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odivná zima nezima se pfie-
houpla do druhé poloviny.
Pomalu konãí krátká plesová

sezona, popeleãní stfiedou jsme vstou-
pili do období postního. BlíÏící se jar-
ní prázdniny dávají poslední ‰anci ly-
ÏafiÛm kdesi na horách uÏít také tro-
chu zimních radovánek.

V leto‰ním roce je v rozpoãtu pfii-
praveno asi 36 mil. Kã na rÛzné inves-
tiãní akce. Kromû dokonãení komuni-
kace a inÏen˘rsk˘ch sítí v ulici For-
mánkovû vznikne v prostoru za ulicí
Dlouhou a K âimperku i slibované
dûtské hfii‰tû. Dosavadní stavební
ruch v této oblasti neumoÏÀoval jeho
realizaci, letos uÏ by nemûlo nic stát
v cestû. Kromû bûÏného zafiízení bude
dominantní atrakcí lanov˘ prvek pro
malé sportovce, laviãky a novû vysa-
zené stromy a kefie by mûly vytvofiit
pfiíjemn˘ prostor k posezení i pro
maminky a ostatní obyvatele tohoto
nového sídli‰tû. DÛleÏitou dopravní
stavbou leto‰ního roku by mûla b˘t
téÏ úprava ulice Kvûtnické, kde hod-
láme zfiízením parkovacího pruhu
a opravou chodníkÛ odstranit stáva-
jící neutû‰en˘ stav. Nov˘m dopravním
fie‰ením by bylo moÏno získat i tolik
chybûjící nová místa pro odstavení
vozidel obyvatel sídli‰tû.

V prostorách dfiívûj‰í Agrobanky
na ulici RáboÀovû by po rekonstrukci
mûlo najít sídlo i zafiízení pro mládeÏ.
Volnoãasové centrum provozované
charitou po vzoru podobn˘ch zafiízení
v na‰em kraji by mûlo b˘t místem set-
kávání a pfiíjemnû tráveného volného
ãasu v klubovém prostfiedí. Souãástí
rekonstrukce objektu bude i nová
stfiecha a novû zfiízené prostory pro
sídlo a poradenské centrum Oblastní
charity Ti‰nov.

Na jafie nás ãeká rovnûÏ dokonãení
sadov˘ch úprav pomníku a jeho okolí
na nám. 28. fiíjna. Dokonãena bude
také pÛdní vestavba o oprava stfiechy
na mûstském úfiadû. Specifickou
investiãní akcí tohoto roku bude pofií-
zení nového hasiãského vozu. Díky
pfiislíbené dotaci by ná‰ hasiãsk˘ sbor
mûl letos po dlouh˘ch letech ãekání
a provizorií získat moderní hasiãskou
stfiíkaãku na terénním podvozku
schopnou v nelehk˘ch podmínkách
podhÛfií Vysoãiny likvidovat i tûÏko
pfiístupné poÏáry.

Slavnostním vyhlá‰ením v˘sledkÛ
architektonické soutûÏe Spoleãnosti
Petra Parléfie koncem ledna v prosto-
rách praÏské mûstské knihovny zaãí-
ná pro na‰e mûsto diskuze nad ‰esti
návrhy, které fie‰í moÏnosti úpravy
Námûstí Míru. Na poslední únorov˘
t˘den chystáme do sálu kina prezen-
taci v‰ech architektonick˘ch návrhÛ.
Svá díla by mûli vefiejnosti pfiedstavit
sami jejich autofii, pfii prezentaci bude
moÏno vyslechnout i zdÛvodnûní jed-
notliv˘ch fie‰ení.

V témÏe t˘dnu bude moÏno disku-
tovat v sále MûKS pfii besedû se zpra-
covatelem nad návrhem zadání nového
územního plánu mûsta Ti‰nova. Na
obû zajímavé akce jste srdeãnû zváni.

Pfieji dûtem i rodiãÛm pfiíjemné
proÏití jarních prázdnin a nám v‰em
mírn˘ konec zimy.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda.

P
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Oznámení

Vefiejná beseda k problematice zpra-
cování a projednávání územního plánu
Ti‰nova se bude konat v úter˘ dne
26. února v 16.00 hod. v sále mûstského
kulturního stfiediska, a to za úãasti
zpracovatelského kolektivu, kter˘m je

Urbanistické stfiedisko Brno a dále pak
za úãasti pofiizovatele a volen˘ch
zástupcÛ mûsta.

Ing. arch. Eva Îáková
Odbor územního plánování

a stavebního fiádu
úfiad územního plánování

RADA MùSTA TI·NOVA
vyhla‰uje následující zámûr

MùSTA TI·NOVA

Pronájem bytové jednotky ve druhém patfie domu na nám. Komenského 145
v Ti‰novû o velikosti 2+1 a v˘mûfie 110,06m2 na dobu urãitou tfii roky za smluvní
nájemné minimálnû ve v˘‰i neregulovaného nájemného 37,56Kã/m2. V̆ ‰e sjedna-
ného nájemného bude pronajímatelem upravována souãasnû s úpravou v˘‰e nere-
gulovaného nájemného u bytÛ v majetku Mûsta Ti‰nova. Nájemní smlouva bude
uzavfiena se zájemcem, kter˘ nabídne nejvy‰‰í nájemné.

Nabídky o pronájem mohou zájemci podat na podatelnû MûÚ Ti‰nov
po dobu vyvû‰ení tohoto zámûru.

Obálky oznaãit: Pronájem bytu ã. 145-7 na ul. nám. Komenského
v Ti‰novû – nerozlepovat!

V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou v˘‰i  nájemného v Kã/m2.

SluÏby spojené s uÏíváním bytu nejsou souãástí ãistého mûsíãního nájemného a jsou
stanoveny jako platba zálohová ve v˘‰i za teplo 3.004,- Kã/mûsíc, za studenou vodu
175,- Kã/osoba, za osvûtlení spol.prostor 10,- Kã/osoba a platbu za vybavení bytu cca
125,- Kã/mûsíc.

Odbor správy majetku a investic umoÏní pfiípadn˘m zájemcÛm prohlídku bytu
v termínech:

13. 2. 2008 v dobû od 16,00 do 16,30 hod.
18. 2. 2008 v dobû od 16,00 do 16,30 hod.

pfiímo na adrese Ti‰nov, nám. Komenského 145, byt ã. 7, 2.patro.

BliÏ‰í informace ke shora uvedenému zámûru mohou obãané obdrÏet v úfiedních ho-
dinách na Mûstském úfiadû Ti‰nov na odboru správy majetku a investic.
Obãané se mohou ke shora uvedenému zámûru vyjadfiovat ve lhÛtû do 3. 3. 2008
vãetnû.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova
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Vzácná náv‰tûva

Dne 4. 2. 2008 nav‰tívil Ti‰nov mi-
nistr vlády âR a pfiedseda Legislativní
rady vlády JUDr. Cyril Svoboda v do-
provodu radní JMK JUDr. Marie
Cackové. V obfiadní síni ti‰novské
radnice hosty pfiivítal starosta mûsta
Ing. Franti‰ek Svoboda.

Vyhlá‰ení dotaãního
programu

Podpora ãinnosti v oblasti sportu
a tûlov˘chovy, kultury, volnoãaso-
v˘ch aktivit a zájmové ãinnosti na
území mûsta Ti‰nova

âlánek 1
Základní ustanovení

1. Podpora v oblasti sportu a tûlov˘cho-
vy, kultury, volnoãasov˘ch aktivit
a zájmové ãinnosti ze strany mûsta
Ti‰nova je v souladu s tûmito zákony
a dal‰ími pfiedpisy:

– zákonem ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zfiízení), v platném znûní;

– zákonem ã. 250/2000 Sb., o rozpoãto-
v˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ,
v platném znûní;

– zákonem ã. 320/2001 Sb., o finanãní kon-
trole ve vefiejné správû, v platném znûní;

– Pravidly pro pfiijímání a vyfiizování
Ïádostí o poskytnutí vefiejné finanãní
podpory, schválen˘mi Radou mûsta
Ti‰nova dne 10. 9. 2003.

2. Spolufinancování vybran˘ch projektÛ
je odvislé od v˘‰e schválen˘ch finanã-
ních prostfiedkÛ pro tuto oblast
v rámci rozpoãtu mûsta Ti‰nova na
pfiíslu‰n˘ kalendáfiní rok a dále dle
v˘voje rozpoãtu v prÛbûhu roku.

3. V pfiípadû dotace jde o nenárokov˘
pfiíspûvek a tudíÏ nelze Ïádat zdÛvod-
nûní rozhodnutí pfiíslu‰n˘ch orgánÛ
mûsta o pfiidûlení ãi nepfiidûlení do-
tace, pfiípadnû její v˘‰e, proti nûmuÏ
není pfiípustn˘ opravn˘ prostfiedek.

âlánek 2
Cíle dotaãního programu

1. Podpora ãinnosti subjektÛ v oblasti
sportu a tûlov˘chovy, kultury, volno-
ãasov˘ch aktivit a zájmové ãinnosti
na území mûsta Ti‰nova a zkvalitÀo-
vání nabídky tûchto aktivit obecnû.

âlánek 3
Pfiíjemci dotace

1. Právnické a fyzické osoby mající své
sídlo na území mûsta Ti‰nova jejichÏ
hlavní náplní ãinnosti jsou ãinnosti
v oblasti sportu a tûlov˘chovy, kul-
tury, volnoãasov˘ch aktivit a zájmové
ãinnosti na území mûsta Ti‰nova,
pfiípadnû právnické a fyzické osoby
mající své sídlo mimo území mûsta
Ti‰nova jejichÏ hlavní náplní ãinnosti
jsou ãinnosti v oblasti sportu a tûlov˘-
chovy, kultury, volnoãasov˘ch aktivit
a zájmové ãinnosti a na území mûsta
Ti‰nova prokazatelnû ãinnost ve zmí-
nûn˘ch oblastech vyvíjejí.

2. Pfiíjemcem dotace nemÛÏe b˘t pfiís-
pûvková organizace zfiizovaná obcí.
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âlánek 4
Pfiedmût dotace

1. Dotace bude poskytována na nein-
vestiãní akce – podporu základní ãin-
nosti jednotliv˘ch organizací.

2. Cílem programu je rovnûÏ podpofiit
pofiádání pravideln˘ch i nepravidel-
n˘ch akcí v oblasti sportu a tûlov˘-
chovy, kultury, volnoãasov˘ch aktivit
a zájmové ãinnosti.

âlánek 5
V˘‰e uvolnûn˘ch finanãních

prostfiedkÛ
1. Celková v˘‰e uvolnûn˘ch finanãních

prostfiedkÛ je:
a) pro oblast sportu a tûlov˘chovy:

600.000,- Kã
b) pro oblast volnoãasov˘ch aktivit a zá-

jmové ãinnosti: 270.000,- Kã
c) pro oblast kultury: 120.000,- Kã

âlánek 6
âasov˘ harmonogram realizace

projektu
1. Projekt musí b˘t realizován v období

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

âlánek 7
Platební podmínky

1. Dotace bude pfiíjemci poskytnuta na
základû Smlouvy o poskytnutí vefiejné
finanãní podpory z rozpoãtov˘ch pro-
stfiedkÛ mûsta na realizaci projektu,
a to do 10 dnÛ ode dne uzavfiení
smlouvy bezhotovostním pfievodem
na úãet pfiíjemce (hotovû na pokladnû
MûÚ) jednorázovou splátkou.

âlánek 8
âerpání dotace

1. âerpání dotace, její vyúãtování
a kontrola budou realizovány za
podmínek stanoven˘ch Smlouvou

o poskytnutí vefiejné finanãní podpo-
ry, jejíÏ návrh tvofií pfiílohu tohoto
dotaãního programu.

âlánek 9
Administrátor odpovûdn˘

za realizaci dotaãního programu
1. V oblasti sportu a tûlov˘chovy je

administrátorem Odbor správních
a vnitfiních vûcí MûÚ Ti‰nov,
kontaktní osoba: Bc. Jifií Dospí‰il,
vedoucí odboru, tel.: 549 439 713,
e-mail: jiri.dospisil@tisnov-mesto.cz

2. V oblasti kultury, volnoãasov˘ch akti-
vit a zájmové ãinnosti  je administrá-
torem Odbor kultury a ‰kolství, kon-
taktní osoba: RNDr. Hana Pokorná,
vedoucí odboru, tel.: 549 439 820,
e-mail: hana.pokorna@tisnov-mesto.cz

âlánek 10
Pfiedkládání Ïádostí

1. Dotaãní program bude vyhlá‰en do
5-ti kalendáfiních dnÛ od schválení
pfiíslu‰n˘m orgánem mûsta Ti‰nov.

2. Dotaãní program bude zvefiejnûn
na úfiední desce mûsta, dále na
www.tisnov.cz, v sekci Aktuality
a dále dle bûÏn˘ch zvyklostí. RovnûÏ
bude k dispozici u pfiíslu‰n˘ch
administrátorÛ.

3. KaÏd˘ Ïadatel smí pfiedloÏit pro
kalendáfiní rok 2007 v rámci tohoto
dotaãního programu pouze jednu Ïá-
dost. V pfiípadû podání více Ïádostí
jedním Ïadatelem, nebude k tûmto
Ïádostem  dále pfiihlíÏeno  a dotace na
projekty v uveden˘ch Ïádostech ne-
bude poskytnuta.

4. Îádosti se podávají pouze písemnû na
pfiedepsan˘ch formuláfiích od 1. 2. 2008
do 29. 2. 2008, a to prostfiednictvím
podatelny MûÚ Ti‰nov nebo po‰tou
na adrese MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111,
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666 19 Ti‰nov. Ke splnûní lhÛty pro
podání Ïádosti postaãuje pfiedat Ïá-
dost adresovanou MûÚ k po‰tovní
pfiepravû v poslední den lhÛty.

5. Hodnoceny budou pouze úplné Ïá-
dosti se v‰emi povinn˘mi pfiílohami
podané ve lhÛtû pro podávání Ïádostí.

âlánek 11
Pfiílohy dotaãního programu

1. Vzor smlouvy
2. Formuláfi pro Îádost o poskytnutí

dotace z rozpoãtu mûsta vãetnû povin-
n˘ch pfiíloh

âlánek 12
Posuzování a hodnocení Ïádostí

o poskytnutí dotace
1. O poskytnutí dotace rozhodne orgán

mûsta pfiíslu‰n˘ podle zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zfiízení).

2. O v˘sledcích dotaãního fiízení budou
Ïadatelé vyrozumûni do 30 dnÛ od
rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu obce.

3. V̆ sledky dotaãního fiízení budou zve-
fiejnûny na www.tisnov.cz v sekci
Sport a voln˘ ãas a v sekci Kultura.

âlánek 13
Závûreãná ustanovení

1. Tento dotaãní program vyhlásila
Rada mûsta Ti‰nova na své schÛzi
ã. 4 konané dne 30. 1. 2008.

Ing. Franti‰ek Svoboda, starosta
Zdenûk Melkes, místostarosta

Cena Petra Parléfie 2007

Spoleãnost Petra Parléfie v roce 2007
vyhlásila se souhlasem âeské komory
architektÛ jiÏ 5. roãník Ceny Petra
Parléfie, architektonické soutûÏe o nejo-

riginálnûj‰í fie‰ení vefiejn˘ch prostran-
ství a budov ve vefiejné správû.

Na jafie roku 2007 bylo asi 280 ães-
k˘ch mûst a obcí vyzváno k pfiedloÏení
námûtÛ, které by se podle jejich uváÏení
mohly stát pfiedmûtem architektonické
soutûÏe. Ve v˘bûrovém fiízení uspûlo 10
mûst – mezi nimi i Ti‰nov se sv˘m ná-
mûtem na úpravu námûstí Míru.
Do soutûÏe bylo pfiihlá‰eno celkem 40
architektonick˘ch studií, z toho 6 studií
na úpravu ti‰novského námûstí. Jedna
z tûchto studií  dokonce obdrÏela dílãí
cenu za pfiínos k rozvoji architektury.

V‰echny studie byly pfiedány mûstu
k dal‰ímu vyuÏití a obãané je budou
moci shlédnout pfii vefiejné prezentaci,
která se bude za pfiítomnosti nûkter˘ch
zpracovatelÛ konat v sále kina dne
25. února 2008 v 17.00 hodin.

Opût se jedeme koupat

Odbor sociálního zabezpeãení
Mûstského úfiadu v Ti‰novû uspofiádá
pro dÛchodce mûsta dne 26. 2. 2008 zá-
jezd do termálních lázní do maìarského
Mo‰onu. Cena zájezdu je 200,- Kã
(vstupné do termálních lázní + prÛvod-
ce). Stravování není zaji‰tûno, je moÏné
zakoupit v objektu lázní.

Odjezd je v 6.00 hodin od budovy
radnice. Co je tfieba vzít s sebou?

Platn˘ cestovní pas nebo nejnovûj‰í
vydání OP (zelen˘), plavky, pfiezÛvky,
ponoÏky, osu‰ku, koupací plá‰È.

Pfiihlásit se mÛÏete dne 18. 2. 2008
v 8.00 hod. na odboru sociálních
vûcí  MûÚ u pí. Trnãákové nebo
pí. Majzlíkové. Telefonické rezervace
nebudou pfiijímány. Peníze na úhradu
zájezdu vezmûte s sebou.

Emilie Trnãáková, vedoucí odboru



Radnice informuje

7TI·NOVSKÉ NOVINY 3/2008

Sbûr bioodpadu –
– pilotní projekt

V fiíjnovém ãísle TN jsme Vás sezná-
mili s pfiípravou sbûru bioodpadu
v Ti‰novû.  Zahájení sbûru bioodpadÛ
vychází ze smûrnice EU a z právních
pfiedpisÛ âR, které ukládají omezit
mnoÏství biodegradabilního odpadu
ukládaného na skládky. Jedním z hlav-
ních dÛvodÛ je sniÏování emisí metanu
na skládkách. Ten vzniká pfii rozkládání
bioodpadu, kter˘ dosud tvofií 30-40%
objemu skládek. Pfiitom je známo, Ïe
metan je v˘znamn˘m skleníkov˘m ply-
nem a je 20x agresivnûj‰í neÏ CO2.

Aby byl osloven co nejvût‰í okruh
pfiípadn˘ch zájemcÛ o sbûr bioodpadu,
pfiipravili jsme dotazník, kter˘m budou
dotazováni obãané ve vybran˘ch ulicích
mûsta. Pro pilotní projekt budou osloveny
domácnosti na ulicích Riegrova,
Tyr‰ova, Jiráskova, DruÏstevní, Na
Honech, Drbalova, Nerudova, âerno-
horská, Sv. âecha, Chodníãek, Na
Rybníãku, PurkyÀova, Revoluãní,
Al‰ova, Hybe‰ova a Máchova. V pfiípadû
velkého zájmu budou do pilotního pro-
jektu zahrnuty jenom nûkteré z uvede-
n˘ch ulic, v pfiípadû malého zájmu
budou osloveni obãané dal‰ích ulic.
Obãany bydlící ve v˘‰e uveden˘ch uli-
cích nav‰tíví v dobû od 18. února do
2. bfiezna dobrovolníci, ktefií je seznámí
s dotazníkem i celou problematikou bio-
odpadÛ. V‰ichni  zájemci o sbûr biood-
padu si budou moci dotazník stáhnout
na internetov˘ch stránkách, vyplnit
a zaslat na e-mailovou adresu: bioodpa-
dy@tisnov-mesto.cz. TaktéÏ bude moÏné
dotazníky obdrÏet a poté vyplnûné pfie-
dat na podatelnû MûÚ Ti‰nov, nám.
Míru 346. ZájemcÛm z vybran˘ch ulic
bude poté poskytnut tzv. compostainer,

kter˘ budou moci po dobu trvání pilot-
ního projektu (duben – listopad 2008)
bezplatnû uÏívat. V pfiípadû, Ïe bude
pilotní projekt úspû‰n˘, budou compo-
stainery nabídnuty i dal‰ím zájemcÛm.

Compostainer je speciální nádoba na
bioodpad podobná bûÏné plastové popel-
nici na smûsn˘ odpad. Je navrÏena tak,
aby ji bylo moÏné vyváÏet 1x za 14 dní.
Compostainer má na vnitfiních stûnách
Ïebra zabraÀující ulpívání bioodpadu na
stûnách a umoÏÀující intenzivní provût-
rávání bioodpadu. Compostainer je na
boãních stûnách a ve víku (pod stfií‰kou
proti de‰ti) opatfien velk˘m mnoÏstvím
vûtracích otvorÛ. Nad dnem nádoby je
vûtrací ro‰t, kter˘m prosakuje voda z bi-
oodpadu do spodní ãásti compostaineru
a odtud se odpafiuje. Vnitfiní Ïebra, vût-
rací otvory a vyklápûcí ro‰t compostai-
neru zaji‰Èují, Ïe se z bioodpadu vypafiuje
voda, sniÏuje se hmotnost bioodpadu
a omezuje zápach. K dispozici bude com-
postainer o objemu 240 litrÛ, pro zájem-
ce s malou zahradou o objemu 120 litrÛ.

Do compostaineru patfií bioodpad
z domácnosti:

• zbytky ovoce (jádfiince, slupky aj.)
a zeleniny (listy, naÈ aj.)

• zvadlé kvûtiny, rostliny z kvûtináãÛ
• skofiápky z vajíãek
• zbytky peãiva a obilnin
• kávov˘ odpad vãetnû filtrÛ

a ubrouskÛ
• ãajov˘ odpad, ãajové sáãky

a bioodpad ze zahrady:
• poseãená tráva, plevel, ko‰Èály i celé

rostliny
• seno, sláma
• hnÛj ãi podest˘lka z chovu drobn˘ch

zvífiat
• zbytky rostlin, listí
• na‰tûpkovaná dfievní hmota z vûtvoví,

piliny, hobliny
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Bioodpad z domácností bude moÏné
odkládat do compostaineru buì v papí-
rov˘ch sáãcích nebo volnû vysypáním
z va‰í nádoby na bioodpad.

Sbûr bioodpadu bude zahájen v prÛ-
bûhu dubna a jeho svoz bude v leto‰ním
roce zaji‰Èovat spoleãnost SITA CZ a. s.
Bioodpad bude následnû vyuÏíván
v kompostárnû v Boskovicích.

Mûsto si od sbûru bioodpadu slibuje
mimo jiné sníÏení nákladÛ na uloÏení
smûsného domovního odpadu, které
jsou v˘raznû vy‰‰í neÏ jsou náklady na
jeho pfiedání do kompostárny. Závûrem
bych chtûl podotknout, Ïe pilotní projekt
sbûru biodpadu z domácností je nezávisl˘
na tom, zda v Ti‰novû nebo v jeho okolí
bude ãi nebude vybudováno zafiízení na
vyuÏívání bioodpadÛ (napfi. fermentaãní
stanice)!

Ing. Václav Drhlík

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekonstruk-
cí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací
bude pfieru‰ena dodávka elektrické
energie:

Dne 23. 02. 2008 od 7:30 do 13:30 hod
Obec Ti‰nov – Vypnutá oblast:
Odbûratelská trafostanice Ti‰nov -
Pekárna (ã. 217158)

! VYPNUTÍ SE NET¯KÁ
DOMÁCNOSTÍ !

Na Ïádost majitele se vypne jeho trafo-
stanice Karlova Pekárna – bez napûtí
budou firmy Karlova Pekárna s. r. o.
a DBF s.r.o.

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

Centrum sociálních
sluÏeb Ti‰nov spolu
s v˘borem Ti‰novsk˘ch
vozíãkáfiÛ

Pfiedná‰ka „Orientujeme se správnû
v poplatcích ve zdravotnictví âR 2008?"

Dovolujeme si Vás pozvat na pfied-
ná‰ku s názvem „Orientujeme se
správnû v poplatcích ve zdravotnic-
tví âR 2008?"

Pfiedná‰ka se koná ve stfiedu 20.února
ve 13.00 hodin v jídelnû domu s peãova-
telskou sluÏbou na ulici Královû 1742
(b˘val˘ název Penzion).

Budeme hovofiit o tûchto tématech:

• Poplatek za náv‰tûvu lékafie 

• Poplatek za v˘dej lékÛ

• Poplatek za pohotovost

• Poplatek za pobyt v nemocnici

• Osvobození od poplatkÛ

• Ochrann˘ limit 5000 Kã

Dále budeme hovofiit o situacích, kdy
se na nás poplatky nevztahují a také
o moÏnostech, jak u‰etfiit na tûchto po-
platcích apod. (opakovan˘ recept, pfied-
pis více balení lékÛ).

Úãastníky besedy budou:

MVDr.JÛza Martin
vedoucí Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov

Kadlec Pavel
referent pracovního v˘boru Ti‰novsk˘ch
vozíãkáfiÛ
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MûKS Ti‰nov

Stfieda 13. února v 19.30 hod.
sál MûKS

5. koncert KPH 2007/08
PUELLA TRIO

Terezie Fialová – klavír, Eva Karová –
– housle, Markéta Vrbková – violoncello

Pátek 15. února v 8,45 a 10.00 hod.
kino Svratka, pofiad pro dûti od 3 let

Divadlo VùÎ Brno
KÁËA A ·KUBÁNEK

Nedûle 17. února v 15.00 hod.
sokolovna Ti‰nov

Karneval ‰á‰i Viktora

Na karnevalu pfiivítá dûti ·á‰a
Viktor, seznámí je s karnevalovou hym-
nou, vyzkou‰í s dûtmi potlesk, karneva-
lovou rozcviãku, nacviãí taneãní kreace.

Nebude chybût soutûÏ s kruhy, sou-
tûÏ Bim bam pro v‰echny, taneãní rej –
– 60. léta, soutûÏ o nejvût‰í skákaãku
a hopsaãku a rodiãovská volenka.
Karneval ukonãí bonbonov˘ pochod
a závûreãn˘ had.

Pondûlí 25. února 2008 v 19.30 hod.
sál MûKS

RGG Trio (Polsko)

Polské pianové trio hraje ve sloÏení
Przemyslaw Raminiak – piano
Maciej Garbowski – kontrabas

Krzysztof Gradziuk – bicí
Trio hraje autorskou muziku ve stylu

ECM. Trojice absolventÛ Hudební aka-
demie v Katovicích se dala dohromady
v roce 2001 kvÛli jednomu ‰kolnímu

recitálu, ale uÏ na první zkou‰ce bylo
sly‰et, Ïe to mezi muzikanty natolik
jiskfií, Ïe musí v pÛvodnû ãistû náhodné
spolupráci pokraãovat dále. Kapela
vydala úspû‰né CD Scandinavia (2003)
a excelovala na mezinárodním jazzovém
festivalu ve ‰panûlském Getxo.
Následovalo CD Straight Story (2005)
a desítky koncertÛ po celé Evropû.

Stfieda 27. února 2008 v 19.30 hod.
kino Svratka

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

Marc Camoletti je jeden z nejúspû‰-
nûj‰ích francouzsk˘ch autorÛ souãas-
nosti a spoleãností Háta je uvádûn jiÏ
poãtvrté. Opût se setkáváme se záplet-
kami, kaÏdému asi dÛvûrnû znám˘mi
z vlastního manÏelství. Pfiedprodej vstu-
penek v Knihkupectví paní Ra‰kové,
tel. 549 410 022

SAMA – SÁM DOMA V TI·NOVù
Jste na matefiské – otcovské dovo-

lené, doãasnû bez zamûstnání nebo
v dÛchodu a nudíte se? Zrovna pro Vás
jsme pfiipravili nov˘ klub „SAMA – SÁM
DOMA V TI·NOVù".

Jestli jste aktivní, nesmífiení s tím,
Ïe budete sedût doma, ale nûco pro sebe
chcete udûlat, mÛÏete pfiijít mezi nás.

Úter˘ 9 – 10 hodin
sál MûKS na Ml˘nské ulici

„MOHL/A/ BYS VYPADAT LÍP"

Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedením fyzioterapeuta. S sebou
podloÏku na cviãení. Pokud nemáte, mÛ-
Ïete si pÛjãit v MûKS.

Zaãínáme v úter˘ 19. února v 9.00 hod.
v sále MûKS na Ml˘nské ulici. Vstupné
symbolické 20,- Kã.
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Stfieda od 9.30 hod. sraz vÏdy
v Jamborovû galerii – l. patro

„Pù·KY PO GALERIÍCH"

KaÏd˘ t˘den náv‰tûva jedné galerie
v Ti‰novû a okolí. Prohlídky budou spo-
jeny s besedou vystavujícího autora.

Zaãínáme ve stfiedu 20. února
v 9.30 hod. v Jamborovû galerii. Na
programu je prohlídka obrazÛ Evy
Londinové, spojená s besedou autorky.

27. února Galerie Diana – Krajina
a lidé ãesk˘ch vesnic rumunského
Banátu. Vstupné symbolické 20,- Kã.

Na jaro a léto pfiipravujeme v˘le-
ty po rozhlednách v okolí Ti‰nova.
Termíny a program se dozvíte v nej-
bliÏ‰ím ãísle TN.

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 19.00 – 20.00
Zdravotní cviãení pro Ïeny s prvky
PILATES pod vedením fyzioterapeuta

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã.

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

EVA LONDINOVÁ
OBRAZY SKRYTÉ V NÁS A NAD NÁMA

V̆ stava prodlouÏena do nedûle
24. února 2008

2. bfiezna – 27. bfiezna 2008
V̆ stava obrazÛ Petra Kvíãaly

a ‰perkÛ Jifiího ·ibora v rámci cyklu
„Ti‰novem kfiíÏem kráÏem"

VernisáÏ v˘stavy mimofiádnû v nedûli
2. bfiezna v 17.00 hod.

Petr Kvíãala
Malífi Petr Kvíãala (1960) se od polo-

viny osmdesát˘ch let zab˘vá ornamen-
tem. Inspirace krajinou ho dovedla
k extrémnû redukovanému v˘tvarnému
jazyku. Jeho základními prvky jsou orna-
mentální linie, nejãastûji vlnovky, lomené
linie ãi smyãkové linie. Dlouhodobû je nej-
rÛznûj‰ím zpÛsobem kombinuje, zmno-
Ïuje, pfiekr˘vá a vrství. Rytmické opako-
vání opakujících se linií a barevn˘ch ploch
odkazuje k pravûkému umûní a lidovému
ornamentu, souãasnû i ke klasické moder-
nistické malbû a souãasné abstrakci.
Obrazy Petra Kvíãaly se Ïánrovû pohybují
od procesuální malby pfies monochromy aÏ
po malífiské instalace.

Od roku 1995 se vûnuje realizacím
v architektufie a spolupracuje s v˘znam-
n˘mi ãesk˘mi i zahraniãními architekty
(Ivan Koleãek, Joseph Lluís Mateo). Jeho
práce jsou zastoupeny ve v˘znamn˘ch
vefiejn˘ch i soukrom˘ch sbírkách
(Národní galerie v Praze, Moravská gale-
rie v Brnû, Wannieck Gallery). Od roku
1994 pÛsobí na fakultû v˘tvarn˘ch umûní
Vysokého uãení technického v Brnû, kde
vede ateliér malby.

http://www.petr-kvicala.com/

Jifií ·ibor
Narozen 1966 v Brnû, bydlící v letech

1967 – 1992 v Ti‰novû, od roku 1990 se
vûnuje souãasnému autorskému ‰perku.
Krátkodobû pob˘val v zahraniãí – USA,
¤ecko, Itálie, Nûmecko, Holandsko. Nyní
Ïije v Brnû.
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Zúãastnil se více neÏ 170 samostat-
n˘ch a skupinov˘ch v˘stav v âR a zahra-
niãí (Rakousko, Estonsko, USA, Nûmecko,
Nizozemí, Finsko, Rusko, Slovensko,
Maìarsko, Velká Británie, Polsko).

V letech 1999 – 2005 byl ãlenem ‰per-
kafiské asociace Gesellschaft für
Goldschmiedekunst, Goldschmiedehaus
se sídlem v Hanau. Od roku 2003 je ãle-
nem a dopisovatelem asociace Klimt02
v Barcelonû, ·panûlsko. Nepravidelnû
pfiedná‰í na zahraniãních univerzitách
a lektorsk˘ch kurzech.

Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách
muzeí v âR a USA. Je pfiímo zastoupen
soukrom˘mi galeriemi v Evropû a USA.

Práce Jifiího ·ibora jsou publikovány
v prestiÏních ãesk˘ch a zahraniãních kni-
hách, katalozích a také v jeho samostat-
n˘ch katalozích vûnovan˘ch kaÏdé sérii,
jiÏ se autor zab˘val v prÛbûhu své tvorby.

V˘tvarn˘ zájem vûnuje pfiedev‰ím
technice, která se naz˘vá „spojování za
studena", jejíÏ „nev˘hodou" je fiemeslná
pracnost a prostorová omezení. Ve vût‰ích
objektech (sochách) vyuÏíval laserov˘ch
technologií.

Typick˘m materiálem se pro nûj stala
nerezová ocel, kde naplno vyuÏívá svá pfie-
de‰lá studia – zpracování kovÛ – ale ne-
brání se aplikování ani nov˘m druhÛm
plastÛ, barvû a rekonstruovan˘m kamenÛm.

DÛleÏit˘m akcentem jeho tvorby je pro
autora pouÏívání svûtla a stínu v kon-
struktivisticky pojat˘ch sériích, kinetika
a v poslední dobû uÏívání speciálních
barev na ãlenit˘ch kulovit˘ch formách.

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

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci únoru
– oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Univerzita volného ãasu

13. 2., 19. 2., 20. 2., 27. 2. 2008
v 17.00 pfiedná‰ky letního semestru
UVâ – Kapitoly z dûjin umûní.

26. 2. 2008 v 17.00 pfiedná‰ky letní-
ho semestru UVâ – Zdrav˘ Ïivotní
styl (pfiedná‰ejí lékafii a zdravotní sest-
ry nemocnice Ti‰nov)

Salonky

21. 2. 2008 v 9.30
O sadovnictví

Pfiedná‰ka Jana Ka‰parce o ovoc-
n˘ch stromech, jejich odrÛdách, pûsto-
vání i ochranû.

18. 2. a 25. 2. 2008 v 9.30
Ach, ta moje hlava!

PfieváÏnû ãlenÛm "SalonkÛ" jsou ur-
ãeny dvouhodinnové pokraãovací kurzy
trénování pamûti.

Cestopisná beseda

28. 2. 2008 v 17.00
Rumunsko – zemû protikladÛ
Pfiedná‰ka Ing. Radovana JirkÛ spo-

jená s dataprojekcí je vytvofiena z ‰esti
cest po Rumunsku – od údolí Iza pfies
Transylvánii aÏ po ãeské vesnice
v Banátu.
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci únoru
– oddûlení pro dûti a mládeÏ

SoutûÏ k Noci s Andersenem
Od 13. 2. 2008 si dûti mohou vy-
zvednout soutûÏní otázky pro le-
to‰ní Noc s Andersenem. SoutûÏ
je urãena 8 – 9 let˘m ãtenáfiÛm
knihovny. Desítku nejúspû‰nûj-

‰ích ãeká kouzelná noc v knihovnû.

Z proutûného ko‰íku
14. 2., 21. 2 a 28. 2. 2008 od 13.00

do 16.00 si v rámci stfiedeãních tvofii-
v˘ch dílen budeme s dûtmi vyrábût zá-
loÏky inspirované ilustracemi Heleny Zmatlíkové.

Jak si poradit
se ãtenáfisk˘m deníkem
26. 2. 2008 od 12.00 – 15.00 – odpolední

setkání dûtí ze ‰kolních druÏin v ãítárnû dût-
ského oddûlení. Na‰ím tématem bude doplÀ-
ková ‰kolní ãetba. Pfiipravili jsme v˘bûr z nej-
oblíbenûj‰ích knih, které zahrnují detektivní,
humorné i ‰kolní pfiíbûhy, ve kter˘ch nechy-
bí dobrodruÏství ani tajemství.

Spoleãné ãtení
29. února 2007 od 15.00 –

v rámci projektu na podporu
dûtského ãtenáfiství „Knihy
mého srdce" si pfiipomeneme
slovem i obrazem nejpopulárnûj‰í knihu Astrid
Lindgrenové „Dûti z Bullerbynu" a její svût her,
kter˘ nikdy nepfiekroãí rámec kaÏdodennosti. âte-
náfie odmûníme promítáním filmu ve ‰véd‰tinû.

Pozvánka do knihovny
Nabídka besed pro Ïáky 1. – 7.
tfiíd základních ‰kol

„V˘prava za dûtskou fantazií" – malé na-
hlédnutí do svûta pohádek a pohádkov˘ch pfiíbûhÛ.

„Za Krtkem do knihovny" – beseda jako dík
nestárnoucí postaviãce a jejímu tvÛrci Z. Milerovi.

„Ilustrace v dûtské knize" – známé po-
staviãky z pera na‰ich ilustrátorÛ (Lada,
Zmatlíková...)

„Václav âtvrtek" – poezie, humor a laska-

vost velkého pohádkáfie nám dává nahlédnout
do kouzelného svûta ãesk˘ch pohádek.
Literární beseda je zamûfiená na autorovo dût-
ství  a na rodn˘ dÛm âtvrtkov˘ch pohádek ve
mûstû Jiãínû.

„Vesele s Ondfiejem Sekorou" – beseda
pfiedstaví zaãínajícím ãtenáfiÛm autora, kter˘
cel˘ svÛj Ïivot rozdával radost a ‰tûstí a jehoÏ
dílo bylo pro mnohé ãtenáfie vstupní branou do
ãarovného svûta knihy.

„Astrid z Wimmerby" – povídání o Ïivotû
a díle Astrid Lindgrenové, která za svÛj Ïivot
získala neuvûfiitelnou pfiízeÀ ãtenáfiÛ a celou
fiadu ocenûní. V loÀském roce jsme si pfiipo-
mnûli její 100. v˘roãí narození.

„¤ekni mi co ãte‰ a já ti povím, jak˘ jsi"
– zastavení u oblíben˘ch  knih na‰ich ãtenáfiÛ,
které zahrnují detektivní, humorné, ‰kolní
a mnohé dal‰í pfiíbûhy, ve kter˘ch  nechybí
tajemství ani dobrodruÏství. Svût fantazie
v dûtsk˘ch knihách jako motivace dûtí ke ãtení
a poznávání literatury.

„Jaroslav Foglar" - Ïít  ve svûtû mládí byl
autorÛv sen, sv˘mi knihami dûtem pfiipomínal
smysl pro pfiírodu, ãestnost i obûtavé kamarád-
ství. Téma pfiátelství najdeme u celé fiady novûj-
‰ích knih na které se bûhem besedy zamûfiíme.

„Knihovna, ‰kola a moje záliby" –
seznámení s moÏnostmi, které nabízí nauãná
literatura, ‰kolní a multimediální encyklopedie
v oblasti vzdûlávání  a zábavy. Seznámení
s jednotliv˘mi skupinami nauãné literatury,
podrobn˘ v˘klad ke v‰eobecn˘m i tématick˘m
encyklopediím.

„Pfiíroda kolem nás" – mlad˘m pfiírodo-
vûdcÛm nabízíme velk˘ v˘bûr knih ze svûta
rostlin, zvífiat, ekologie... Zajímavosti, fakta
provázená slovem i obrazem zaujmou ãtenáfie
v‰ech vûkov˘ch kategorií. Beseda zamûfiená na
podporu a roz‰ífiení ‰kolní v˘uky.

„Po internetu do knihovny" – on-line
katalog s podrobn˘m v˘kladem, vyhledávání
informací o knihách, rezervace – praktické pro-
cviãování.

Besedy zahrnují orientaci v knihovnû, pfiehled
knihovního fondu a nauãné literatury
Termíny besed je tfieba  pfiedem domluvit:
tel. 549 121 003, marie.sikolova@seznam.cz
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Kam – únor

Datum Akce Místo âas Organizuje

13.2. KPH – PUELLA TRIO sál MûKS 19.30 MûKS
14.2. Salonky – O sadovnictví knihovna 9.30 knihovna
15.2. KáÈa a ·kubánek kino Svratka 8.45 10.00 MûKS
17.2. Ma‰karní karneval se ‰á‰ou Viktorem sokolovna 15.00 MûKS
18.2. Kurzy trénování pamûti knihovna 9.30 MûK
21.2. Salonky – O sadovnictví knihovna 9.30 knihovna
25.2. Kurzy trénování pamûti knihovna 9.30 MûK
25.2. RGG TRIO – Polsko sál MûKS 19.30 MûKS
27.2. KdyÏ ty, tak já taky, miláãku kino Svratka 19.30 MûKS

– divadelní spoleãnost Háta
28.2. Rumunsko – zemû protikladÛ, beseda knihovna 17.00 MûK
29.2. Spoleãné ãtení knihovna 15.00 MûK

V˘stavy

Datum Akce Místo

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

10. 2. – 28. 3. Krajina a lidé ãesk˘ch galerie Diana
vesnic rumunského Banátu

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

Únor ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 16. 2. 10.00 volejbal muÏi Vy‰kov
13.00 volejbal muÏi Vy‰kov

Nedûle 17. 2. 9.00 – 14.00 Ïáci turnaj AFK Ti‰nov
Sobota 23. 2. 16.00 basketbal st. dorky BK Pfiíbor
Nedûle 24. 2. 10.00 basketbal st. dorky Start Havífiov

13.00 – 19.00 ml. Ïáci turnaj AFK Ti‰nov

Spoleãensk˘ sál sokolovny

âtvrtek 14. 2. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom potfi. KULICHOVI
Pátek 15. 2. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom.potfi. KULICHOVI
Nedûle 17. 2. 15.00 – 17.00 Dûtsk˘ karneval
Pondûlí 18. 2. 9.00 – 17.00 Móda Prostûjov, dámská

a pánská konfekce
Úter˘ 19. 2. 9.00 – 17.00 Móda Prostûjov, dámská

a pánská konfekce
Pátek 22. 2. 10.00 – 17.00 Prodej kobercÛ
Sobota 23. 2. 9.00 – 14.00 Prodej kobercÛ
Úter˘ 26. 2. 10.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 28. 2. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb



Únor v Matefiském centru
Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka@webzdarma.cz

15. 2. 2008 v 16.00 hod.
Pfiedná‰ka o oãkování
Co moÏná nevíte
o oãkování?
Povídání o pfiízniv˘ch

i nepfiízniv˘ch úãincích oãkování a ‰ir-
‰ích souvislostech se zdravím, o tom, jak
nejlépe získat „dobrou imunitu" a nebát
se „hrozn˘ch" nemocí, o kter˘ch nás
informuje reklama. Je rozumné léãit ne-
moc preventivnû? Jak se orientovat
v souãasném pfiílivu oãkovacích látek
proti infekãním nemocem aÏ po rakovi-
nu? Jak nejlépe pomoci sv˘m dûtem pfii
reakci na oãkování?

Zkusíme spoleãnû najít cestu ven
z tohoto bludi‰tû, srdeãnû vás zve
RNDr. Jana Koudelová.

16. 2. 2008 od 9.00 hod.
Dopoledne s tatínky

Tatínci vezmûte své dûti a pfiijìte si
s nimi pohrát do matefiského centra. âe-
ká vás cviãení, hraní a tvofiení. Tû‰í se
na Vás táta David!

28. 2. 2008 v 15.00 hod.
Emoce (pfiedná‰ka)

Jak je dÛleÏité rozvíjet emocionální
stránky u dûtí. Budeme si povídat
o tom, Ïe kaÏd˘ vnitfiní pocit má svÛj
vnûj‰í projev, Ïe dovednost pojmenovat
a vyjádfiit pocit zachovává zdrav˘ orga-
nismus. Lektorka Hana Mokrá
z Montessori – vzdûlávacího rodinného
centra.

Hlídání dûtí zaji‰tûno.

Zveme v‰echny na JARNÍ
KOâKOVÁNÍ NA PODMITROVù od
1. kvûtna do 4. kvûtna 2008. Jedná se
o pobyt rodiãÛ s dûtmi v rekreaãním
stfiedisku poblíÏ mûsteãka StráÏku
a Mitrova. Dopolední a odpolední pro-
gram, sportovní aktivity, hry v pfiírodû,
v˘tvarná tvofiení pro dûti, hry a v˘lety
do lesa.

Rezervujte si místo jiÏ nyní a budete
zafiazeni do seznamu závazn˘ch úãast-
níkÛ pobytu.

Matefiské centrum Studánka dûkuje
paní Blance Humpolcové, pfiedsedkyni
âeského ãerveného kfiíÏe, za pfiedná‰ky
o první pomoci u dûtí. Paní pfiedsedkynû
zodpovûdûla maminkám a tatínkÛm
v‰echny dotazy, názornû pfiedvedla fie‰ení
krizov˘ch situací a kladla dÛraz pfiede-
v‰ím na prevenci. Ukázala, Ïe nehoda
není náhoda a ‰tûstí pfieje pfiipraven˘m.
Tû‰í nás, Ïe mezi nû patfiíme i my.

DDM imformuje

PC pro dospûlé
– zaãáteãníci
Zaãínáme 26. 2.
Kurz je urãen pro
úplné zaãáteãníky.

Je zamûfien na základní znalosti a do-
vednosti dÛleÏité pro práci s PC.
Získané informace vyuÏijete jak v pra-
covním, tak i v soukromém Ïivotû. Na
kurz bude navazovat kurz pro pokroãilé.
Program: zásady pfii práci s PC, zá-

kladní terminologie, Windows, MS
Word, MS Excel

Kdy: kaÏdé úter˘ od 18.30 – 20.30 hod.
Kde: PC uãebna DDM Ti‰nov
Cena: 1.000,- Kã/10 hodin
Kontakt: Mgr. Alexandra ·plíchalová,

tel 777 809 263
splichalova@ddm-tisnov.cz

RÛzné

14 TI·NOVSKÉ NOVINY 3/2008



RÛzné

15TI·NOVSKÉ NOVINY 3/2008

Africké tance – Terezka a Tubabu
Nedûle 24.2. od 14.00 do 17.00
Taneãní workshop s doprovodem
bubeníkÛ.
S sebou: pohodlné obleãení a pití
Vstupné: dospûlí 200,- Kã

do 18 let 150,- Kã
Poãet míst je omezen – hlaste se pfiedem
tel. 549 410 118, domecek@ddm-tisnov

O africkém tanci: Tento tanec má
v sobû základy pohybu kaÏdodenního
Ïivota AfriãanÛ. Je Ïiv˘ a expresivní, do-
chází ke splynutí hudby a tûla, rytmu
a energie. Tancuje se za doprovodu Ïivé
hudby (africké bubny). Tancovat mohou
Ïeny i muÏi jakéhokoliv vûku.

O lektorce: Africk˘m tancem se za-
b˘vá od roku 2001, nûkolik let vystupu-
je s brnûnskou hudební skupinou
TUBABU, která se vûnuje interpretaci
rytmÛ a písní  Mali a Guinea. V zimû
2005 strávila dva mûsíce na hudebnû-
taneãní stáÏi v západní Africe (Guinea
a Mali).

Dal‰í futsalov˘ turnaj v Lomnici
Sobota 16. 2. od 12,00 hod.
Hala Z· Lomnice
Úãastníci: Tomson DDM Ti‰nov, Betis
KadaÀ, SELP Vysoãany, B.A.F. Brno,
Orel ¤eãkovice

Pfiímûstsk˘ tábor – Jarní prázdniny
v sedle

T˘den stráven˘ ve spoleãnosti koní
a poníkÛ v Lomnici u Ti‰nova.
Terním: 18. 2. – 22. 2, dennû

od 9 – 16 hodin.
Cena: 1.290,- Kã v cenû jeÏdûní, pro-

gram, obûdy a pitn˘ reÏim
Pro dûti od 8 let, i pro zaãáteãníky
Informace a pfiihlá‰ky na
tel. 777 223 668, 549 410 118
Pofiádá DDM Ti‰nov a jezdeck˘ oddíl ·imlík

Pfiímûstsk˘ tábor v DDM Ti‰nov
Celot˘denní program pro dûti I.stup-

nû Z·.
Info: Dá‰a Lazarová tel: 731 507 220,

776 550 330
e-mail: lazarova@ddm-tisnov.cz
Je moÏné se pfiihlásit i na jednotlivé dny!

Rukodûlné kurzy v DDM
Tiffany – ‰perky

Souprava ‰perk na krk + náu‰nice
nebo 2 ‰perky na krk. Drobná vitráÏ
z barevn˘ch sklíãek spojená cínem.
MÛÏete si pfiinést vlastní návrh nebo se
inspirovat na místû hotov˘mi v˘robky
nebo z knih. Cena: 400,- Kã
V sobotu 16. 2. 2008 od 9.00 – 12.00 hodin.
S sebou: pracovní obleãení a pfiezÛvky.

Pedik a keramika
Kurz pletení o‰atek z pedigu s kera-
mick˘m dnem.

V úter˘ 26. 2. 2008 od 17 – 20 hodin.
S sebou: malé ‰típací kle‰tû ãi zahrad-
nické nÛÏky, zástûru, protoÏe se tro‰ku
zamokfiíme a hlavnû s sebou vezmûte
dobrou náladu !!!!!
Cena: 330,- Kã (Úãastníci minulého
kurzu – "Zvoneãek z pediku" mají slevu
na tento pokraãovací kurz 100,- Kã)

Smaltované ‰perky
Na fotky z kurzÛ smaltÛ a hotové v˘-

robky lektora se mÛÏete podívat na
www.smaltiky.cz

V sobotu 15. 3. 2008 od 10 – 15 hod.
S sebou: pracovní obleãení a pfiezÛvky.
Cena: 520,- Kã

Na v‰echny kurzy je nutné pfiihlásit se
pfiedem, poãet míst je omezen.
Kontaktní osoba: Dá‰a Lazarová
tel.: 731 507 220, 776 550 330
lazarova@ddm-tisnov.cz



Îupní sokolská akademie

Rok 2008 je rokem 90. v˘roãí vzniku
âSR a je pfiíleÏitostí pfiipomenout nejen
mladé generaci nemalou úlohu, kterou
Sokol sehrál pfii této události. Mnoho
sokolÛ pfiispûlo k formování ãeskoslo-
vensk˘ch legií v Rusku i na jin˘ch fron-
tách. Tím pfiispûli k podpofie politiky
T. G. Masaryka a vzniku samostatného
státu. Pfii vyhlá‰ení âeskoslovenské re-
publiky 28. fiíjna pfievzaly sokolské jed-
notky v rámci plukÛ StráÏe svobody na
mnoha místech pofiádkovou sluÏbu, aby
umoÏnily nekrvav˘ pfievrat, zaruãily
klid a pofiádek. Cel˘ rok si budou soko-
lové toto dÛleÏité v˘roãí pfiipomínat
a mottem tûchto oslav bude „Sokolové
republice".

Sokolové Ïupy Pern‰tejnské si pfiipo-
menou tuto slavnou událost jiÏ v nedûli
2. 3. 2008 vefiejn˘m vystoupením na
akademii ve 14 hod. v ti‰novské spor-
tovní hale. Diváci uvidí vystoupení
v‰ech vûkov˘ch kategorií od nejmlad-
‰ích dûtí s rodiãi aÏ po seniory. Do pro-
gramu se aktivnû zapojí cviãenci Sokola
Ti‰nov, âebín, Drásov, Moravské
Knínice, Kufiim , Îìár nad Sázavou
a TJ LaÏánky. Kromû cviãení s hudbou,
ukázek cviãebních hodin a základÛ
gymnastiky, se pfiedstaví bojové sporty
karate, teakwondo a capueira, dále vy-
stoupí maÏoretky, taneãní skupiny
Together a Drásov, a jako hosté pfiedve-
dou své umûní mladé gymnastky Sokola
Brno I. V̆ bor Sokolské Ïupy Pern‰tejn-
ské a v˘bor TJ Sokol Ti‰nov srdeãnû zve
v‰echny pfiíznivce a obãany mûsta na
na‰e vystoupení. Vûfiíme, Ïe se na‰e
akademie projeví i ve zv˘‰eném zájmu
o pravidelné cviãení v na‰ich jednotách
a oddílech.

Lucie Mácová – vzdûlavatelka

Zahrádkáfii nabízejí

Chcete se stát zahrádkáfii, ãleny
ti‰novské zahrádkáfiské organizace
a vûnovat se tomuto u‰lechtilému koníã-
ku? Máte k tomu nyní pfiíleÏitost. V za-
hrádkáfiské osadû Besének I jsou volné
zahrádky. Kdo by mûl zájem musí se co
nejdfiíve pfiihlásit u Mil. Hamáka, tel.
549 412 239. Jaro nebude ãekat.

Jan Ka‰parec

Zahrádkáfii zvou

V rámci tradiãních kaÏdoroãních
cyklÛ pfiedná‰ek a besed, které pofiádají
ãlenové ti‰novské základní organizace
âeského zahrádkáfiského svazu, se
uskuteãní pfiedná‰ka známého odborní-
ka Ing. Igora Kysely na téma Souãasné
smûry v uspofiádání pfiídomcích zahrad
i zahrádkov˘ch osad.

Pfiedná‰ka se uskuteãní v sále ti‰-
novského mûstského kulturního stfiedis-
ka na Ml˘nské ulici ve stfiedu 27. února
2008 od 18, 00 hod. a jsou ni zváni v‰ich-
ni zájemci, tedy nejen ãlenové ti‰novské
zahrádkáfiské organizace.

Jan Ka‰parec

Okénko Ekoporadny

Pomozte s námi obojÏi-
velníkÛm
I v novém roce je pro vás
v rámci Ekoporadny Ti‰-
novsko pfiipraveno nûkolik

zajímav˘ch aktivit. Jednou z nich je
v˘prava na pomoc obojÏivelníkÛm
v na‰em okolí.

Jako kaÏd˘ rok brzy na jafie, kdy
migrují populace obojÏivelníkÛ z místa
zimovi‰tû do místa rozmnoÏování, tak

RÛzné
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i tento rok je nutno tyto migrující oboj-
Ïivelníky aktivnû chránit pfied automo-
bilovou dopravou, která zpÛsobuje velk˘
úbytek tûchto populací.

Na ochranu bûhem migrace jsou
nejãastûji pouÏívány doãasné zábrany
z folie, trvalé zábrany, uzavfiení fre-
kventované komunikace nebo sníÏení
rychlosti v kritickém úseku, vybudování
nov˘ch vodních lokalit pro rozmnoÏo-
vání a podchody.

V obci Veverská Bít˘‰ka, v místû
zvaném Prachovna (u polní cesty ve-
doucí na ·melcovnu), která je kaÏdoroã-
ním místem rozmnoÏování ropuchy
obecné a skokana hnûdého, byly vybu-
dovány 3 podchody a pfied tfiemi lety zde
byly naposledy umístûny zábrany
z folie, které navádí obojÏivelníky do
podchodÛ. Bez alespoÀ doãasn˘ch
zábran, nejsou podchody úãinné a auta
zde zpÛsobují úhyn velkého poãtu jedin-
cÛ. Z tohoto dÛvodu bychom rádi pfied
jarní migrací obojÏivelníkÛ na této loka-
litû vyãistili stávající podchody a umís-
tili zábrany z folie kolem cesty. KaÏd˘,
kdo bude chtít obojÏivelníkÛm pomoci,
tak se k nám mÛÏe pfiipojit. Sraz v‰ech
dobrovolníkÛ a zájemcÛ je v sobotu
16. února 2008 v 9.30 na námûstí (na
autobusové zastávce) ve Veverské
Bít˘‰ce (z Ti‰nova jede 8.42 autobus do
Veverské Bít˘‰ky). Za nepfiíznivého po-
ãasí (dé‰È, chumelenice, ...) bude akce
zru‰ena.

Pokud budete moci, tak si s sebou
vezmûte lopatu, ko‰tû a dobrou náladu.

Malé obãerstvení zaji‰tûno. Tû‰íme
se na Vás!

Bc. Simona Kozelková

Pfiírodní zahrady a permakultura
V mûsíci únoru jsme pro vás pfiichy-

stali je‰tû jednu akci a tou je pfiedná‰ka

s panem âestmírem Holu‰ou, která
nese název Pfiírodní zahrady a perma-
kultura.

¤ada z nás uÏ pomaliãku zaãíná pfie-
m˘‰let nad sv˘mi zahrádkami, odpoãin-
kov˘mi místy ãi balkóny sv˘ch bytÛ.
Prostfiednictvím pfiedná‰ky bychom
vám chtûli ukázat cestu, na které pfii
zvelebování svého okolí spolupracujeme
pfiedev‰ím s pfiírodou a zahrada tak
vzniká dle jejích zákonÛ. Taková zahrada
pak nevyÏaduje tolik namáhavou údrÏbu,
je ménû nákladná, nevytváfií Ïádn˘ odpad
a pfiiná‰í nám pfiedev‰ím radost a pocit
symbiózy ãlovûka s pfiírodou.

Kromû ‰ir‰ího povídání o pfiírodních
zahradách nás ãeká také diskuze
o pojmu, kter˘ není mezi vefiejností
tolik znám˘, a tím je permakultura. Jde
o styl vytváfiení nejen zahrad, ale ve‰ke-
rého prostfiedí ve kterém ãlovûk Ïije,
zpÛsobem, kter˘ je trvale udrÏiteln˘
a stále se obnovující. Permakultura vy-
chází z urãit˘ch principÛ jako je napfi.
respektování pfiírodních zákonÛ, vyuÏití
místnû dostupn˘ch zdrojÛ, rozmanitost
a originalita, péãe o planetu a o lidi
a mnoh˘ch dal‰ích. To je jen mal˘ ná-
hled do tajÛ pfiírodního zahradniãení
a budeme rádi, kdyÏ budete mít zájem
dovûdût se více a pfiijdete mezi nás
21. února 2008 od 17 hodin do pfiedná‰-
kového sálu Mûstské knihovny
v Ti‰novû. Jak uÏ bylo v˘‰e uvedeno,
prÛvodcem po pfiírodních zahradách
nám bude âestmír Holu‰a, kter˘ má
letité zku‰enosti s navrhováním pozem-
kÛ a s jejich realizacemi, je spolutvÛr-
cem experimentální permakulturní za-
hrady na Rozmar˘nku v Brnû, ãlenem
mezinárodní asociace Permakultura
(CS) a lektor na kurzech permakultury.

Bc. Stanislava PeÀázová
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Podûkování

Jménem b˘val˘ch ãlenÛ kapely
TOKS dûkuji panu ZdeÀku KfiíÏovi za
vzpomínku na Karla Seyferta.

Jifií Kfiapík Noss

To byla Svratka

Voda v obci vÏdy zpfiíjemÀuje pro-
stfiedí, aÈ je to fieka, rybník, ml˘nsk˘ ná-
hon nebo alespoÀ ka‰na ãi fontána.
Ti‰nov rybník nemûl a fieka tekla více-
ménû po obvodu mûsta, coÏ byla v˘hoda
v dobû povodní. âásteãnou náhradou byl
ml˘nsk˘ náhon (struha) mezi splavem
u Pfiedklá‰tefií a splavem u âerveného
ml˘na. ¤eka i náhon poskytoval pfiíleÏi-
tost jak ke koupání, tak k rybolovu
a v letním období b˘vala nûkterá místa
vyuÏívána k plavení koní, jejich osvû-
Ïení po celodenní práci na poli. Nûkde se
na fiece ve vhodn˘ch místech tûÏil ruãnû
i ‰tûrk a písek. Do náhonu i do fieky
byla svedena také kanalizace, která
tehdy v dobû bez chemick˘ch pfiípravkÛ
nebyla takov˘m problémem. Nûkde se
dokonce u ústí kanálÛ ryby zdrÏovaly.
Na fiece i náhonu bylo nûkolik míst
vhodn˘ch ke koupání, kter˘ch bylo v let-
ním období vÏdy hojnû vyuÏíváno. ¤eka
pod papírnou b˘vala ménû ãistá, ãis-
tiãku papírna tehdy nemûla, a tak b˘valy
kaÏdoroãní spory mezi rybáfisk˘m spol-
kem a majitelem papírny. Obvykle byly
vyfie‰eny nûjakou finanãní náhradou.
âistota vody ovlivÀovala i náv‰tûvnost
jednotliv˘ch míst. Ke splavu u âerve-
ného ml˘na (u fotbalu) se chodilo ne-
jménû. Také v˘letní místa Grado
a Jadran v místû dne‰ního kynologické-
ho stfiediska ke konci války zanikla,
a tak dal‰ím hojnû nav‰tûvovan˘m mís-

tem byl splav u Bfieziny. Zde byla voda
vlivem samoãisticího procesu ãist‰í,
i kdyÏ byla do fieky u tehdej‰ích jatek
svedena celá mûstská kanalizace. Ta
ov‰em tehdy nebyla tak rozvûtvená, vût-
‰ina domÛ mûla septik s trativodem.

Bylo zajímavé, jak se mládeÏ dûlila
na pfiíznivce Bfieziny a Pfiedklá‰tefií.
Já jsem tehdy „pálil" za sestfienicí mého
kamaráda, kter˘ bydlel na Trmaãovû,
a tak jsem pfiirozenû preferoval
Pfiedklá‰tefií. Zde byly po obou stranách
splavu travnaté plochy. Na „klá‰terské"
stranû, obsazované zejména „Klá‰teráky",
se tato plocha dodnes zachovala. Na ti‰-
novské stranû byl palouk v místû pod
dne‰ní elektrárnou, vysoká zdûná zeì
u fieky nebyla, a tak k ní byl voln˘ pfií-
stup. Tudy se chodilo zejména „pod spr-
chy", coÏ byl pfiepad vody nad stavidly.
Voda tekla pfies splav, kter˘ byl velmi
kluzk˘, a tak jsme se zájmem sledovali,
kdo pfii jeho pfiechodu sjede „po zadku"
aÏ pod nûj. Betonové pilífie vyhfiáté slun-
cem slouÏily po koupání k ohfiátí, opalo-
vání a sledování dûní. Palouk mûl témûfi
stálou klientelu, z té je dnes jiÏ devade-
sát procent „pod drnem". V‰ichni se
znali a panovalo zde pfiátelské ovzdu‰í.
Pamatuji, jak otec mé dívky uãil
zájemce základÛm jiu-jitsu. Byl v Brnû
policejním inspektorem a vedl tyto kurzy
i u policie. Pod splavem byla krásná
voda plná ryb. Stálo nás tu a chytalo na
betonové hranû i 10-15. Rozprchnout
jsme se museli, kdyÏ po Trmaãovû pfiijel
porybn˘ Tesafi z Vísky. Zastavil vÏdy
u dfievûného zábradlí pfied Vlasákov˘mi
(poslední domek na Trmaãovû), fiíkali
jsme mu „Modr˘ blesk" podle jeho mod-
rého kola. Chytali jsme zde oukleje  pru-
hované (óklejky) na kobylky nebo mou-
chy a tlou‰tû (jelce) na plané tfie‰nû ze
stromu u palouku na ti‰novské stranû.
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Jednou zde ulovil star‰í bratr mého
kamaráda ‰tiku pfies metr dlouhou,
zpÛsobem „na vidliãku" (bylo to kopí
opatfiené starou ostrou vidliãkou).
Lovení „na vidliãku" se tehdy hodnû
pouÏívalo, dûti b˘valy posílány, aby
nachytaly v mûlké vodû pod kameny
vranky (sekáãe) na krmení pro kaãeny.
âasto jsme hrávali na honûnou u stavi-
del splavu. Podplavávali jsme stavidla
i betonovou stûnu a skákali shora do
vody, plavali jsme pod vodou s otevfie-
n˘ma oãima, abychom v proslunûné
vodû vidûli soupefie.

Dal‰ím nav‰tûvovan˘m místem byl
soutok Svratky, Louãky a Besénku. Bylo
to slunné místo s paloukem na „klá‰ter-
ské" stranû, naz˘vané Na ¤eãisku,
ménû Na Koupadle nebo pozdûji Na
Plivátku. Dnes je celé místo zarostlé
stromy a slunn˘ bfieh s ploch˘mi
kameny bychom jen tûÏko hledali. Pod
pfiítokem Besénku u Miãánkovy louky
se za války tûÏil ‰tûrk mal˘m plovoucím
koreãkov˘m bagrem. Byla zde hlubina
a toho jsme také vyuÏívali. Z tohoto kou-
pání se mnû vryla do pamûti událost,
kterou jsme tehdy z vody sledovali. Bylo
to asi v roce 1942, k Nedvûdici jel
osobní vlak, v oknech bylo plno cikánÛ.
Teprve po letech mi do‰lo, Ïe je tehdy
Nûmci vezli do internaãního tábora
v Hodonínû u Rozseãe. Tehdy se
o tábofie mnoho nevûdûlo. Byl to tábor
s mírnûj‰ím reÏimem a hlídali zde
i ãe‰tí policisté, z Ti‰nova napfiíklad
Sendler. ¤eãi‰tû také bylo jedním
z míst, kde se plavili konû. Sedláci pfii-
jíÏdûli naveãer z polí od Lomniãky
a „Mezi Kvûtnicemi" (mezi Dfiínovou
a Kvûtnicí) sjíÏdûli po louce do brodu
i s povozem a vyjíÏdûli na ulici Ve Dvofie
pfied dne‰ní rozvodnou.

Také tato louka b˘vala dfiíve vyuÏí-

vána k pobytu u vody, dokonce zde byl
u mostku pfies Besének i bufet, nepama-
tuji ale, Ïe by byl nûkdy v provozu.
Louka zarostla vysokou travou a ztra-
tila svoji pfiitaÏlivost. Je jiÏ témûfi zapo-
menuto, Ïe se v polovinû tfiicát˘ch let
v tûchto místech natáãely nûkteré zábû-
ry ãeského filmu „Ztratila se bílá paní".
Byly postaveny i dfievûné dekorace,
kromû znám˘ch praÏsk˘ch hercÛ ve fil-
mu vystoupili i nûktefií ti‰nov‰tí ochot-
níci. Dochované fotografie jsou uloÏeny
v Podhoráckém muzeu.

Dokud nebyla Vírská pfiehrada,
tekla chladnûj‰í voda z Louãky, po jejím
zbudování tekla chladnûj‰í voda ze
Svratky.

KdyÏ jsem se naveãer vracel od vody
domÛ na druh˘ konec Ti‰nova, byl jsem
svûdkem koupání v náhonû u Kazdovy
zahrady (dnes Systra, Na Zahrádkách),
kde se za války napfiimoval tok náhonu,
aby se zvût‰il prostor nádraÏí. Tento
úsek mûl vyzdûné ‰ikmé bfiehy prohfiáté
sluncem. Nejvût‰í provoz byl ale
„Na Korábû" u „MudrochÛ" (dnes
Guard) pod elektrárnou (dne‰ní AZ
centrum). Zde b˘valo nabito zvlá‰tû na-
veãer, z elektrárny tekla trubkou teplá
voda a také se zde plavili konû z blíz-
k˘ch chlévÛ a stájí (dnes restaurace
Ti‰novská rychta). V zahrádkách ulice
Halouzkovy stály nad vodou dfievûné
budky, kde se pohodlnû se‰lo po schÛd-
cích do vody a nebo pfievléklo. Jednou
propukla velká aféra, Ïe zde do‰lo k mi-
lostn˘m hrátkám s nezletilou.

pokraãování v TN ã. 4

Karel Krejãí
(V závorkách jsou pouÏívané místní

lidové názvy nebo vysvûtlivky)
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Atleti v hale

První leto‰ní
starty si pfii-
psali atleti na
m í t i n c í c h
„ P fi e b o r y
P r a h y "
a v Olomouci.
Z v˘sledkÛ
60 m Filla
7,38 s, DoleÏel
7,69 s, Muller
7,47 s, Pavelka
7,69 s; 60 m pfi.
Pavelka 8,69 s;
200 m Filla
23,65 s.

Na Mistrovství Moravy a Slezska
(MMaS) v Bratislavû v sobotu 2. 2. 2008
jsme nezískali ani jednu medaili.
NejblíÏe k ní mûli sprintefii Filla na
200 m (5.) a Souãková na 60 m pfi. (5.).
Dále skonãili 7. Souãková na 60 m,
9. Filla na 60 m, 10. DoleÏel na 200 m,
12. Du‰ková na 150 m.

Dal‰í moÏnost vylep‰it leto‰ní bilan-
ci budou mít Ïáci 23. 2. v Ostravû na
MMaS a pak na MâR dorostencÛ a juni-
orÛ v Praze (16. – 17. 2.), kde zatím li-
mit splnil Pavelka na 60 m pfi. a ‰tafeta
4x200 m.

Pod vysokou sítí – volejbal

26. 1. 2008
TJ Lokomotiva – Ingstav Brno

– VK Ti‰nov (3:0, 1:3)

Úvod utkání byl vyrovnan˘, soupefie
jsme pfiehrávali na útoku, av‰ak tropili
mnoÏství nevynucen˘ch chyb a pot˘kali

se s hor‰í pfiihrávkou. Velezku‰en˘ t˘m
domácích dokázal na‰ich chyb vyuÏít
a my jsme mu první set doslova vûnovali.

V druhém setu jsme pokraãovali
v matném v˘konu a následovala druhá
nevydafiená koncovka.

To co se odehrálo ve tfietím setu nel-
ze nazvat jinak neÏ naprostá nemohouc-
nost, která nás pronásledovala snad ve
v‰ech ãinnostech. V té si domácí vypra-
covali i 10ti bodov˘ náskok. Naprosto
nevydafien˘ tfietí set znamenal krutou
poráÏku v pomûru 0:3 od soupefie, kterého
jsme v na‰em posledním domácím stfiet-
nutí dokázali porazit rozdílem tfiídy.

Do druhého zápasu bylo nejdÛleÏi-
tûj‰í na doslova zaklet˘ první zápas
rychle zapomenout a koncentrovat se na
nové utkání. Domácí mohli vyuÏít „luxu-
su" pozmûnit témûfi celou sestavu. I my
jsme nasadili „celou laviãku", jmenovitû
J. Rozmana nahradil na nahrávce
M. Beran.

V pohodû hrající domácí nám v‰ak
dûlali vrásky i nadále, trpûlivû a bez
chyb pro sebe získali první set. V dal‰ím
dûjství jsme se koneãnû zvedli k pfie-
svûdãivûj‰ímu v˘konu a vypracovali si
i 9ti bodov˘ náskok. Sice s problémy, ale
srovnali jsme na 1:1.

V dal‰ím setu jsme jiÏ drama nehod-
lali pfiipustit a koneãnû projevem, kter˘
jiÏ pfiipomínal na‰i obvyklou hru, jsme
poprvé v utkání byli blíÏe v˘hfie a ujali
se vedení 2:1.

âtvrt˘ set byl vyrovnanou partií od
zaãátku do konce. Promûnûn˘m match
ballem za stavu 24:23 nám zajistil Pavel
·ikula, v tomto dvojutkání ná‰ asi nej-
lep‰í útoãník, vytouÏené a vydfiené
vítûzství 3:1.

T˘m Lokomotivy – Ingstav Brno
dokázal, Ïe je‰tû zdaleka nepatfií do
starého Ïeleza, a i díky mnoÏstvím
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nasbíran˘ch herních zku‰eností dokáÏe
pfiehrát ná‰ t˘m, kter˘ vyznává mno-
hem útoãnûj‰í herní styl a je témûfi
o generaci mlad‰í.

Zveme vás na dal‰í domácí utkání:

sobota 16. 2. 2008 v 10.00 a ve
13.00 hod. Soupefiem bude první
v tabulce TJ Znojmo. Budeme rádi, kdyÏ
nás pfiijdete povzbudit.

(Lasik)

Futsalov˘ turnaj v Lomnici
vyhrálo Tango Brno

Futsalisté Tomsonu DDM Ti‰nov (ka-
tegorie U16) nedokázali navázat na ús-
pûchy z pfielomu roku. Na domácím tur-
naji v Lomnici se Ti‰nováci utkali s t˘my
FC Kovofini‰ Ledeã nad Sázavou, Orel
¤eãkovice a Tango Brno. Ti‰nov díky no-
v˘m mlad˘m hráãÛm mohl poskládat
dva t˘my.

Pro vût‰inu hráãÛ z „béãka" to byl
premiérov˘ turnaj, a i kdyÏ  nepostoupili
ze skupiny, proti aÏ o pût let star‰ím sou-
pefiÛm, podali bojovné v˘kony a pfiede-
v‰ím v útoku pfiedvedli nûkolik kvalit-
ních kombinací i individuálních prÛnikÛ.
Z následujících turnajÛ, kde se uÏ utkají
s vûkovû rovnocenn˘mi soupefii, by tak
mladíci mohli pfiivézt dal‰í úspûchy pro
ti‰novsk˘ futsal.

Ti‰novsk˘ „A" t˘m se na turnaji pfied-
vedl ve ‰patné formû. Po prohrách ve
skupinû neuspûl ani v utkání o tfietí mís-

to s Orlem ¤eãkovice a obsadil tak ãtvrté
místo. Pohár pro vítûze si po finálovém
vítûzství 5:1 nad Ledãí odvezlo brnûnské
Tango. Ti‰nováci budou mít ‰anci na re-
parát uÏ 10. 2. v Brnû – Bohunicích na
turnaji 2. celostátní ligy âR a následnû
16. 2. na dal‰ím turnaji v Lomnici.

Zápasy Tomsonu DDM Ti‰nov ve skupinû:
Ti‰nov „A"– Tango Brno 0:2
Ti‰nov „B" – Orel ¤eãkovice 1:5 (Goroly J.)
Ti‰nov „A"– Orel ¤eãkovice 1:2 (Vít)
Ti‰nov „B"– Ledeã nad Sázavou 0:7
Ti‰nov „A"– Ledeã nad Sázavou 0:3
Ti‰nov „B"– Tango Brno 1:6 (Sojka)

Utkání o 3. místo:
Orel ¤eãkovice – Ti‰nov „A" 4:3 (2x Vít,

Sojka)

Finále:
Tango Brno – Ledeã nad Sázavou 5:1

Radek Babiãka (asistent trenéra)

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Znojmo A 24 21 3 0 67:26 2168:1844 45

2. TJ Holubice A 24 21 3 0 63:25 2049:1759 45

3. Volejbal Vy‰kov A 24 19 5 0 63:39 2267:2191 43

4. VK Ti‰nov A 24 13 11 0 55:41 2164:2060 37

5. TJ Sokol Brno - Komárov A 24 12 12 0 50:42 2106:2026 36

6. TJ Tesla Brno A 24 9 15 0 42:51 2001:2054 33

7. TJ Lokomotiva – Ingstav Brno A 24 6 18 0 28:56 1725:1989 30

8. VK Moravská Slávia Brno A 22 7 15 0 30:53 1763:1871 29

9. TJ Sokol Dûdice A 22 6 16 0 28:53 1669:1876 28

10. TJ Sokol ·lapanice u Brna A 24 4 20 0 26:66 1873:2115 28
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·achov˘ klub Sokol Ti‰nov
pofiádá ‰achov˘ turnaj v rapid
‰achu – Ti‰novská vûÏ

Termín: sobota 16. 2. 2008
Místo: Ti‰nov, sokolovna
Právo úãasti: Turnaj je pofiádán jako

uzavfien˘ okresní a Ïupní pfiebor
v rapid ‰achu jednotlivcÛ. Hráãi
musí b˘t ãleny O·S Brno – ven-
kov a neregistrovaní.

Systém hry: ·v˘carsk˘ na 9 kol
Tempo hry: 2 x 20 minut na partii
Program: 8.30 – 9.00 prezence, losování

9.00 – 9.10 zahájení
9.10 – 16.10 vlastní prÛbûh
turnaje
16.15 vyhlá‰ení v˘sledkÛ

¤editel turnaje: Josef ·ilha,
Dfiínová 1643, Ti‰nov 1, 666 01
tel.: 604 244 614
e-mail josef.silha@seznam.cz

Rozhodãí: Ing. Jan Gubá‰, rozhodãí II. tfiídy
Startovné: 70,- Kã dospûlí

40,- Kã dÛchodci, Ïáci,
studenti a domácí hráãi

Ceny: 1. místo 33 % z vkladu
2. místo  22 % z vkladu 
3. místo  11 % z vkladu

Dále bude ocenûn nejlep‰í Ïák a senior.
Okresní pfieborník navíc obdrÏí pohár
a finanãní cenu 500,- Kã. 
Hrací materiál: Vysílající sloÏka zajis-
tí na kaÏdého lichého hráãe jednu ‰a-
chovou soupravu a jedny ‰achové hodi-
ny. PÛjãovné bude hodnû vysoké.
Obãerstvení: Restaurace Krãek otvírá
v 11.00 hodin a 150 metrÛ od sokolovny
je dopoledne otevfien˘ obchod
U ChroncÛ. V nouzovém pfiípadû bude
zaji‰tûn bufet.

Srdeãnû zve ·K Ti‰nov

Tabulka po 6. kole

t˘m body v˘hry skóre

1 Garde Lipovec 15 24 31,5

2 SPg· a G Znojmo 15 23 32,5

3 ·K DDM KME Kufiim A 15 15 27,5

4 ·K Sokol Ti‰nov A 11 18 26,5

5 TJ Znojmo 9 19 26

6 ·K Tetãice 7 18 22

7 Pod VûÏí StráÏnice 7 15 22,5

8 Lokomotiva D 7 12 23

9 Veselí nad Moravou 7 12 20

10 Orel Ofiechov B 5 13 20

11 Sokol Rudice 4 9 17

12 Moravská Slávia Brno 1 9 19,5

V˘sledky 6. kola KP I a OP

KP I – Dal‰í pfiekvapivá v˘hra
·K Sokol Ti‰nov „A" – ·K Lokomotiva
„D" 5 : 3

Gubá‰ 0,5 Pla‰il 1
Pospí‰il 0,5 Krejãí 1
Vesel˘ 0,5 Janás 0,5
Navrátil 1 BartoÀ 0
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Vzpomínky

Dne 14. 2. uplynul 3. smutn˘ rok, co nás
navÏdy opustil ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan VRATISLAV
ZAHRADNÍâEK. Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka a dûti s rodinami.

Dne 25. ledna 2008 uply-
nulo 16. smutné v˘roãí
úmrtí pana ANTONÍNA
HORâICE z Drásova.
Za tichou vzpomínku
dûkují manÏelka a dûti
s rodinami.

Dne 23. února vzpomeneme 19. v˘roãí,
kdy nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek pan ADOLF
POSNER. Dûkujeme v‰em, ktefií vzpo-
menou s námi, manÏelka a synové
s rodinami.

Marnû Tû na‰e oãi hledají,
marnû po tváfiích slzy stékají.
Tatínku, Ty ti‰e v hrobû spí‰,
mezi nás se uÏ nikdy nevrátí‰.

Dne 24. února uplyne
1. smutn˘ rok, co nás na-
vÏdy opustil ná‰ milovan˘
tatínek, dûdeãek a manÏel,
pan ZDENùK UHER.
Stále vzpomíná man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Tich˘ je domov, smutno je v nûm,
cestiãka na hfibitov zÛstala jen.
TvÛj hlas se ztratil, úsmûv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.

Dne 21. 2. uplyne smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustila na‰e mi-
lovaná manÏelka, mamin-
ka a babiãka, paní IVANA
FAFÍLKOVÁ. Vzpomíná
manÏel a dûti s rodina-
mi. Dûkuji pfiátelÛm za
tichou vzpomínku.

Tabulka po 6. kole

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

1 Sokol Stfielice B 6 4 2 0 14 19 28,0

2 ·K Lokomotiva Brno K 6 4 1 1 13 21 28,5

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

4 TJ Slovan Ivanãice 6 2 2 2 8 18 23,5

5 Sokol Vranovice 6 2 2 2 8 13 23,0

6 ·K Sokol Ti‰nov B 6 1 3 2 6 18 24,5

7 ·K Kufiim KME-DDM D 6 1 2 3 5 17 23,0

8 ·K Tetãice B 6 0 0 6 0 11 17,0

OP – Zbyteãná remíza

TJ Slovan Ivanãice – ·K Sokol Ti‰nov
„B" 4 : 4

·ilha 1 Hamfiík 0,5
âíhal 0 Men‰ík 1
Maláska 0,5 Ra‰ovsk˘ 0
Hlavsa 1 Kopeck˘ 0

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

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s panem JOSEFEM
SÁBLIKEM. Dûkujeme za upfiímná
slova soustrasti a kvûtinové dary.
ManÏelka s rodinou

Pfiání

Dne 5. 2. 2008 oslavila své osmdesáté
narozeniny paní JARMILA MOUâKOVÁ.
Hodnû zdraví a v‰echno nejlep‰í do dal-
‰ích let pfieje syn s rodinou.

Inzerce

Koupím DB 1+1 v Ti‰novû.
Tel.: 773 074 531

Pronajmu zafiízen˘ nov˘ cihlov˘ byt
v Ti‰novû 2+kk (40m2) pro max. 3 os.
Cena: 6.900,- Kã (vãetnû sluÏeb)
Tel.: 602 712 097

Pronajmu 2+1 cena vãetnû inkasa
7.000,- Kã. Tel.: 0049 17 84 86 26 52.

Pronajmu dlouhodobû nezafiízen˘
byt 2+1, Ti‰nov-Klucanina. Cena doho-
dou. Tel.: 602 501 009

Pronajmu 1+kk na ul. Dlouhé, cena
6.500,- Kã/mûs. Tel.: 608 822 144

Pronajmu 2+kk na ul. Dlouhé, cena
7.500,- Kã/mûs. Tel.: 608 822 144

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

Pronajmu nebytové prostory 36 m2

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

Vyfiídím pÛjãky bez zprostfi. poplatkÛ.
Zn.: Rychle. Tel.: 721 186 827

Restaurace Ti‰novská rychta pfiijme
spolehlivou paní na úklid restaurace

a pomocnou sílu do kuchynû.
Tel.: 603 922 974

Pro nov˘ Sportbar v Kufiimi a restau-
raci v Ti‰novû pfiijmeme servírku, ãí‰-
níka, kuchafie. Dobré platové podmínky,
moÏnost ubytování. Tel.:736 762 116,
603 894 613.

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme ãí‰níka,
ãí‰nici na HPP s praxí. Nabízíme dobré
platové podmínky, mlad˘ kolektiv,
pfiíjemné pracovní prostfiedí. Informace
osobnû nebo na tel.: 549 410 461

Dynamicky se rozvíjející firma
v oblasti v˘poãetní techniky hledá úãetní
– asistentku finanãního fieditele.
Podmínky:
• znalost podvojného úãetnictví a daÀo-

vé problematiky,
• znalost mzdové agendy, práce na PC

– excel, word, internet.
Pfiíjemná, ochotná se uãit nov˘m vûcem.
Práce vhodná pro absolventky i osoby se
ZPS. Zajímavé platové ohodnocení.
Nástup moÏn˘ ihned. Strukturovan˘
Ïivotopis s Ïádostí o pracovní místo
posílejte na mailovou adresu:
ucto@ycnega.cz, po‰tou, pfiípadnû osobnû
na adresu firmy YCNEGA technologies
s. r. o., Koráb 131, Ti‰nov 666 01

Hledáte zmûnu?
Chcete zmûnit Va‰e pracovní zafia-
zení? Nemáte dostatek prostoru pro
Vá‰ osobní rÛst? Tak pojìte k nám!
Wüstenrot-stavební spofiitelna a. s.,
kanceláfi v Ti‰novû, Brnûnská 231,
vypisuje v˘bûrové fiízení pro nové spolu-
pracovníky.
Wüstenrot nabízí stavební spofiení
a úvûry ze stavebního spofiení, hypo-
teãní úvûry, Ïivotní poji‰tûní a majetko-
vé poji‰tûní.
Termín schÛzky si sjednejte pfiedem
s paní Ruschkovou, mob. 605 252 046,
nebo pfiímo v kanceláfii Ti‰nov,
Brnûnská 231 od 9.00-17.00 hod.
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