Jako jediní dokázali porazit vedoucí druÏ-
stvo Lokomotivu Bfieclav a neb˘t zavá-
hání v âernovicích, mohli b˘t v ãele soutûÏe.

Co není mÛÏe b˘t. Ve druhé polovinû
sezóny hostí Bfieclav doma a udrÏí-li
dosavadní domácí neporazitelnost, mûli
by se vyhoupnout do ãela tabulky.

Pokud byste chtûli b˘t u toho, máte
moÏnost pfiijít do haly Smí‰kova v sobotu
2. února na dvojzápas v 9 a v 11 hod. Je‰tû
pfied tím musí oplatit poráÏku âernovi-
cím, které hostí 19. ledna v téÏe hale ve
stejném ãase. Tû‰íme se na va‰i podporu.

Na fotografii stojící zleva: Honza Bauer,
Pavel Fiala, Jarda Pafiízek, David ·mar-
da, Jakub Komprs a trenér Ladislav
Havlík. 1.fiada zleva: Ivan Miovsk˘, Petr
Pokorn˘, Honza Pafiízek, Roman Havlík
a Jirka Navrátil. Chybí Robin Buãek.

pln˘ vÛz sena stojí! âervnové rojení,
nestojí za zvonûní.

Lidová pranostika pamatovala také
na dobré sousedské vztahy a fiíkala, Ïe
vãelafi má poãítat s medem pro sousedy,
coÏ pr˘ se vãelám velice líbí. A sousedé
zase na oplátku tuto sladkou pozornost
opûtují tím, Ïe po‰lou vãelafii vajíãka
s pfiáním, aby byla hojná snÛ‰ka
a úly plné tak, jak jsou plná vajíãka.
Za darovan˘ med pr˘ se nikdy nemá
dûkovat. B˘valo zvykem, Ïe vãelafi dal
ochutnat med v‰em dûtem.

Vãely na rozdíl od ostatních Ïivoãi-
chÛ umírají. Mrtvé vãelky se naz˘vají
„smetky" a tvrdilo se, Ïe pr˘ mají záz-

raãnou moc. Doporuãovalo se pokufio-
vat jimi rÛÏe, aby pr˘ hodnû kvetly.
Také smrt vãelafie se mûla vãelám
ihned oznámit zaklepáním na úl a slo-
vy: „Vãeliãky, zemfiel vám hospodáfi!"
B˘valy tedy v dávnovûku rÛzné zvyky
kolem vãel a jejich hospodáfiÛ.

Josef Permedla

Pfií‰tû v bfieznu: Vãelí jed a dorozumí-
vací jazyk je jazyk vÛní. Jak˘ vliv mají
na vzájemné vztahy mezi vãelami che-
mické látky a jak postupovat pfii vãelím
bodnutí.
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Pofiadí v kategorii "U20 – OP"
Poslední aktualizace: 27.12.2007, 20:22

DruÏstvo U V P Skóre B

1. Lokomotiva Bfieclav 8 7 1 584:485 15

2. SKB Ti‰nov 8 6 2 608:512 14

3. ASK Blansko 8 4 4 585:603 12

4. SKB âernovice 8 2 6 551:613 10

5. BCS Husovice 8 1 7 515:630 9

D BK Moravská Slávia 0 0 0 0:0 0

Dne 17. 11. 2007 

se odehrál mûstsk˘ pfiebor v ‰achu.
Hrálo se na 7 kol, 2x 20 minut, za
úãasti 20 hráãÛ. Vítûzem se stal
Jaromír Vesel˘, kter˘ podal perfektní
v˘kon. Druhé místo obsadil Josef
Ol‰ovsk˘. Tfietí byl Dalibor Krejãí.

Z dorostencÛ se nejlépe umístil
Franti‰ek Men‰ík, kter˘ obdrÏel putovní
pohár Stanislava Patloky. Tento turnaj
byl po devíti letech útlumu snad do-
br˘m startem pro dal‰í léta. Pro mladé
hráãe to byla zábava, pro ty star‰í to
byla vzpomínková akce na ty, ktefií stáli
u zrodu ‰achu v Ti‰novû. Mnozí z nich se
jiÏ nemohli zúãastnit. Velk˘ dík patfií
sponzorÛm, kter˘m tímto dûkujeme.
Jedná se o Ycnega, Elektro – nám.
Míru, Besének, Hraãkáfiství u Beru‰ky,
Mouka Ti‰nov, Îelefiáství Brejcha,
Zámkafiství Koláãek, Jufiíãek, RK
Komplexní reality, Potraviny u ·ÈávÛ.

Turnaj se vydafiil, úãastníci odchá-
zeli spokojeni nejen s prÛbûhem tur-
naje, ale i s cenami.

Josef Janás
Za ‰achov˘ oddíl Ti‰nov

Futsalisté získali skvûlé
3. místo

Mladí futsalisté TOMSONU Brno
pfii DDM Ti‰nov se zúãastnili vánoãního
turnaje v LEDâI nad SÁZAVOU dne
27. 12. 2007 a po  skvûl˘ch v˘konech,
opût jen v ‰esti hráãích, vybojovali skvû-
lé 3.místo z 10. zúãastnûn˘ch muÏstev.
V rámci turnaje dvakrát porazili domácí
muÏstvo ve skupinû, resp. v zápase
o 3.místo. Nejlep‰ím hráãem turnaje se
stal Radim Král z FC Jirkov, nejlep‰ím
brankáfiem domácí z LEDâE a nejlep-
‰ím stfielcem s 12.brankami ná‰ MAR-
TIN FLAMICH (1993).

Pofiadí: 1. FC JIRKOV 2000
2. FC ·TOKY
3. TOMSON STÎ BRNO

pfii DDM TI·NOV
4. FK KOVOFINI· LEDEâ

nad SÁZAVOU "A"

Za muÏstvo sepsal a sestavil:
trenér Petr Hrdina

01_2008_Tisnovske noviny.qxd  10.1.2008 20:39  Stránka 25



Sport

26 TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2008

Tabulka po 5. kole

Pofi. T˘m Part. + = - Body V̆ hry Skóre

1 Sokol Stfielice B 5 4 1 0 13 17 24,0

2 ·K Kufiim KME-DDM C 6 3 2 1 11 20 24,5

3 ·K Lokomotiva Brno K 5 3 1 1 10 18 24,0

4 Sokol Vranovice 5 3 0 2 9 11 19,5

5 TJ Slovan Ivanãice 5 2 1 2 7 15 19,5

6 ·K Sokol Ti‰nov B 5 1 2 2 5 15 20,5

7 ·K Kufiim KME-DDM D 6 1 1 4 4 16 22,5

8 ·K Tetãice B 5 0 0 5 0 9 13,5

OP – Dal‰í domácí prohra

·K Sokol Ti‰nov „B" – Sokol Stfielice
„B" 3,5 : 4,5

BartoÀ 0,5 Hlavsa 1
Byte‰ník 1 Hamfiík 0,5
·ilha 0 Men‰ík 0
âíhal 0,5 Zavfiel 0

Tabulka po 5. kole

t˘m body v˘hry skóre

1 Garde Lipovec 15 24 29,5

2 SPg· a G Znojmo 12 19 26,5

3 ·K DDM KME Kufiim A 12 12 22

4 ·K Sokol Ti‰nov A 8 15 21,5

5 Pod VûÏí StráÏnice 7 15 20

6 Lokomotiva Brno D 7 11 20

7 ·K Tetãice 6 15 18

8 TJ Znojmo 6 13 19,5

9 Orel Ofiechov B 4 10 16

10 Veselí nad Moravou 4 9 15,5

11 Sokol Rudice 4 8 15,5

12 Moravská Slávia Brno 1 7 16

V˘sledky 5. kola KP I a OP

KP I – Neãekaná v˘hra
Veselí nad Moravou – ·K Sokol Ti‰nov
„A" 2,5 : 5,5

Gubá‰ 0 Pla‰il 0
Stanûk 1 Krejãí 0,5
Vesel˘ 1 Janás 1
Navrátil 1 Maláska 1

Více o na‰í ãinnosti na www.sachy-tisnov.ic.cz
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Vzpomínky

Dne 2. ledna uplynul
1. smutn˘ rok co nás na-
vÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ tatínek, dûdeãek
a manÏel, pan
OLD¤ICH KAKÁâ
Stále vzpomíná dcera

s rodinou a manÏelka.

Dne 3. 1. 2008 uplynul
1. smutn˘ rok, kdy nás
opustil ná‰ drah˘ man-
Ïel, tatínek a dûdeãek
pan JOSEF ÎILA Za ti-
chou vzpomínku dûkují,
a s láskou vzpomínají

manÏelka a dûti s rodinami

Dne 29. ledna vzpomene
první smutné v˘roãí
kdy nás navÏdy opustil
pan  JAN ANTONÍN za
tichou vzpomínku dûkují
dcera Jana a syn Radek
s rodinami, maminka,

pfiítelkynû Anna a bratr Franti‰ek
s rodinou.

Dne 15. ledna uplynulo
‰est bolestn˘ch let od
chvíle, kdy jsme navÏdy
ztratili na‰eho milova-
ného vnuka, syna, bratra
a kamaráda SVATO-
SLAVA NOVOTNÉHO.

Kdo jste jej znali a mûli rádi, vzpomeÀte
s námi. Dûkují rodiãe a bratr s rodinou

21. ledna by se doÏil
45 let pan DALIBOR
ONDRA. S bolestí v srd-
ci stále vzpomíná man-
Ïelka s dûtmi a rodiãe.
Dûkujeme v‰em, kdo
vzpomenou s námi.

Dne 23. ledna uplyne
10. v˘roãí chvíle, kdy
nás opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûde-
ãek a pradûdeãek, pan
MILOSLAV MUSIL.
Za tichou vzpomínku

dûkujeme v‰em, ktefií vzpomenou
s námi. ManÏelka a dûti Eva, Miloslav
a Dagmar s rodinami.

Dne 13. ledna 2008
uplynulo 8 rokÛ, kdy
nás  opust i la  na‰e
milovaná maminka
a b a b i ã k a ,  p a n í
MARIE MICHÁLKOVÁ
Za tichou vzpomínku dû-

kujeme v‰em, ktefií vzpomenou s námi,
syn a dcera s rodinou.

Dne 23. ledna uplyne
rok od úmrtí pana 
MIROSLAVA PROCHÁZKY.
S láskou vzpomíná man-
Ïelka Milada a synové
s rodinami.

Dne 18. ledna uplyne rok, co nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek pan JI¤Í MACKÒ Stále vzpo-
míná manÏelka, dcera, vnuãka s rodi-
nou

Dne 15. ledna 2008 uplynulo 10 let od
chvíle, kdy nás opustil pan JOSEF
H¤EBEC. Stále vzpomíná syn s rodinou.

Dne 24.12.2007 uplynulo 20 rokÛ od
úmrtí na‰í maminky a babiãky JOSEFY
HORTOVÉ, vzpomíná syn Antonín
s rodinou.

Dne 29.1.2008 uplyne 42 rokÛ od úmrtí
na‰eho tatínka a dûdeãka ANTONÍNA
HORTA, vzpomíná syn Antonín s rodi-
nou.
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Dne 24.ledna 2008 uplyne 1. smutn˘
rok od chvíle , kdy nás navÏdy opustila
paní JARMILA S¯SOVÁ Stále vzpomí-
nají synové a dcera s rodinami.

Podûkování

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s panem ANTONÍNEM
KROPÁâKEM. Za slova soustrasti
a kvûtinové dary dûkuje manÏelka
a dûti s rodinami

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s na‰í milovanou mamin-
kou a babiãkou, paní MARIÍ KOTASO-
VOU. Dûkujeme za upfiímná slova
soustrasti a za kvûtinové dary. Dcery
s rodinami

Inzerce

Prodám byt 3+1, v OV, cihlov˘ dÛm
v Ti‰novû. Tel.: 777 562 254

Pronajmu nebytové prostory 36 m2

ul. Koráb. Cena dohodou.
Tel.: 605 269 893 po 18. hod

Koupím byt v OV, slunn˘ s v˘hledem.
Nespûchá – dohoda. Cenu si urãíte.
Tel.: 606 146 219 po 17 hod.

Prodám obraz p. Záhofianského r. 1945
Kytice pol. kvûtÛ. Tel.: 603 169 905

Restaurace Ti‰novská rychta pfiijme
spolehlivou paní na úklid restaurace
a pomocnou sílu do kuchynû.
Telefon: 603 922 974
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