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BlíÏící se vánoãní svátky nám pfiiblíÏí i v˘stava betlémÛ
v prostorách MûKS .
(více uvnitfi tohoto v˘tisku)
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a adventním vûnci jsme
rozsvítili jiÏ tfietí svíci a dostá-
váme se tak pomalu ale jistû

z období po‰mourného adventu do
období pfiedvánoãního, svûtlem prozá-
fieného, plného radostného oãekávání.
Domácnosti opût zaplavila tradiãní
pfiedvánoãní vÛnû peãeného cukroví,
maminky tûÏce ukr˘vají a chrání
lákavé pochoutky, aby „nûco také na
svátky zbylo“. Pfiem˘‰líme, jak˘m
dárkem bychom udûlali nejvût‰í
radost...

Takov˘mi symbolick˘mi dárky pro
‰irokou vefiejnost jsou rÛzné pfiedvá-
noãní a vánoãní kulturní akce, které
díky va‰emu zájmu zaãínají b˘t tra-
diãní souãástí spoleãenského dûní
v na‰em mûstû. JiÏ tradiãnû zaãal
advent v Ti‰novû slavnostním rozsví-
cením vánoãního stromu na námûstí
u radnice za zpûvu koled v podání
na‰ich dûtí. V pfiíjemné podveãerní
atmosféfie se na chvilku zastavil ãas
nejen pro zúãastnûné zpûváãky a je-
jich rodiãe, ale i pro velké mnoÏství
kolemjdoucích. Pro velk˘ zájem pfii-
pravujeme podobnou akci na Zlatou
nedûli, kdy v komponovaném pofiadu
na podiu na námûstí vystoupí od 14.00
hodin dûti z ti‰novsk˘ch matefisk˘ch
a základních ‰kol. Pfiipraven je pro
vás i jarmark dûtsk˘ch prací a vánoã-
ních v˘robkÛ. Vûfiíme, Ïe toto pfied-
vánoãní zastavení vám vynahradí
chybûjící leto‰ní vánoãní trhy. Po roz-
paãitém dojmu z vánoãních trhÛ
minul˘ch let jsme se letos rozhodli
trhy nepofiádat. Vánoãní jarmark ti‰-
novsk˘ch dûtí má b˘t pokusem o nov˘
druh pfiedstavení a oslav vánoc.

Souãástí vánoãních svátkÛ se ne-
odmyslitelnû stal i Vánoãní koncert
Ti‰novského komorního orchestru.

Ten leto‰ní se uskuteãní v kouzelném
prostfiedí opraveného interiéru na‰e-
ho kostela v 17.00 na svátek sv. ·tû-
pána. Hned druh˘ den – v sobotu 27.
v témÏe ãase – stane se ti‰novské ná-
mûstí  jiÏ potfietí kulisou a dûji‰tûm
vánoãního pfiedstavení Îivého bet-
léma. Ekumenická skupina mlad˘ch
adventistÛ, skautÛ a ãlenÛ fiímskoka-
tolické farnosti ve spolupráci s mûs-
tem pfiipravuje leto‰ní vystoupení
s nadûjí, Ïe se nebudou opakovat
nepfiíjemné problémy se zamrzajícím
ozvuãením z pfiedchozích let. Pfiesto
prosíme o toleranci a vánoãní pfiístup
k technick˘m nedostatkÛm, které se
mohou vyskytnout pfii jiÏ tradiãním
prÛletu andûla nad námûstím. Na
v‰echny s nad‰ením a radostí pfiipra-
vované vánoãní akce jste srdeãnû
zváni. Vûfiíme, Ïe pfiispûjí k pravé
vánoãní atmosféfie leto‰ních svátkÛ.

V období vánoc si jistû najdete
i spoustu dal‰ích zajímav˘ch akcí,
koncertÛ, v˘stav ãi besídek. Na
samotn˘ závûr roku v‰ak pfiijmûte
pozvání na spoleãné pfiivítání Nového
roku na ti‰novském námûstí. Jako
obvykle zde o silvestrovské noci,
zhruba pÛl hodiny po pÛlnoci, bude
odpálen novoroãní ohÀostroj.

Jménem sv˘m i jménem
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova pfieji
vám v‰em radostné a poÏehnané vá-
noãní svátky plné pohody a odpoãinku.

Vánoãní radost a pokoj aÈ nás pro-
vází i v‰edními dny nového roku 2009.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

N
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Úfiední dny na MûÚ
o vánoãních svátcích 2008

UpozorÀujeme obãany Ti‰nova
a v‰ech pfiilehl˘ch obcí na zmûnu
úfiedních dnÛ a hodin na MûÚ Ti‰nov
v období mezi vánoãními svátky:

Pondûlí 29. 12.– úfiední den
– pro vefiejnost otevfieno

8.00 – 11.30
a 12.30 – 17.00 hod.

Úter˘ 30. 12. – úfiední den
– pro vefiejnost otevfieno

8.00 – 11.30
a 12.00 – 15.00 hod.

Stfieda 31. 12. – (SILVESTR)
– Ú¤AD UZAV¤EN

âtvrtek 1. 1. – (NOV¯ ROK)
– Ú¤AD UZAV¤EN

Pátek 2. 1. – Ú¤AD UZAV¤EN

Souãasnû Ïádáme obãany, aby si ná-
v‰tûvu MûÚ Ti‰nov vãas naplánovali
a nenechávali své záleÏitosti na po-
slední chvíle roku 2008.

Dûkujeme za pochopení
Ing. Václav ·ikula, tajemník MûÚ Ti‰nov

Sociální sluÏby
pro ti‰novsk˘ region

Dne 19. listopadu
2008 se konala
v Ti‰novû jiÏ druhá
schÛzka V˘boru pro
komunitní plánování

sociálních sluÏeb (zfiízen zastupitel-
stvem mûsta Ti‰nova na podzim roku
2006) se starosty obcí nad 500 obyvatel
ti‰novského regionu. Na programu jed-
nání bylo pfiedstavení Strategického
rozvojového dokumentu Jihomorav-
ského kraje v oblasti sociálních sluÏeb
a pfiíprava Komunitního plánu regionu.

Svoji práci v oblasti sociálních sluÏeb
prezentovali zástupci obcí Dolní
Louãky, Drásov, Lomnice, Nedvûdice,
Pfiedklá‰tefií a Sentice.

O konkrétních formách dal‰í spolu-
práce bude jednat novû vzniklá pracovní
skupina sloÏená ze starostÛ obcí, které
mají zájem se na tvorbû Komunitního
plánu regionu podílet. Na‰im spoleãn˘m
cílem je, aby novû pfiipravované sociální
sluÏby v na‰em regionu byly podpofieny
v rámci Jihomoravského kraje
a Ministerstva práce a sociálních vûcí.
Více informací na www.tisnov-mesto.cz,
e-mail: trncakova@tisnov-mûsto.cz

V̆ bor pro komunitní plánování
sociálních sluÏeb

Svoz odpadÛ v roce 2009

stejnû jako v minul˘ch letech bude
pro mûsto Ti‰nov vykonávat i v pfií‰tích
2 letech spoleãnost SITA CZ a. s., jelikoÏ
pfiedloÏila v zadávacím fiízení nejv˘hod-
nûj‰í cenovou nabídku. Dochází v‰ak
k nûkolika v˘znamn˘m zmûnám, které
by mûly zv˘‰it podíl vytfiídûného odpadu
a minimalizovat mnoÏství smûsného
domovního odpadu.

Smûsn˘ domovní odpad v zástavbû
rodinn˘ch domÛ bude sváÏen v zimní
ãásti roku (1/2 roku) v termínu od 1. 1.
do 31. 3. a od 1. 10. do 31. 12. v ãetnosti
1x za 14 dní. Od 1. 4. do 30. 9. bude v zá-
stavbû rodinn˘ch domÛ sváÏen tento od-
pad v ãetnosti 1x za t˘den stejnû jako
v zástavbû bytov˘ch domÛ, kde zÛstává
t˘denní ãetnost svozu po cel˘ rok.
Bytové domy na ul. Drbalova
a Jiráskova budou sváÏeny novû kaÏd˘
pátek. Bytové domy na ul. Sv. âecha,
Bezruãova, Chodníãek, Dvofiákova,
Riegrova, Na Rybníãku, Jungmannova,
Halouzkova, nám. Komenského,
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Kostelní, Wágnerova, Na Mlékárnû
budou sváÏeny novû kaÏd˘ ãtvrtek.
V zimní ãásti roku (termín viz v˘‰e)
bude sváÏen smûsn˘ domovní odpad
v zástavbû rodinn˘ch domÛ v prvním
t˘dnu a dále kaÏd˘ sud˘ t˘den (tzn. na-
pfiíklad v t˘dnu od 12. ledna svoz v zá-
stavbû rodinn˘ch domÛ neprobûhne).
V bytové zástavbû má rodina k dispozici
30-50 litrÛ objemu odpadové nádoby,
v zástavbû rodinn˘ch domÛ to bylo
dosud minimálnû 110 litrÛ.

Tfiídûn˘ odpad, kter˘ ukládají
obãané do barevn˘ch kontejnerÛ na sta-
novi‰tích ve mûstû, dozná následujících
zmûn. Do Ïlut˘ch a ãerven˘ch kontej-
nerÛ bude moÏné vhazovat dohromady
plasty (nikoli pouze PET lahve, jak má
mnoho obãanÛ zaÏité) spolu s nápojo-
v˘mi kartony (tetrapaky). Tyto sloÏky
se stejnû dotfiiìují na tfiídících lin-
kách, není proto nutné je pfii sbûru
striktnû oddûlovat.

V mûsíci bfieznu bude roz‰ífiena moÏ-

nost sbûru bioodpadÛ pro zájemce Ïijící
v zástavbû rodinn˘ch domÛ celého mûs-
ta. Svoz bioodpadÛ z lokality, kde probí-
há pilotní projekt, bude v zimních mûsí-
cích 1x za mûsíc, a to 12. 1., 9. 2. a 2. 3.

Mûsto hodlá v prvních mûsících roku
2009 vydat aktualizovan˘ leták
„Domovní odpad v Ti‰novû – kam s ním?“
jako pfiílohu TN. Více informací o odpa-
dech pfiineseme v lednovém ãísle TN.

Svoz domovního odpadu
o svátcích

Oznamujeme obãanÛm, Ïe svoz
smûsného domovního odpadu, kter˘
vychází na stfiedu 24. 12. 2008 se usku-
teãní jiÏ v sobotu 20. 12. 2008. Svozy,
které vychází na 25. 12. a 26. 12. 2008,
probûhnou fiádnû jako v bûÏné pracovní
dny. Svoz smûsného domovního odpadu,
kter˘ vychází na ãtvrtek 1. 1. 2009, se
uskuteãní aÏ v sobotu 3. 1. 2009.

Ing. Václav Drhlík
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Vánoãní vystoupení
Jifiího Helána

Srdeãnû zveme
seniory z mûsta
Ti‰nova na vá-
noãní vystoupení
Jifiího Helána,
které se koná
v pátek 19. 12.
2008 od 15.00
v jídelnû domu

s peãovatelskou sluÏbou Králova 1742.
Vstupné dobrovolné.

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

Harmonogram TN 2009

Termíny pro poslední pfiíjem textÛ
a inzerce a termíny, kdy vychází TN
v roce 2009.

âÍSLO TN POSLEDNÍ TERMÍN
P¤ÍJEM INZERCE VYDÁNÍ TN

do 17.00 hod.

1 5. 1. 2009 14. 1. 2009

2 19. 1. 2009 28. 1. 2009

3 2. 2. 2009 11. 2. 2009

4 16. 2. 2009 25. 2. 2009

5 2. 3. 2009 11. 3. 2009

6 16. 3. 2009 25. 3. 2009

7 30. 3. 2009 8. 4. 2009

8 20. 4. 2009 29. 4. 2009

9 4. 5. 2009 13. 5. 2009

10 18. 5. 2009 27. 5. 2009

11 1. 6. 2009 10. 6. 2009

12 15. 6. 2009 24. 6. 2009

13 29. 6. 2009 8. 7. 2009

14 10. 8. 2009 19. 8. 2009

15 31. 8. 2009 9. 9. 2009

16 14. 9. 2009 23. 9. 2009

17 29. 9. 2009 7. 10. 2009

18 12. 10. 2009 21. 10. 2009

19 2. 11. 2009 11. 11. 2009

20 16. 11. 2009 25. 11. 2009

21 7. 12. 2009 16. 12. 2009
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MûKS

26. prosince v 17.00 hod.
kostel sv. Václava

Vánoãní muzicírování
Ti‰novského komorního orchestru

pod vedením Jaroslava Kolesy,
prÛvodní slovo Jifií Jurka.

program: Anonym: Symphonia pastora-
lis in B, J. Vrchlick˘: Vánoce, A. Vivaldi:
Koncert pro kytaru, R. Binge:
AlÏbûtinská serenáda, J. Skácel: Harfa
ve snûhu, J. Ch. Bach: Koncert pro
violu, A. Vivaldi: Gloria, RV 589,
B. Nûmcová: úryvek z Babiãky (vánoãní
zvyky), Branã: Symphonia pastoralis
in D., J. Neruda: Romance ‰tûdrove-
ãerní, E. Zámeãník: Koledy (Tichá noc,
PÛjdem spolu, Chtíc aby spal, Finale)

Na mûsíc leden pfiipravujeme:

KRUH P¤ÁTEL HUDBY
5. koncert sezóny 2008/09

14. ledna v 19.30 hod.
kostel sv. Václava

NOVOROâNÍ KONCERT
Komorní orchestr Bohuslava MartinÛ
V̆ znamn˘ soubor pod vedením primá-
ria Kvarteta mûsta Brna

21. ledna v 19.30 hod.
sál MûKS

Erotická show pro dámy „Ladies party“
Dámska jízda skupiny The Rangers
pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové
od 10. prosince, tel. 549 410 022

25. ledna v 15.00 hod.
sokolovna Ti‰nov

MA·KARNÍ KARNEVAL S HARRYM

26. ledna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Neil Simon: Druhá kapitola
Hrají: David Prachafi, David Matásek,
Valérie Zawadská, Martina Hudeãková

pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové
od 10. prosince, tel. 549 410 022

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã

Cviãení PILATES od 23. prosince do konce
roku zru‰eno. Zahajuje 6. ledna 2009.

Galerie Josefa Jambora
Brnûnská 475, 666 01 Ti‰nov
telefon 549 410 211

Jifiina Kulí‰ková – Art-protis
Anna Zlochová – paliãkovaná krajka

6. 12. 2008 – 8. 1. 2009

V dobû adventní, za zvukÛ historic-
k˘ch nástrojÛ a písní Filipa Buriana
jsme proÏili krásné sobotní odpoledne

pfii vernisáÏi tapiserií Jifiiny Kulí‰kové
a paliãkované krajky Anny Zlochové.

V̆ stava je prodejní, pfiijìte si vybrat
vánoãní dárek pro své milé.
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OTEV¤ENO DENNù 10 – 12
a 14 – 17 (mimo pondûlí)
zavfieno 24., 25., 30. prosince
a 1. ledna 2009

Mûstská knihovna Ti‰nov

pfiipravila ve spolupráci s Morav-
skou galerií v Brnû náv‰tûvu v˘stavy
âeskoslovenská úãast na Svûtové v˘stavû
EXPO 58 v Bruselu a Ïivotní styl
v 1. polovinû 60. let. Akce probûhne ve
ãtvrtek 15. ledna 2009 v rámci projektu
„Salonky“.

Svûtová v˘stava
Expo 58 v Bruselu
a pfiedev‰ím ãesko-
slovenská úãast na
ní je v ãeském pro-
stfiedí legendárním
pojmem, povûst
o jednoznaãném ús-
pûchu ãeského za-
stoupení je jedním
ze záchytn˘ch bodÛ

pováleãné historie.
V na‰í pováleãné historii jde o jednu

z prvních prezentací âeskoslovenska za
Ïeleznou oponou, která ve sv˘ch dÛsled-
cích pomáhala budoucímu ru‰ení poli-
tick˘ch a kulturních bariér. AktérÛ
a pamûtníkÛ rapidnû ub˘vá, hrdû pfie-
nesené pÛvodní stavby z Bruselu byly
zniãeny ãi radikálnû pfiestavûny. Pfies
dlouhodobou pfiitaÏlivost bruselského
fenoménu mu prozatím nebyla vûno-
vána v˘znamnûj‰í odborná pozornost.

V̆ stava je oproti praÏské premiéfie
roz‰ífiena o fotografickou sekci.

Sraz zájemcÛ na vlakovém nádraÏí
v Ti‰novû 8.15 – 8.30, cestovné si hradí
kaÏd˘ sám (Ti‰nov – Brno-Hlavní nád-
raÏí a zpût), souãástí komentované pro-
hlídky bude i praktická dílna. Zájemci
se musí nahlásit pfiedem telefonicky na

ãísle 549 121 001-5 nebo osobnû v kni-
hovnû.

V rámci projektu
SALONKY

pofiádá ve ãtvrtek 29. ledna 2009
v 9.30 praktickou dílnu pod vedením
Dany Veselé:

KERAMICKÉ OZDOBY DO
KVùTINÁâE

Zájemci si pfiinesou nÛÏ (ostr˘) a vá-
leãek (i dûtsk˘) + poplatek za materiál
a vypálení v peci 50 Kã.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny

Foto je pouze ilus-
traãní.
Pfiipravte se na nad-
cházející jaro s vese-
lou myslí.

Ve ãtvrtek 22. ledna 2009 v 17 hod.
probûhne cestopisná pfiedná‰ka
Ing. Radovana JirkÛ:

Karakorum – okolo „stfiechy svûta“

Oblast Himálaje, Indii, Nepál
a Pákistán nav‰tívil autor besedy
s manÏelkou Alenou v kvûtnu a ãervnu
roku 2008. V indick˘ch státech Ladakh
a Ka‰mír, na území s nádhern˘mi a drs-
n˘mi horami projeli nejv˘‰e poloÏenou
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sjízdnou silnici svûta z Manali do krá-
lovského mûsta Lehu. Z Lehu pokraão-
vali do Srinagaru, kter˘ je pro svou
krásu a okolní jezera naz˘ván
„Benátkami v˘chodu“. Nedaleko pá-
kistánského Lahore pfiekroãili indicko-
pákistánskou hranici a byli svûdky tra-
diãního uzavírání hranic. Po známé
Karakorum highway, úzké asfaltové sil-
nici, která je místy vysekaná do kolmé
skály, dorazili aÏ pod osmitisícovku
Nanga Parbat. Odtud se za pomûrnû
dramatick˘ch okolností vraceli zpût.

Betlémsk˘ pfiíbûh opût
oÏije v Ti‰novû

Kdo z nás by se netû‰il na sváteãní
vánoãní atmosféru, rodinnou pohodu
a vÛni jehliãí? Vánoce jsou ale nûãím víc
neÏ svátky cukroví a dárkÛ. Pfiipomínají
pfiíbûh, kter˘ se pfied 2000 lety udál
v izraelském mûstû Betlémû. Budete-li
tedy po ·tûpánu unavení z koukání na
televizi a jídla, máme pro vás jednu
zajímavou pozvánku. V sobotu
27. 12. 2008 v 17 hodin se na ti‰nov-
ském námûstí znovu odehraje onen
velk˘ pfiíbûh, kter˘ dává cel˘m vánoã-
ním svátkÛm smysl. A bude to v obra-
zech vskutku Ïiv˘ch. Marie s Josefem
pfiichází do Betléma a nachází jen
skromné ubytování ve stáji, kde se ale
vzápûtí narodí miminko a ne jen tak
ledajaké – tohle dítû zmûní cel˘ svût.
Stfiedem nebes letí andûl oznamující
radostnou novinu a past˘fii i mudrcové
z v˘chodu se vydají je hledat, aby se mu

poklonili. Îe si to nedovedete u nás
v Ti‰novû pfiedstavit? Pfiijìte se tedy po-
dívat na námûstí a snad se nám podafií
vám tu slavnostní atmosféru pfiiblíÏit.
Tû‰it se mÛÏete nejen na zmínûné
past˘fie se sv˘mi oveãkami a svatou
rodinu, ale vûfite, Ïe i ten andûl pfiiletí,
aby nám v‰em hlásil, co velikého se
v Betlémû stalo. To v‰echno bude
dokresleno Ïiv˘m zpûvem, a tak dou-
fáme, Ïe vy i va‰e dûti budete odcházet
pohlazeni na du‰i. Chcete-li se dovûdût
víc, mÛÏete se podívat na video ãi
fotky z loÀského Ïivého Betléma na
www.adventistetisnov.estranky.cz a uÏ
teì se zaãít tû‰it na tu velkou chvíli.

Zlatá nedûle

MûKS ve spolupráci s krouÏkem
Cuchanina pofiádá 21. 12. od 10 do
17 hod. v sále MûKS na Ml˘nské ulici

V¯STAVU BETLÉMÒ
V̆ stava bude doplnûna v˘robky ruã-

ních prací. Na v˘stavce je moÏné zakou-
pit drobné dáreãky – na poslední chvíli
a vlastnoruãnû si vyrobit ozdobu nebo
pfiáníãko.

Vánoãní koncert v Lomnici

V sobotu 27. prosince 2008 v 17.00
hodin se uskuteãní v kostele Nav‰tívení
Panny Marie v Lomnici vánoãní kon-
cert. Pfii této pfiíleÏitosti  vystoupí
Zábrdovick˘ chrámov˘ sbor s „âeskou
m‰í vánoãní“ od Jana Jakuba Ryby.
Vstupné 80,- Kã.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

21. 12. Vánoãní jarmark nám. Míru mûsto
26. 12. Vánoãní muzicírování s TIKO kostel sv. Václava 17.00 MûKS
27. 12. Vánoãní pfiíbûh námûstí Míru 17.00

1. 1. Silvestrovsk˘ ohÀostroj námûstí Míru 0.30 mûsto
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

19. 12. 2008 v 15 hod.
Baby masáÏe
Zveme v‰echny tûhotné
Ïeny a maminky s dûtmi
do 3 let na pfiedná‰ku

Baby masáÏe. S registrovanou porodní
asistentkou Bc. Radkou MÀaãkovou se
nauãíte, jak masírovat na‰e nejmen‰í.
MasáÏe jsou vhodné jiÏ pro novorozence.

Pro velmi malé dûti pfiiná‰í dotek
pocit tepla, jistoty a bezpeãí, proto jsou
úãinky baby masáÏí velmi pfiíznivé.
Pomocí masáÏe mÛÏeme odstranit u mi-
minka poporodní trauma, dítû se stává
klidnûj‰í a vyrovnanûj‰í, va‰e pouto
k sobû navzájem se prohlubuje s kaÏ-
d˘m dotekem. MasáÏe mají pozitivní
vliv na spánkov˘ rytmus dûtí. DûÈátka
vezmûte s sebou.
Pfiihlá‰ky do 18. 12. na tel. 737 365 989,
RadkaMnackova@seznam.cz

20. 12. 2008 od 14 hod.
Vánoãní slavnost

Vyzkou‰íte si staré vánoãní zvyky,
zazpíváte koledy, ochutnáte cukroví
z kuchyní jin˘ch maminek (nezapo-
meÀte vzít i to své s sebou).
V 15 hod. a 16 hod. vánoãní pohádka
„Babiããiny Vánoce“. Poãet míst je ome-
zen, hlaste se pfiedem na tel. 604 871 943,
e-mail: studanka@atlas.cz nebo pfiímo
v matefiském centru.

17. 1. 2009 v 9 hod.
Italská pfiíchuÈ

Pfiijìte si vyzkou‰et, jak se vafií
a chutná zdrav˘ obûd o v‰ech chodech
inspirovan˘ italskou kuchyní!
Sestavíme a pfiipravíme si vlastní menu
podle chuti a nápadÛ ….

Poãet míst je omezen, hlaste se
pfiedem na tel. 604 871 943, e-mail:
studanka@atlas.cz nebo pfiímo v matefi-
ském centru.

Tûhulky a Mamulky v Matefiském
centru Studánka

Tûhulky: cviãení pro tûhotné maminky

14. 1. KPH – Komorní orchestr kostel sv. Václava 19.30 MûKS
Bohuslava MartinÛ

V˘stavy
Datum Akce Místo

6. 12. – 8. 1. Kulí‰ková – art-protis, Jamborova galerie
Zlochová – paliãkovaná krajka

3. 11. – 17. 12. Ruãnû malovaná trika a haleny knihovna
1. 12. – 31. 3. Obrázky Heleny Zmatlíkové knihovna

31. 8. – 31. 12. Ti‰nov ve star˘ch fotografiích galerie Diana
30. 9. – 11. 1. Restaurované pfiedmûty ze sbírek muzea Podhorácké muzeum
20. 10. – 8. 2. Emanuel Rann˘ – celoÏivotní dílo Podhorácké muzeum
20. 10. – 8. 2. Emanuel Rann˘ ve svém prostfiedí – Podhorácké muzeum

fotografie V. Kallabové
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a pfiíprava párÛ k porodu (stfieda od
16.30 do 18.00 hod.)

Posilovací a rehabilitaãní cviãení je
zamûfiené na celkové posílení svalstva
a zlep‰ení fyzické kondice, na prevenci
i pomoc pfii tûhotensk˘ch potíÏích jako
jsou bolesti zad, nevolnosti, kfieãe
konãetin, kfieãové Ïíly, potíÏe s trávením
aj. Procházíme spoleãnû cel˘m obdobím
tûhotenství (od 16. aÏ 20. t˘dne poãí-
naje) a pfiipravujeme se na jednotlivé
fáze porodu. Zvlá‰tní pozornost vûnu-
jeme d˘chání a psychické harmonii
nastávající maminky, v˘Ïivû tûhotné
a kojící Ïeny a první pomoci pfii porodu
i po nûm pomocí aromaterapie, homeo-
patie a masáÏí. Pomocí gravidjógy,
energetick˘ch cviãení a bfii‰ního tance
v kruhu stejnû naladûn˘ch Ïen posílíte
vlastní pfiirozené schopnosti porodit
zdravé dítû a naleznete svÛj jedineãn˘
zpÛsob, jak pfiivést dítû na svût s rado-
stí. Nauãíte se tlumit bolest pfiírodními
prostfiedky a vnímat jednotlivé porodní
fáze v propojení s va‰ím dûÈátkem a tím
jej podpofiíte na cestû za prvním nadech-
nutím.

Mamulky: cviãení pro maminky po
porodu – od doby ‰estinedûlí po celou
dobu rodiãovské dovolené (stfieda
15.00 – 16.00) 

Cviãení pro Ïeny, které pomocí posi-
lovacích cvikÛ, prvkÛ jógy, ãínsk˘ch
i tibetsk˘ch cviãení vede k obnovení
tûlesné i psychické kondice Ïeny po
porodu. Nauãíte se sestavy uÏiteãné
k nastolení tûlesné i psychické pohody
a podporující zvládání kfiehké role Ïeny
a maminky v kruhu rodiny. Spoleãnû
také sdílíme svoje zku‰enosti s v˘cho-
vou i v˘Ïivou sv˘ch dûtí.

Tûhulky a mamulky probíhají pod
vedením RNDr. Jany Koudelové v tûloc-
viãnû Studánky. K dispozici je kvalitnû
vybavená malá tûlocviãna, podloÏky,

gymnastické míãe, overbally a jiné po-
mÛcky. Je pfiirozené, Ïe vezmete s sebou
svoje miminka i star‰í dûti, je pro nû za-
ji‰tûno hlídání v hernû matefiského
centra.
Více informací na:
www.homeoporadna.com
email: jana@homeoporadna.com,
tel. 774 023 959.

Matefiské centrum Studánka dûkuje:
– rodiãÛm a jejich dûtem, ktefií nás v le-

to‰ním roce nav‰tívili, nebo ktefií nás
svou úãastí na na‰i akcích podpofiili

– sluÏebním maminkám a maminkám,
které dobrovolnicky vedou krouÏky, za
jejich obûtavou práci

– fyzick˘m a právnick˘m osobám, které
nás v leto‰ním roce podpofiily, a to ne-
jen finanãnû

– v‰em, ktefií s matefisk˘m centrem
sympatizují

– mûstu Ti‰nov
– Jihomoravskému kraji
– Ministerstvu práce a sociálních vûcí

Dále dûkujeme paní Blance
Humpolcové a Janû Koudelové za pfied-
ná‰ky o zdraví a zdravé v˘Ïivû a pekafi-
ství Halouzka za ãerty do mikulá‰sk˘ch
balíãkÛ.

Matefiské centrum Studánka Vám
pfieje krásné a veselé Vánoce a do
nového roku lásku a zdraví.

Pfied‰koláci aneb tû‰íme
se do ‰koly…

Z· Ti‰nov, nám.
28. fiíjna 1708 ve
spolupráci s ma-

tefisk˘mi ‰kolami v Ti‰novû pfiipravuje
pro pfied‰kolní dûti nûkolik odpoledních
akcí ve ‰kole.

Na‰í snahou je pfiiblíÏit dûtem ‰kolní
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atmosféru je‰tû pfied vstupem do 1. tfiíd.
První setkání s dûtmi a jejich ro-

diãi se uskuteãní ve stfiedu 10. 12. 2008
v 15.30 hod. v uãebnû dramatické v˘-
chovy. Toto odpoledne bude zamûfieno
na hudební a dramatickou v˘chovu
v duchu adventu.

Tû‰í se na vás paní uãitelka Jana
Chadimová a pan uãitel Radim
Vykoukal.

Druhé setkání s dûtmi a jejich ro-
diãi se uskuteãní ve stfiedu 28. 1. 2009
v 15.30 hod. v horní tûlocviãnû. Toto od-
poledne bude zamûfieno na pohybovou
v˘chovu (hry s míãem, cviãení s padá-
kem, prvky jógy…).

Tû‰í se na vás paní uãitelky Ludmila
Babáková a Jana Krejãí.

Tfietí setkání s dûtmi a jejich rodiãi
se uskuteãní ve stfiedu 25. 3. 2009
v 15.30 hod. ve tfiídû 1.A. Toto odpo-
ledne bude zamûfieno na pracovní ãin-
nosti (pfiíprava na Velikonoce, zdobení
vajíãek…).

Tû‰í se na vás paní uãitelky Anna
Klíãová a Hana K‰icová.

âtvrté setkání s dûtmi a jejich ro-
diãi se uskuteãní ve stfiedu 20. 5. 2009
v 15.30 hod.ve tfiídû 1.B. Toto odpoledne
bude jiÏ zamûfieno na ‰kolní v˘uku. Dûti
si vyzkou‰í, jak se uãí ve „velké“ ‰kole.

Tû‰í se na vás paní uãitelky Eva
Dvofiáãková a Jana Chadimová.

Mgr. Eva Brázdová, z. fi.

Den povolání a hobby

Dne 28. 11. 2008 se na na‰í ‰kole
uskuteãnil „Den povolání a hobby“.
Hlavním principem dne bylo, aby se
Ïáci pokusili pfievléct do „uniformy“
svého oblíbeného povolání ãi koníãku.
Akce byla velmi úspû‰ná. Na na‰í ‰kole
jsme najednou mohli vidût spoustu

lékafiÛ, dûlníkÛ, právníkÛ nebo jiná
kuriózní povolání.

Vrcholem dne bylo, kdyÏ se Ïáci ve
sv˘ch kost˘mech shromáÏdili ve vesti-
bulu, kde byli natoãeni ti‰novskou
televizí. Cel˘ den byl pln˘ zábavy, ale
nejvût‰í legrace byla vidût uãitele v pfie-
vleãení za netradiãní povolání. V‰ichni
si z tohoto dne odnesli spoustu záÏitkÛ
a snad, stejnû jako já, doufají, Ïe nezÛ-
stane jen u jedné takové pfiínosné akce.

Nicol Prosová, Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Îivot na historickém
venkovû jsme zakusili
na vlastní kÛÏi

Leto‰ní podzim se Ïáci tfiíd 4. B,
5. A a 5. C Z· Ti‰nov, námûstí 28. fiíjna
zúãastnili pûtidenního v˘ukového pro-
gramu v Centru ekologické v˘chovy
Chaloupky v KnûÏicích u Okfií‰ek s ná-
zvem „Historie v‰edního dne“. Jak na-
povídá název programu, byla ve‰kerá
ãinnost ÏákÛ orientována na historii
bûÏného Ïivota na venkovû. Îáci si mûli
pfiipomenout ãasy, kdy lidé byli mnohem
více spjati s pfiírodou, její v˘dobytky si
získávali vlastní prací a kdy k pfiírodû
lidé vzhlíÏeli s úctou, díky a respektem.
Absence vlastního úsilí a podílu na
získávání surovin vede k tomu, Ïe sou-
ãasná mládeÏ toho o pfiírodû ví ménû neÏ
dfiíve. Koncepce t˘denního programu se
snaÏila tento nedostatek alespoÀ ãás-
teãnû napravit.

Îáci byli rozdûleni do ãtyfi soutûÏních
skupinek. Samotn˘ program byl realizo-
ván paralelnû ve dvou vût‰ích skupi-
nách pod vedením zku‰en˘ch lektorÛ.
Ve‰kerá v˘uka se odehrávala prostfied-
nictvím praktick˘ch ãinností, do‰lo i na
ochutnávku rÛzn˘ch druhÛ medu.
KaÏd˘ den si Ïáci mohli vyzkou‰et nûco



RÛzné

12 TI·NOVSKÉ NOVINY 21/2008

jiného, napfi. v˘robu vláken a textilií,
pfiípravu dfieva na peãení v chlebové
peci, v˘robu svíãek, pfiípravu pokrmÛ
z obilovin, v˘robu tûsta a peãení peãiva,
v˘robu másla a s˘ra, vyfiezávání ze
dfieva nebo péãi o domácí zvífiata.
Nechybûla ani hudební improvizace na
jednoduché lidové nástroje, práce
s mapou a orientace v okolí.

Cel˘ t˘denní pobyt byl zakonãen zá-
vûreãnou konferencí, kde Ïáci prezento-
vali, co se nauãili. V‰em ÏákÛm se pobyt
velice líbil, odnesli si spoustu v˘robkÛ,
ale také nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ.

Program se orientoval zejména na
praktické ãinnosti a na získávání po-
znatkÛ jejich prostfiednictvím. Byl se-
staven na velmi dobré úrovni a v mnoha
vzdûlávacích oblastech naplÀuje poÏa-
davky RVP, taktéÏ materiální vybavení
pomÛckami a nástroji nadmíru splnilo
oãekávání. Nedocenitelná je i moÏnost
pedagoga lépe poznat své Ïáky pfii bûÏ-
n˘ch pracovních ãinnostech, kaÏdoden-
ních povinnostech a práci v kolektivu.

CEV Chaloupky nabízí tak zajímavé
a poutavé programy, Ïe je v poslední
dobû velmi tûÏké pobyty objednat.
Vûhlas Chaloupek jiÏ pfiesáhl hranice
kraje, pfiesto se nám podafiilo zajistit
dal‰í termíny, které máme v souãasné
dobû zadány aÏ do roku 2012.

Mgr. Jana KfiíÏová,
Mgr. Gabriela ·tûtinová,

Mgr. Radim Vykoukal

„Jitrocel a rozmar˘n léãivé
jsou trávy, dávaj lidem
aspirin, aby byli zdrávi…“

V duchu slov písnû Heleny
Vondráãkové se neslo poho-
dové odpoledne ve ‰kolní
druÏinû, kdy se uskuteãnila

velmi zdafiilá ochutnávka ãajÛ pro dûti
i rodiãe spojená s besedou o léãiv˘ch
rostlinách. Na pfiípravû se podílely
i samy dûti – vyhledávaly informace
a zajímavosti o bylinách, seznámily se
s legendami o objevení ãaje, zajímaly se
o zpÛsoby pfiípravy tohoto oblíbeného
nápoje a pfiipravily si i dotazy pro
Ing. Márii Musilovou, která byla pfií-
tomna jako odborn˘ poradce. Svoje po-
znatky písemnû i v˘tvarnû zpracovaly
a pouÏily pfii v˘zdobû uãebny, kde akce
probíhala. Dûti byly pfiekvapeny, Ïe
první zmínky o ãajov˘ch lístcích louho-
van˘ch v pfievafiené vodû se objevují ve
starovûké âínû v dobû pfied pûti tisíci
lety. Vítr pr˘ zanesl do misky vafiící
vody na dvofie císafie ·en – nunga nûko-
lik lístkÛ ãajovníku. Císafi ochutnal
a zjistil, Ïe nápoj pÛsobí osvûÏujícími
a povzbudiv˘mi úãinky. Léãivé úãinky
nûkter˘ch dal‰ích rostlin jsou známé od
nejstar‰ích dob. UdrÏovaly a obnovovaly
ztracenou sílu lidem i zvífiatÛm.
Metodou pokusÛ a omylÛ byl zji‰Èován
jejich vliv na rÛzné choroby a odtud
plyne i jejich pojmenování – jaterník,
srdeãník, kostival ãi dobromysl. Lid si
léãiv˘ch rostlin váÏil a uctíval je. Sbíral
je jen v urãitou denní nebo noãní dobu,
protoÏe vûfiil v jejich nadpfiirozené síly.

AÏ vás bude v nadcházejícím ponu-
rém období trápit r˘ma, horeãka ãi ka‰el
nebo budete mít chuÈ na ãaj pro dobrou
náladu, dopfiejte si ‰álek dobrého ãaje –
dodá vám energii, osvûÏí tûlo i mysl.

Vychovatelky ‰kolní druÏiny
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Zprávy ·kolního parlamentu

V pátek 21. listopadu zÛstala
Základní ‰kola Smí‰kova rozsvícená
déle, neÏ jsou v‰ichni v okolí zvyklí.
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Po loÀské úspû‰né akci S knihou do pe-
lí‰ku, která byla spojena s pfienocová-
ním na na‰í ‰kole, zorganizoval ·kolní
parlament druhé nocování, tentokrát
s filmovou tématikou. Ve tfiech kinosá-
lech byly k vidûní tfii Ïánry – komedie,
seriál a horory. V̆ bûr filmÛ zajistil par-
lament, k potfiebám divákÛ slouÏil bufet
a dvû tfiídy se promûnily v noclehárny.
Akce se vydafiila a uÏ pfiem˘‰líme, co
podniknout pfií‰tû.

V pfiedvánoãním ãase si v˘zdobou
celé ‰koly chceme zpfiíjemnit ãekání na
jedny z nejhezãích svátkÛ v roce a v pá-
tek 19. 12. ukonãíme rok spoleãnû celá
‰kola dohromady jiÏ tradiãními vystou-
peními na na‰í Besídce.

Dûkujeme v‰em, ktefií se zapojili do
Adventních dílniãek a pomohli nám pfii-
loÏením ruky k dílu ãi materiálnû zajis-
tit v˘robu vánoãních dárkÛ a dekorací.

Závûrem bychom chtûli popfiát v‰em,
nejen pracovníkÛm a ÏákÛm na‰í ‰koly,
krásné a niãím neru‰ené vánoãní svátky
a do roku 2009 hodnû zdraví, pohody,
pracovního elánu a optimismu.

Za ·kolní parlament Lenka Tittlová
9. B, Vûra Volenová

Den chemie

Dne 4. 12. uspofiádala chemická
fakulta VUT Den chemie. Îáci 9. roãníku
Z· Smí‰kova si v rámci této akce pro-
hlédli budovu chemické fakulty, její
laboratofie a jako bonus mohli vidût
nûkolik atraktivních pokusÛ, které pfii-
pravili studenti této fakulty. Pfiivezli
jsme si nejen prospekty z fakulty, ale
i nezapomenutelné záÏitky, které nás
inspirovaly k moÏnosti studia chemie.

Îáci IX. B

Mikulá‰ ve ‰kole

Od rána bylo ve tfiídách na
Z· Smí‰kova velice ru‰no. Mûl pfiijít
Mikulá‰ s ãerty. Hlavnû Ïáci niÏ‰ích roã-
níkÛ pobíhali po chodbách a vyhlíÏeli,

jestli uÏ jdou. V prvních hodinách se uÏ
koneãnû oz˘valo fiinãení fietûzÛ a dupot.
Do tfiíd se nejdfiíve vfiítili ãerti, pak
andûlé a nakonec dÛstojnû vstoupil
Mikulá‰. U tûch men‰ích byly vidût
obavy. Ve tfiídách  Ïáci recitovali, zpí-
vali, a kdyÏ Mikulá‰ v‰echny odmûnil,
obavy zmizely. Pochvalu si zaslouÏí
v‰ichni Ïáci 9. roãníkÛ, ktefií si tuto akci
pfiipravili.

Podûkování

Zamûstnanci Základní ‰koly Ti‰nov,
Smí‰kova 840 dûkují v‰em organizacím,
institucím i soukrom˘m subjektÛm za
pomoc a spolupráci pfii zaji‰tûní kvalit-
ního vzdûlávání v roce 2008. Pfiejeme
v‰em krásné a pohodové proÏití vánoã-
ních svátkÛ a v roce 2009 mnoho osob-
ních i pracovních úspûchÛ.

Dûkujeme pfiedev‰ím firmám Koral
Ti‰nov, s. r. o., Stavoprogres Brno,
spol. s r. o., Kontest Ti‰nov s. r. o., Pavel
Dospí‰il, Cyklosport Klepárník, Vels
sport Pfiedklá‰tefií, PC Servis Horova,
Zabezpeãovací systémy Jufiíãek.
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ProÏili jsme Matrix víkend

Parta. ZáÏitek. Cesta. Smích. Les.
Poznání. Domluva. Hra. Strach. MÀam.

Tûmito slovy by se dal ve zkratce po-
psat víkend, kter˘ strávili náv‰tûvníci
Klubu âas o podzimních prázdninách
v nedalekém Matrix prostoru – Skryje.
O víkendu se parta devíti lidí pfiipravo-
vala na boj proti strojÛm i agentÛm, ale
hlavnû zápasila s nudou, vlastní pohodl-
ností a se sv˘mi hranicemi.

V pátek do‰lo k osudovému setkání
s tajemn˘m Morpheem a u nûj se
v‰ichni rozhodli poznat reáln˘ svût
a projít v˘cvikem v boji proti strojÛm.
Je‰tû ten veãer pak museli pfiemoci svÛj
strach a ukázat svou odvahu. V sobotu
pak byli podrobeni zkou‰ce rychlosti
a postfiehu, vydali se po stopách barona
Trencka aÏ do rokle, kde se ukr˘val.
Nauãili se postarat sami o sebe, pfiipra-
vit si obûd i veãefii a zaÏili spoustu
legrace pfii hfie zvané „dekomlat“ i des-
kov˘ch hrách, které vyplnily voln˘ ãas
mezi etapami v˘cviku. Veãer pak ‰li za
vûdmou, která mûla pro kaÏdého posel-
ství a radu, jak Ïít dál, aÏ se vrátíme
zpût do reality. Na závûr v‰ichni získali
osvûdãení o absolvovaném v˘cviku, kte-
r˘ je pfiipravil lépe bojovat se stroji
nejen v Matrixu, ale i v reálném Ïivotû.
VÏdyÈ strojÛ kolem sebe máme nespo-
ãetnû, staãí se jen rozhlédnout…

V˘roba korálkov˘ch ‰perkÛ

Ve ãtvrtek 20. 11. mûli v‰ichni ná-
v‰tûvníci Klubu âas moÏnost vyrobit si
‰perky z korálkÛ. Dílna se setkala s vel-
k˘m ohlasem nejenom u dívek, nakonec
si témûfi v‰ichni, kdo ten den do klubu
zavítali, odná‰eli krásné náu‰nice, ná-
ramky, náhrdelníky a dal‰í pfiekvapení
pro své blízké pod vánoãní stromeãek.

V˘robu korálkov˘ch ‰perkÛ trpûlivû
vedla lektorka Zorka. Také bychom
chtûli podûkovat firmû Rooya, která
nám darovala korálky a biÏuterní
komponenty.

Fotky z Matrix víkendu i v˘roby ko-
rálkov˘ch ‰perkÛ si mÛÏete prohlédnout
ve fotogalerii na internetov˘ch strán-
kách www.klub-cas.cz, kde najdete i po-
drobn˘ program pfiipravovan˘ch akcí.

Na nov˘ rok 2009 pfiipravujeme
spoustu novinek – roz‰ífiení otvírací
doby, otevfieno bude i v pátek, cool
workshopy o hip hopu, graffiti, street
dance a dal‰í. Filmové projekce a promí-
tání, otevfiení hudební dílny, supr jedno-
rázové akce – novoroãní diskotéka,
bowling, lanové centrum, bazén, turnaj
ve fotbálku a dal‰í.

Pracovníci Klubu âas pfiejí v‰em
krásné, snûhové a pohodové Vánoce!

Mgr. SoÀa Leifrová

Tfiíkrálové koledování
v roce 2009

S vánoãními svátky se pfii-
blíÏil také Nov˘ rok a s ním
i tradiãní charitativní akce –
Tfiíkrálová sbírka. JiÏ od
roku 2000 prochází tfii krá-
lové ulicemi mûst od domu
k domu a za pomoci vedou-
cího skupiny zpívají koledy,

rozdávají malé dáreãky a oslovují tím
v‰echny, kdo jsou ochotni naslouchat
a finanãnû pfiispût na pomoc lidem,
ktefií si mnohdy sami pomoci nedokáÏí.

V̆ tûÏky Tfiíkrálové sbírky vyuÏívají
poboãky diecézních a oblastních organi-
zací Charity âeské republiky k rozvoji
sv˘ch projektÛ a aktivit, jejichÏ pro-
stfiednictvím pomáhají lidem v nouzi.
Nejvût‰í ãást prostfiedkÛ získan˘ch
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z Tfiíkrálové sbírky je pouÏita v regio-
nech, ve kter˘ch je sbírka provedena.
I díky tomu zapustila ti‰novská Charita
úspû‰nû své kofieny. Vedle jiÏ dfiíve pro-
vozované o‰etfiovatelské sluÏby zprovoz-
nila dal‰í projekty – peãovatelskou
sluÏbu, nízkoprahov˘ Klub âas
a Poradnu Porta – odborné sociální
poradenství. MoÏná jste se jiÏ s nûkte-
rou z tûchto sluÏeb ãi jejími pracovníky
setkali. V‰ichni zamûstnanci jsou
v rámci sv˘ch projektÛ pfiipraveni
poskytnout v‰em klientÛm maximální
péãi, podporu a pomoc. Pro více infor-
mací o OCH Ti‰nov nav‰tivte webovou
adresu www.tisnov.caritas.cz.

V‰ichni koledníci jsou dobrovolníci,
kter˘m neplyne Ïádn˘ zisk. MÛÏe je
tû‰it pouze va‰e podpora, úsmûv
a vlídné slovo. Proto vás, ke kter˘m tfii
králové v dobû 2. – 11. 1. 2009 dorazí,
prosíme o vstfiícnost k nim a rovnûÏ dû-
kujeme za va‰i podporu. O Tfiíkrálové
sbírce budeme nadále informovat na
webov˘ch stránkách Charity i v nûkte-
rém z novoroãních ãísel Ti‰novsk˘ch
novin. Dûkujeme.

Vánoãní jedliãky v kvûtináãi 
stále v prodeji

Pokud jste si letos zatím nestihli
koupit vánoãní jedliãku v kvûtináãi,
budete k tomu mít moÏnost je‰tû na
stánku Ekoporadny v rámci charitativ-
ních vánoãních trhÛ 21. 12. odpoledne.
Stromky jsou asi 40 – 50 cm vysoké,
stojí 80,- Kã a dostanete k nim i návod,
jak o stromek správnû peãovat, aby vám
vydrÏel pfies zimu. Na jafie pak opût bu-
dete mít moÏnost pfii spoleãném sázení
„vrátit“ va‰i jedliãku zpût do pfiírody
a zv˘‰it tak v˘skyt jedle bûlokoré v na-
‰ich lesích. NezapomeÀte se tedy zasta-
vit na stánku Ekoporadny 21. 12. nebo
pfiímo v Ekoporadnû na nám. 28. fiíjna
ã. p. 28 v její otevírací dobû (Po 9 – 11
a St 13 – 17, po domluvû na ekoporadna
@tisnovsko.eu ãi 736 448 871 moÏno
i jindy). A tfieba vás zaujme i dal‰í
vánoãní nabídka Ekoporadny, napfi.
dárkové balíãky v˘robkÛ Fair Trade ãi
ruãnû vyrábûné ‰perky ãi svíãky ze
vãelího vosku.

Aukce dûtsk˘ch kreseb
pro Ekoporadnu

Dal‰í pfiedvánoãní akcí Ekopo-
radny je aukce dûtsk˘ch kreseb,
vybran˘ch z ankety „Co si stromy
myslí“, která byla souãástí leto‰ních
oslav Dne stromÛ. Bude mít podobu
internetovou, kdy na webové stránce
http://aukce.tisnovsko.eu mÛÏete
on-line pfiihodit na nûkter˘ z ob-
rázkÛ. Najdete tam nápadité a zda-
fiilé práce dûtí matefisk˘ch ‰kol
i krouÏku Matefiského centra, stejnû
jako práce star‰ích dûtí ‰kolního
vûku. Vyvolávací cena je 100 Kã.
Po pfiihození se vám bûhem 
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12 hodin ozveme, abychom vá‰ pfiíhoz
potvrdili. Jakákoli ãástka, kterou se
na‰í aukce zúãastníte, bude chápána
jako dar a rádi vám v pfiípadû potfieby
vystavíme pfiíslu‰né potvrzení.

V klasické podobû probûhne aukce
také v den charitativních vánoãních
trhÛ 21. 12., kdy se jí mÛÏete zúãastnit
od 15 hod. na schodech radnice. Pfiijìte
se podívat a otevfiete své srdce a penû-
Ïenku také ve prospûch Ïivotního pro-
stfiedí a tak potfiebné ekologické osvûty
a poradenství, kterou Ekoporadna
Ti‰novsko svou ãinností poskytuje.

Betlémské svûtlo 2008

JiÏ v sobotu 13. prosince
pfievezmou skauti z celého
svûta ve VídeÀském kostele
Srbské pravoslavné církve
Betlémské svûtlo. Tento

novodob˘ symbol Vánoc cestuje kaÏdo-
roãnû aÏ z Betléma a dostává se do
v‰ech domácností v Evropû. Stejnû jako
kaÏd˘ rok i letos – jiÏ podevatenácté –
ho budou ãe‰tí skauti rozváÏet v sobotu
20. prosince vlaky do v‰ech koutÛ âR.
Do Ti‰nova pfiijede vlak R 672
s Betlémsk˘m svûtlem v 6.50 hod.

Betlémské svûtlo bude oficiálnû
v Ti‰novû pfiedáno v nedûli 21. 12. 2008
na ranní m‰i od 8 hodin a po v‰ech
m‰ích v Ti‰novû a Pfiedklá‰tefií bude
moÏné si svût˘lko zapálit.

Po cel˘ den bude k dispozici i na
ti‰novské fafie.

Poznávání krás pfiírody
trochu jinak

Jako kaÏd˘ rok, tak i letos podnikly
dûti z Dûtského domova v Pfiedklá‰tefií
v˘pravu do Královy jeskynû. Tentokrát

na podzim. Nejdfiíve si kaÏd˘ musel na-
chystat vhodné obleãení. Pak nás jesky-
Àáfii vybavili helmami a svûtly. A hurá
do jeskynû. UÏ v˘stup k jejímu vchodu

je hodnû namáhav˘, ale na‰e nad‰ení
pfiekonalo v‰echny pfiekáÏky. Pod vede-
ním zku‰eného jeskyÀáfie Pavla
Ondrysky jsme schopni v‰ude vlézt
a podívat se i do mal˘ch prostÛrek.
Nevadí nám ani plazení, ‰plhání po Ïeb-
fiíku, klouzání po zadku, ani padání do
dûr. Cestou si mÛÏeme zblízka prohlíÏet
nádhernou v˘zdobu a obyvatele jes-
kynû – pavouky a netop˘ry. Po tfiech
hodinách unaveni, zabláceni, ale plni
krásn˘ch dojmÛ, vylézáme na povrch.

Tímto moc dûkujeme v‰em ti‰nov-
sk˘m jeskyÀáfiÛm, ktefií nám umoÏÀují
si proÏít tyto nev‰ední záÏitky.

Za dûti z Dûtského domova v Pfiedklá‰tefií
Zdena, Petra a teta Zdena

Mysliveck˘ ples v Lomniãce

Myslivecké sdruÏení Lomniãka –
·erkovice pofiádá Mysliveck˘ ples
(po 33 letech)
Datum konání: 10. 1. 2009 ve 20.00
hodin v sokolovnû v Lomniãce
Hudba: Jaroslav Kozelek
Vstupné: 70,- Kã
Bohatá myslivecká tombola
Myslivecká kuchynû
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Spoleãenské plesy v ti‰novské
sokolovnû v roce 2009

Sobota 10. 1. firma STEINHAUSER
Pátek 16. 1. Zemûdûlsk˘ ples
Sobota 24. 1. Ples mûsta Ti‰nov
Sobota 14. 2. Gymnázium Ti‰nov
Sobota 21. 2. Country bál Sokol Ti‰nov

Spoleãensk˘ ples firmy STEINHAUSER
se koná v sobotu 10. ledna 2009 ve
20.00 hod. v sokolovnû.
Pfiedprodej vstupenek je v sokolovnû
od 2. ledna 2009 dennû od 8 do 20 hod.

Konec nadûje

V pátek 28. listopadu t. r. rozlouãili
jsme se v chrámu sv. Václava v Ti‰novû
s na‰im mil˘m kamarádem Karlem
Souãkem. Pfied obfiadem, je‰tû v tichu
kostela, promítal jsem si jeho Ïivotní
osud i to, proã byl tak oblíben˘. Narodil
se ve vûfiící rodinû a shodou okolností
zde na místû posledního rozlouãení jako
mal˘ chlapec ministroval. Velké spole-
ãenské zmûny ho sice zavály na opaãn˘
konec barikády, nicménû stále vidím na
jeho úmrtním oznámení pod rÛÏí matnû
prostupující kfiíÏ.

Seznámil jsem se s ním v dûtsk˘ch
letech nûkdy ve ãtyfiicátém roce. Potom
jsme se dlouhá léta setkávali velmi
ãasto. Zpoãátku ve skautském hnutí,
pak na prÛmyslovce a po jeho návratu
z vojny, která tak ovlivnila jeho svûto-
názor, jsme pracovali oba ve stejném v˘-
zkumném ústavu. Od té doby se také
datují zaãátky radioamatérského hnutí
v Ti‰novû, na kterém má nezapomenu-
telné zásluhy a které funguje dosud.
V této ãinnosti jsme se lehce shodli,
dal‰ím iniciátorem byl také s námi pra-
cující Ing. Zdenûk Máca, pozdûj‰í

KarlÛv ‰vagr. Radioklubem v‰echno za-
ãalo a pak se nabalovaly dal‰í vefiejnû
prospû‰né ãinnosti. Karel byl ohromn˘
lokální patriot a pro Ti‰nov by udûlal
v‰echno, bohuÏel i rodina byla nûkdy na
druhém místû. Je‰tû pfied vojnou dûlal
uvadûãe v kinû a promítání filmÛ mu zÛ-
stalo aÏ do osmdesát˘ch let. Od roku
1959 byl poslancem Národního v˘boru,
dále mistrem sportu, státním trenérem
a ve vefiejné správû se propracoval aÏ na
pfiedsednické místo, kde pÛsobil dvacet
rokÛ. Kde mohl, tam pomohl. Nebyl
praktikem, ale organizátorem praktikÛ,
od kter˘ch si nechal poradit, a byl vyko-
navatelem v‰ech úfiedních úkonÛ. Co
v‰echno pro Ti‰nov udûlal, to je uÏ dnes
tûÏké vyjmenovat. A nedûlalo se to
tehdy lehce. Bylo potfieba známostí,
kompromisÛ, protisluÏeb, nûkdy tím
trpûla kvalita. Lze uvést radioklub, tele-
vizní pfievadûã, plynofikaci mûsta, síd-
li‰tû Pod Kvûtnicí, stavbu sportovní
haly, vysílací stfiedisko Na Veselí, nov˘
hfibitov, novou ‰kolu a mnoho drobnûj-
‰ích doprovodn˘ch akcí. Pomáhal
„Baníku“ i hasiãÛm. To v‰echno se Karel
snaÏil popohnat, zachránit, dovést ke
zdárnému konci. Byl typem ãlovûka,
kter˘ vyhozen dvefimi, vrací se oknem,
a nûkdy i slzou v oku dokázal obmûkãit
odpÛrce. VÏdy se snaÏil pomoci i drob-
n˘m prosebníkÛm. Musím uvést jeden
z jeho nezapomenuteln˘ch ãinÛ. Pfii ra-
dioamatérsk˘ch závodech na ·eráku
v Jeseníkách do‰lo asi pfiepravou k po-
‰kození elektronky, závod byl ohroÏen.
Karel sebûhl dolÛ do Doma‰ova a dále
do Jeseníku, elektronku sehnal a znovu
vybûhl na ·erák.

Mnohdy si i postûÏoval.Vyprávûl
mnû, jak protlaãoval stavbu nové ‰koly
i proti usnesení krajského v˘boru.
Dostal za to stranickou dÛtku. Pocit
bezpráví mu vehnal slzy do oãí.
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Byl velmi spoleãensk˘m a aby to
vyprávûní nebylo tak smutné, uvedu
následující pfiíhodu. Jednoho letního
veãera se u mne zastavil, v˘jimeãnû bez
auta. Byla pfiíleÏitost k napití a to se ve
vlahé noci protáhlo aÏ k pÛlnoci.
Vyprovázel jsem ho kousek cesty pod
lesem domÛ a pod vlivem pfiíjemnû strá-
veného veãera jsem mu pfii louãení fiekl:
„Kodl (ãti Kchodl), dej mi pusu.“
Poslechl a odpovûdûl: „Ty, v té sklenici
je‰tû trochu zbylo, pojìme to dopít.“ Na
tuto pfiíhodu rád vzpomínám a pomáhá
mi zmírnit smutek nad jeho odchodem.

S radnicí se nelouãil lehce, ale k nû-
ãemu to bylo pfiece dobré. Posledních
dvacet let vynahradil rodinû to, co dfiíve
zame‰kal. ZaloÏil krásn˘ vinohrad, spo-
lupracoval se zahrádkáfii a snad byl
i nejvût‰ím odborníkem na pûstování
vinné révy v Ti‰novû.

Jsem nesmírnû rád, Ïe jsem Karla
doporuãil jako pamûtníka panu
Ing. Tichému do televizního seriálu
o starém Ti‰novû. Karel totiÏ Ti‰nov dÛ-
vûrnû znal. Bydlel Za Ml˘nem,
v Katolickém domû, na DruÏstevní ulici
a nakonec na Jungmannovû. Pfii natá-
ãení se zdál jeho zdravotní stav nadûjn˘.
Vzpomeneme si tak na nûho v nûkolika-
dílném seriálu jistû vÏdy v dobrém.

Karel Krejãí.

Za Karlem Souãkem….

Pfiistûhovala jsem se do Ti‰nova
pfied 28 lety. Bûhem uplynulé doby jsem
poznala a potkala hodnû a hodnû
Ti‰novákÛ, aÈ uÏ jako kolegy, kamarády,
sousedy, známé nebo jen tak na ulici…

Nejvût‰í souãasn˘ TI·NOVÁK nás
neãekanû  opustil.

Je to bolestivá a citelná skuteãnost,
kterou nelze zvrátit ani napravit.

Karle, díky, Ïe jsem tû znala……
zÛstane‰ navÏdy VELIKÁNEM na‰eho
mûsta

Jarmila Kostolníková

Nová kniha

Na pfiedvánoãní trh se dostává,
v Praze vydaná, kníÏka nazvaná
„Vánoce aneb malé povídání o velk˘ch
dnech“, kterou sestavil a napsal znám˘
praÏsk˘ knihkupec,  spisovatel a rozhla-
sov˘ moderátor VráÈa Ebr. KníÏka je ú-
smûvné a milé ãtení o vánocích, plná
bonmotÛ, aforismÛ a také netradiãních
vánoãních receptÛ.

Ti‰novské pfiátele v˘tvarného umûní
zajisté potû‰í ta informace, Ïe praÏsk˘
vydavatel si vybral k ilustraãnímu
doprovodu ti‰novského v˘tvarníka.
KníÏku totiÏ doprovodil takfika padesáti
kresbami Miroslav Pavlík.

Slavnostní kfiest knihy se konal kon-
cem listopadu v praÏském Luxoru na
Václavském námûstí za úãasti mnoha
praÏsk˘ch celebrit. I kdyÏ kníÏka, která
vy‰la v omezeném nákladu, se prodává
pfiedev‰ím v Praze, dostává se pár
v˘tiskÛ i do Ti‰nova. Kniha bude
k dostání nejen v knihkupectví
p. Ra‰kové, ale také ve V-ateliéru na
Jungmannovû ulici.

r.
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Literární Ti‰novsko
v âeském rozhlase

Nejen spolupráce, ale také pevné
pfiátelství spojuje ti‰novskou
Spoleãnost Anny Pammrové s âesk˘m
rozhlasem Brno, pfiedev‰ím s autorkou
literárnû publicistického pofiadu Zeln˘
rynk Alenou BlaÏejovskou. Na tom se
shodli ãlenové pammrovského obãan-
ského sdruÏení v prÛbûhu v˘roãního
shromáÏdûní, které se konalo na za-
ãátku listopadu. PfiedchÛdkyní Aleny
BlaÏejovské, která pfiivedla Annu
Pammrovou na souãasné rozhlasové
vlny, byla autorka zdafiil˘ch dokumen-
tárních a komponovan˘ch pofiadÛ Hana
·ráãková. Stalo se tak uÏ v roce 1997,
shodou okolností právû v den, kdy se
Spoleãnost Anny Pammrové poprvé
pfiedstavila ti‰novské vefiejnosti. V roce
2000 jsme se v Mahenovû památníku
pfii jednom z pofiadÛ, které jsme pfiivezli
z Ti‰nova do Brna, poprvé setkali
s Alenou BlaÏejovskou a na‰e spoleãné
cesty pokraãují nepfietrÏitû témûfi celé
desetiletí.

Pozoruhodné a zásluÏné na práci li-
terární redakce brnûnského rozhlasu je
z na‰eho pohledu zejména to, Ïe vedle
v˘znamn˘ch na‰ich i zahraniãních
autorÛ, ale také rÛzn˘ch kulturních
událostí ãasto i mezinárodního charak-
teru pfiibliÏuje téÏ dûní v regionech,
upozorÀuje na literární tvÛrce Ïijící
mimo kulturní centra nebo osobnosti
neprávem zapomenuté, které mohou
oslovit i souãasné posluchaãe. K po-
slednû uveden˘m patfií i Anna
Pammrová. Bylo tedy jen otázkou ãasu,
kdy se cesty brnûnsk˘ch rozhlasov˘ch
redaktorek se stopami po této v˘jimeãné
Ïenû potkají. Zejména mikrofon Aleny
BlaÏejovské naslouchá pammrovskému
dûní cílenû a dlouhodobû. Nejen ve

svém pofiadu, v˘‰e zmínûném Zelném
rynku, ale i na stanici Vltava ve
SchÛzkách s literaturou se na‰e prÛvod-
kynû po rozhlasov˘ch vlnách zamûfiuje
na rÛzné aktivity více ãi ménû úzce
s Annou Pammrovou související.
Nejãastûji pfiedstavuje, komentuje
a hodnotí publikace, které jsme pfiipra-
vili k vydání, natáãí téÏ Ïivé rozhovory
s jejich autory a ilustrátory, zve do
brnûnského studia ãleny Spoleãnosti,
aby se zúãastnili pfiípravy literárních
pofiadÛ. Nejv˘raznûji zÛstávají v pamûti
chvíle, kdy se vydáváme s Alenou
BlaÏejovskou do terénu.

Jakkoli se mÛÏe zdát, Ïe rozhlasov˘
mikrofon není uzpÛsoben tak, aby vûro-
hodnû zachytil atmosféru krajiny, osobi-
tost místa danou jeho pfiírodní dispozicí
a není schopen plnohodnotnû nahradit
vizuální dojem, máme zcela nedávnou
zku‰enost, Ïe tomu tak není. V polovinû
fiíjna natáãela A. BlaÏejovská na Îìá-
recku dokumentární pofiad, kter˘ vysí-
lala stanice âRo 2 Praha 17. listopadu
pod názvem Na samotû u Havlova.
Jejím hlavním zámûrem bylo z rÛzn˘ch
úhlÛ pohledu a rozmanit˘m zpÛsobem
pfiiblíÏit historii letního sídla rodiny
Havlov˘ch nedaleko Îìárce v souvis-
losti s osudy jednotliv˘ch jejích ãlenÛ
a také s osudy Anny Pammrové, která
Ïila v sousedství Havlov˘ch témûfi ãtyfii-
cet let a úzce se s nimi pfiátelila.
DÛkazem pfiátelsk˘ch vztahÛ je obsáhlá
korespondence – dopisy ze Îìárce  puto-
valy od roku 1915 do roku 1926 a kromû
praktick˘ch problémÛ se dot˘kají
i témat spoleãensky závaÏn˘ch i filozo-
ficky nov˘ch.

Rozhlasov˘ pofiad sestaven˘ z dopisÛ
nebo ukázek z nich, komentáfiÛ a ãerpa-
jící z historick˘ch pramenÛ by byl jistû
zajímav˘. KdyÏ v‰ak posluchaãi mohli
doslova sly‰et hlas lesa v blízkosti domku
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Anny Pammrové a nûkdej‰ího Havlova,
‰ustot trávy a praskání vûtví a dokonce
i pokfiik vypla‰ené sojky, byla spoleãen-
ská a historická v˘povûì v dokumentu
obsaÏená v˘raznû obohacena o atmo-
sféru prostfiedí i autenticitu záÏitkÛ,
které do svého rozhovoru s autorkou
vkládala její zasvûcená prÛvodkynû po
pláních nad BobrÛvkou dr. Milada
·kárová. Alena BlaÏejovská mûla vzác-
nou moÏnost pfiedstavit posluchaãÛm
pamûtnici doby, kdy Havlovi na zmínû-
n˘ch místech v létû pob˘vali, kdy je s ro-
diãi nav‰tûvovali, kdy její bratr chodil
do Ïìárecké ‰koly s budoucím preziden-
tem a spoluÏáci se s Václavem a Ivanem
Havlov˘mi honili kolem ·afránkova
ml˘na.

AÏ se bûhem první poloviny pfií‰tího
roku dostane do rukou ãtenáfiÛ, pfiedpo-
kládáme, Ïe pfiedev‰ím ti‰novsk˘ch,
kniÏní vydání dopisÛ Ïìárecké samo-
táfiky o rodinû Havlov˘ch, které pfiipra-
vila Spoleãnost Anny Pammrové, vybaví
se moÏná tûm, ktefií zmínûn˘ pofiad âes-
kého rozhlasu Brno sledovali, tfieba
ozvûna my‰lenky zachycené perem
Anny Pammrové, útrÏek vyprávûní
Milady ·kárové nebo melodie valãíku,
kterou reÏisérka Hana Mikolá‰ková
podtrhla atmosféru doby: poklidné
období, kdy Evropa tanãila valãík,
surovû ukonãila první svûtová válka.
Ta hraje v na‰em pfiíbûhu dÛleÏitou roli.
UÏ dnes se mÛÏe ov‰em kaÏd˘, na koho
i prostfiednictvím rozhlasového mikro-
fonu zapÛsobilo kouzlo pfiírodnû velmi
rozmanitého Îìárecka a téÏ osudy oby-
vatel na havlovské samotû, ponofiit do
ticha tamních lesÛ i vzpomínek…

Vlasta Urbánková

T. J. Sokol Lomniãka

Pofiádá dne 31. 12. 2008 jedenáct˘
roãník Silvestrovského bûhu. Tato akce
je my‰lená jako sportovní rozlouãení se
star˘m rokem pro v‰echny, ktefií bûhají
pravidelnû nebo i pro ty, ktefií svou bû-
Ïeckou kariéru tímto prvním závodem
odstartují. KaÏd˘m rokem se u nás

schází asi tfiicítka
bûÏcÛ, z nichÏ zví-
tûzí jen jeden, ale
v‰ichni ostatní od-
cházejí spokojeni
a s dobr˘m poci-
tem.
Tento bûh je letos,
stejnû jako vloni,
otevfien˘m pfiebo-
rem Sokolské Ïupy
P e r n ‰ t e j n s k é
v pfiespolním bûhu.

Propozice závodu:
TraÈ: L o m n i ã k a - Ti ‰ n o v - Î e l e z n é -

Lomniãka (6,1 km)
Start: 31. 12. 2008 ve 14 hod. od soko-

lovny v Lomniãce
Prezence: od 13.00 hod do 13.45 hod.

v sokolovnû
Srdeãnû Vás zvou a na setkání se tû‰í
pofiadatelé.

P.H.

V lisovnû byl úspû‰n˘ rok

Na prosincové schÛzi v˘boru ti‰nov-
sk˘ch zahrádkáfiÛ, pfiesnû v˘boru
základní organizace Ti‰nov âeského
zahrádkáfiského svazu, pfiedkládali
zprávu o práci lisovny ovoce, kterou
organizace provozuje, vedoucí lisovny
Miloslav Hamák a jeho zástupce
Jaroslav Klime‰. A tato zpráva je velice
zajímavá.
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V roce 2008 se zaãalo lisovat
23. srpna, poslední den provozu byl
22. listopad. V tomto období byla lisovna
v provozu 24 dny, její sluÏby vyuÏilo 588
zájemcÛ a zpracovalo se více neÏ 34 tun
ovoce, pfiesnû 34 030 kg. V prÛmûru je to
na jeden lisovací den 1 418 kg a na jed-
noho zákazníka 58 kg.

A jaká byla leto‰ní úroda ? To by se
dalo urãit i z pfiehledu o mnoÏství zpra-

covaného ovoce za posledních deset let.
Krajní údaje jsou z roku 2000 a z minu-
lého roku. V roce 2000 bylo v ti‰novské
lisovnû zpracováno nejvíce ovoce, a to
39 315 kg, nejménû loni – 8 545 kg.
Leto‰ní rok byl nadprÛmûrn˘, v pofiadí
hned za rekordním rokem 2000
a o 4 908 kg pfied tfietím v pofiadí
rokem 2002.

Jan Ka‰parec

Sezóna 2008

Na zaãátku pfií‰tího roku oslaví
cyklistick˘ klub Ti‰nov Bikers jiÏ druhé
narozeniny. V jeho fiadách najdeme
mezi 35 ãleny jak profesionální závod-
níky, tak i rekreaãní cyklisty, ktefií
propadli jezdecké vá‰ni.

Klub se na závûr leto‰ní sezóny
zúãastnil velkého závodu na brnûnském
veletrhu Sport-life. Zde nás reprezento-
val pfiedev‰ím Roman LuÀáãek, kter˘ po
vyãerpávajícím v˘konu na zmáãené
trati v areálu v˘stavi‰tû skonãil na
skvûlém ãtvrtém místû, tedy tûsnû za
stupni vítûzÛ.

Roman je podle klubového bodového
systému také nejlep‰ím závodníkem se-
zóny 2008. V tûsném závûsu za ním
skonãil Jaroslav Matou‰ek a tfietí místo
patfií Davidu Floriánovi. V Ïenách je
v bodování nejlep‰í a svoji zlatou pfiíãku
drÏí Anna Krejãová.

V roce 2008 se ãlenové neúãastnili
„pouze“ cyklistick˘ch závodÛ. Jejich
jména znají pofiadatelé Ocelového muÏe,
triatlonÛ, pfiespolních bûhÛ, Paintball –
turnajÛ a také Strojafisk˘ch schodÛ.

Ocelov˘ muÏ se pofiádal v kvûtnu

v Ti‰novû a byl to jiÏ VIII. roãník tohoto
silovû atletického pûtiboje. Svoji formu
pfiedvedli Karel Souãek, Jaromír Hejl
a Ludûk Dolíhal. Karel Souãek také
absolvoval celou pohárovou soutûÏ
v mistrovství âR v kondici a získal
zaslouÏené deváté místo. Na Strojafi-
sk˘ch schodech reprezentoval mimo jiné
Ludûk Dolíhal, kter˘ mûl, jako kaÏd˘
soutûÏící, pfied sebou nároãnou traÈ –
16 pater, 320 schodÛ, 35 zatáãek a 60
m pfiev˘‰ení. ÚãastníkÛ bylo celkem 477
a Ludûk se umístil na skvûlém druhém
místû.

Zajímavosti v ãíslech a faktech
(www.Tisnovbikers.cz):
Celkem 19 bikerÛ se objevilo na pfiesnû
45 závodech, coÏ dûlá 195 úãastí.
Ze 195 úãastí jsme vybojovali 57 medailí
a z toho 20 zlat˘ch. O nejvût‰í poãet
medailí se zaslouÏil Jaroslav Matou‰ek,
získal jich celkem 17!
Tûchto 45 závodÛ mûfiilo cca 1660 km
a dohromady jsme na nich najezdili
5600 závodních kilometrÛ.

Na závûr bychom rádi vûnovali
obrovské podûkování sponzorÛm, bez
kter˘ch by tento klub nemohl existovat.

Díky patfií: YCNEGA technologies,
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Cyklosport âeská u Brna, Pivovar
âerná Hora, Fit centrum Olympia
Ti‰nov, Paintball Jamné u Ti‰nova,
Koral Ti‰nov, RELAX centrum Ti‰nov
a také mûstu Ti‰nov.

J.H.

Mûstsk˘ pfiebor 2008/2009

V sobotu 15. fiíjna se uskuteãnil
v loutkovém sále místní sokolovny pfie-
bor Ti‰nova v ‰achu. Zúãastnilo se
18 hráãÛ. Vítûzem se stal p. Jan Ko‰ata,
kter˘ hájí barvy Kufiimi, druh˘ skonãil
domácí borec p. Jan Gubá‰ a tfietí na‰e
mladá nadûje p. Dalibor Krejãí. Turnaj
probíhal v pfiátelské a pohodové atmo-
sféfie. Velké ocenûní si zaslouÏí p. Jigl,
kter˘ se jako „amatér“ nebál a pfii‰el
mezi nás „profesionály“ a rozhodnû se
v˘sledkovû neztratil. Koneãné pofiadí je
moÏné vidût na na‰í nástûnce naproti
kinu.

Závûrem mi dovolte podûkovat na-
‰im sponzorÛm, ktefií zajistili velmi hod-
notné ceny. Jedná se o tyto firmy:
– Elektro Berry
– Hraãkáfiství Beru‰ka
– YCNEGA
– Papírnictví Besének

Za ·achov˘ klub J. â.

Na 64 polích

V˘sledky krajského pfieboru I,
Okresního pfieboru a Okresní soutûÏe

KP I – 3. kolo
TJ Znojmo – ·K YCNEGA Sokol Ti‰nov
„A“   2,5 : 5,5

Gubá‰ 0,5 Krejãí 0
Pospí‰il 0,5 Pla‰il 0
Bednáfi 0,5 âíhal 0
Vesel˘ 0 Maláska 0

OP – 3.kolo
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „B“ – Sokol
Vranovce „A“   3,5 : 4,5

BartoÀ 0 ·ilha 1
Janás 0 Zavfiel 1
Hlavsa 1 Baxa 0
Men‰ík 0,5 Cik M 0

OS – 2. kolo
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „C“ –
·K Lokomotiva Brno „Q“   2,5 : 1,5

Waischorn 1
Baxa 1
Cik M 0,5
Chlpo‰ 0

Více na nástûnce naproti kinu nebo na
webu www.sachy-tisnov.ic.cz

Stolní tenis – 2 hladké v˘hry!

Sobota 29. 11. 2008
MS Brno „C“  :  KORAL TI·NOV  /  3 : 10
Body: Svoboda 3; Do Trong 3; Smejkal 2,5; Vesel˘ 1; Pfiikryl 0,5

Jasné vítûzství na pÛdû nebezpeãné
„Morendy“ dokumentuje leto‰ní sílu ti‰-
novského Koralu. Od stavu 2:2 zaãali za
stoly jednoznaãnû dominovat hosté.
Luká‰ Svoboda potvrdil, Ïe proti klubu,
kter˘ ho „odkojil“, obyãejnû neprohrává.
Thang Do Trong zahrál skvûle pfiede-

v‰ím proti jednomu z nejlep‰ích hráãÛ
soutûÏe – domácímu dorostenci
Ry‰avému. Martin Smejkal rovnûÏ „bez
ztráty kytiãky“. Luká‰ Vesel˘ tentokrát
jako na houpaãce – v˘hra nad Ry‰av˘m,
ale zbyteãná prohra s Jefiábkem.
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Okresní pfiebor ve stolním
tenise – tituly patfií Koralu
Ti‰nov

V sobotu 22. 11. 2008 se v ti‰novské
sportovní hale uskuteãnil pfiebor okresu
Brno-venkov ve stolním tenise. V kon-
kurenci ‰esti desítek hráãÛ se tradiãnû
v˘raznû prosadili hráãi pofiádajícího
klubu TTC Koral Ti‰nov. Absenci nûko-
lika hráãÛ z ligového „áãka“ (Svoboda,
Pfiikryl, Smejkal, Do Trong), ktefií
‰etfiili síly na následující dÛleÏitá
utkání 3. ligy, dokázali vyuÏít ostatní
oddíly pouze k dílãím úspûchÛm. Tituly
pfieborníkÛ v kategorii dospûl˘ch v‰ak

zÛstaly opût v Ti‰novû, nutno fiíci – zce-
la zaslouÏenû.

Dvouhra muÏÛ:
1. Dospí‰il Jifií (Koral Ti‰nov)
2. Anto‰ Jifií (Koral Ti‰nov)
3. Vesel˘ Luká‰ (Koral Ti‰nov)
4. Pe‰ka Ladislav (Ivanãice)

âtyfihra muÏÛ:
1. Anto‰ – Dospí‰il Jifií (Koral Ti‰nov)
2. ·plíchal – DoleÏal (Kufiim)
3. Vesel˘ – Hru‰ka (Koral Ti‰nov)
4. Paciorek – Trojánek (Koral Ti‰nov)

Nedûle 30. 11. 2008
Sokol Brno I.  :  KORAL TI·NOV  /  2 : 10
Body: Vesel˘ 3,5; Pfiikryl 2,5; Do Trong 2,5; Smejkal 1,5

Povinná v˘hra s posledním t˘mem sou-
tûÏe, kter˘ letos v˘raznû pokulhává za
papírov˘mi pfiedpoklady.

Pofi. Utkání V R P Skóre Body

1 KORAL Ti‰nov 9 9 0 0 90:32 27

2 Sokol Slavkov 9 8 0 1 84:48 25

3 MS Brno C 9 7 0 2 79:59 23

4 TTC Znojmo 9 6 0 3 79:58 21

5 Loko Pardubice 9 4 0 5 66:69 17

6 Sokol Vracov 9 3 2 4 68:72 17

7 SK Telã 9 3 2 4 68:73 17

8 Jiskra Litomy‰l 9 4 0 5 63:74 17

9 TJ Jiãín 9 3 1 5 62:75 16

10 Baník Rtynû 9 1 2 6 61:81 13

11 TTC Ústí n.O. 9 2 0 7 47:82 13

12 Sokol Brno I. 9 0 1 8 45:89 10

Tabulka 3. liga – muÏi

První polovinu soutûÏe zakonãí Koral Ti‰nov dvûma utkáními na pÛdû soupefiÛ –
v Telãi a ve Znojmû.
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Zhodnocení podzimní ãásti
AFK Ti‰nov

MuÏi, dorost i Ïáci hrají soutûÏe JmKFS
a pfiípravky (na‰i nejmlad‰í ãlenové)

hrají okresní soutûÏe OFS Brno – ven-
kov. A v‰echny úspû‰nû. NíÏe uvedené
tabulky o tom hovofií.V‰em na‰im
ãlenÛm i fanou‰kÛm pfiejeme pfiíjemné
vánoãní svátky a ‰Èastn˘ nov˘ rok.

Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav

1. Sobû‰ice 14 10 2 2 32:17 32 ( 11)

2. Bohdalice 14 8 5 1 49:18 29 ( 8)

3. Ti‰nov 14 8 4 2 37:15 28 ( 7)

4. Lí‰eÀ 14 7 3 4 28:22 24 ( 3)

5. Kun‰tát 14 7 3 4 30:27 24 ( 3)

6. Svratka Brno 14 6 3 5 40:19 21 ( 0)

7. Lipovec 14 6 2 6 23:25 20 ( -1)

8. Ole‰nice 14 5 4 5 22:21 19 ( -2)

9. âerná Hora 14 5 3 6 30:33 18 ( -3)

10. Medlánky 14 5 2 7 22:25 17 ( -4)

11. DraÏovice 14 5 1 8 17: 25 16 ( -5)

12. Rousínov 14 4 3 7 22: 27 15 ( -6)

13. ¤eãkovice 14 4 0 10 21: 42 12 ( -9)

14. Mokrá 14 0 1 13 8: 65 1 (-20)

Koneãné tabulky po podzimní ãásti roãníku 2008 – 2009:
MuÏi – I. B tfi. sk. A

Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav

1. St.Lískovec 14 11 1 2 80:22 34 ( 13)

2. Mor.Sl. Brno 14 9 0 5 65:34 27 ( 6)

3. Sn Brno 14 8 3 3 39:26 27 ( 6)

4. Kohoutovice 14 8 1 5 53:19 25 ( 4)

5. Kun‰tát 14 7 4 3 40:24 25 ( 4)

6. Vy‰kov B 14 8 1 5 44:55 25 ( 4)

7. Lí‰eÀ B 14 7 2 5 44:37 23 ( 2)

8. âebín 14 7 1 6 28:33 22 ( 1)

9. Rájec 14 6 3 5 41:31 21 ( 0)

10. Letovice 14 5 2 7 39:44 17 ( -4)

11. Ti‰nov 14 4 2 8 37:41 14 ( -7)

12. Ole‰nice 14 4 1 9 19:42 13 ( -8)

13. Vel.Opatovice 14 2 1 11 19:81 7 (-14)

14. Bosonohy 14 1 0 13 17:76 3 (-18)

Dorost – I.tfi. sk. A
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Podûkování

Dne 30. 10. jsem na hfibitovû upadla
a poranila se na hlavû. Ráda bych podû-
kovala dvûma Ïenám a malému ho‰íkovi,
ktefií mi pomohli a zavolali záchranku.
Moc dûkuji. Emilie Neãasová.

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s na‰í milovanou man-
Ïelkou, maminkou a babiãkou paní
MARIÍ NAVRÁTILOVOU. Za upfiímná
slova soustrasti a kvûtinové dary dû-
kuje manÏel a dûti s rodinami.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
zvlá‰tû zástupcÛm mûsta Ti‰nov
a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Ti‰novû,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na‰ím
manÏelem, tatínkem a dûdeãkem panem
KARLEM SOUâKEM. Dûkujeme za
projevenou soustrast a kvûtinové dary.
ManÏelka a syn s rodinou.

Vzpomínky

Dne 11. 12. uplynulo jiÏ
17 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka a babiãka
paní RÒÎENA DOSOU-
DILOVÁ. Kdo jste ji
znali, vzpomeÀte s námi.

Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 23. 12. 2008 uplyne
10 smutn˘ch let od
úmrtí pana OLD¤ICHA
ROLÍNKA. Stále vzpo-
mínáme, kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.
Rodiny Nixova, Dinhova,

Divi‰ova, Valentová L. a p. Schwarzová.

Dne 30. prosince uplyne
10 rokÛ od úmrtí pana
LADISLAVA HERMANNA.
Za vzpomínku dûkuje
manÏelka, dcery a syn
s rodinami.

Sport

Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav

1. Blansko 11 11 0 0 74:6 33 ( 18)

2. Letovice 11 9 0 2 36:13 27 ( 9)

3. Ti‰nov 11 7 0 4 19:11 21 ( 3)

4. Bystrc B 11 6 0 5 38:35 18 ( 3)

5. Buãovice 11 5 1 5 34:20 16 ( -2)

6. Rousínov 11 5 1 5 23:19 16 ( -2)

7. âAFC Îidenice 11 4 2 5 17:38 14 ( -1)

8. Sobû‰ice 11 4 1 6 11:17 13 ( -5)

9. Slavkov 11 3 3 5 18:25 12 ( -3)

10. Kufiim 11 3 2 6 21:34 11 ( -4)

11. Vel.Opatovice 11 2 2 7 8:33 8 ( -7)

12. Brankovice 11 0 2 9 3:51 2 (-16)

Îáci star‰í – I. tfi. sk. A
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1, centrum, cena
5.500,- Kã + energie. Tel.: 737 022 105

Pronajmu 2+1, zafiízen˘, na sídli‰ti
Pod Klucaninou.
E-mail: l.moravecs@seznam.cz

Pronájem 1+1, novostavba Hony za
Kuk˘rnou, pfiízemí, ãásteãnû zafiízen˘.
Cena dohodou. Tel.: 776 773 344

Pronájem 3+1 po rekonstrukci, atypick˘,
sídl. Pod Kvûtnicí, ãásteãnû zafiízen˘
(myãka, ledniãka, praãka, vest. skfiínû),
9.900,- Kã vã. inkasa. Tel.: 773 479 223

Hledám pronájem bytu 1+1 na Kvûtnici.
Tel.: 737 711 208

Prodám DB 3+1 na Kvûtnické, blízko
centra, 4. p. Tel.: 736 749 304

Prodám DB 2+1 na ul. Osvobození, dÛm
i byt po rekonstrukci. Tel.: 737 323 500

Koupím garáÏ na Trnci.
Tel.: 777 903 153

Koupím ledniãku a autom. praãku
v dobrém stavu. Tel.: 723 264 241

Pfiijmu fiidiãe na „MAXI DODÁVKU“
minimálnû 10 let profesionální praxe.
Tel.: 775 125 148

Prodám zahradu, pozemek v k. ú.
Lomniãka, zahrad. kolonie oplocena.
Pozemek svahovit˘ pfiímo u lesa, v˘-
mûra 355 m2, chatka. Cena dohodou.
Tel.: 606 343 220

Nabízíme pronájem pro 1 osobu
1+KK, dlouhodob˘ nájem, 6.000,- Kã
vãetnû sluÏeb. Tel.: 603 894 613,
549 410 370

Hotel Kvûtnice pfiijme od 1. 12. 2008
servírku nebo ãí‰níka (vyuãen, praxe,
základy NJ nebo AJ). Tel.: 603 894 613,
549 410 370

PRODÁM ZAVEDENOU FIRMU
PÛjãovna svatebních a spoleãensk˘ch
‰atÛ v Ti‰novû. Tel.: 607 520 006

Vedení úãetnictví a daÀové evidence
firmám a fyzick˘m osobám.
Tel: 605 847 417

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme bri-
gádnici na pozici recepãní. Vhodné pro
studenty, Ïeny na matefiské dovolené
nebo invalidní dÛchodce. Podmínky:
anglick˘ nebo nûmeck˘ jazyk konver-
zaãní formou, práce na poãítaãi.
Informace na tel. 549 410 461 nebo o-
sobnû na adrese âerven˘ Ml˘n 170,
Ti‰nov.

Dík za to, Ïe jsi byl, za kaÏd˘ den,
kter˘ jsi pro nás Ïil.

Dne 7. ledna uplyne
sedm smutn˘ch rokÛ
od chvíle, kdy nás opus-
til manÏel, tatínek
a dûdeãek pan Ing. JAN
HUMPOLEC. Za tichou
vzpomínku dûkuje ro-

dina a kamarádi. Vzpomínáme!

Dne 13. 12. 2008 uplynulo 6 rokÛ, co nás
opustil ná‰ milovan˘ manÏel a tatínek
pan FRANTI·EK HYTYCH. S láskou
stále vzpomínají manÏelka, dcery a ma-
minka.

Dne 29. 12. tomu bude dlouh˘ch 28 let,
co nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘ syn
a bratr pan PAVEL KOS. Stále vzpomí-
nají tatínek a dcera s rodinou. Kdo jste
jej znali, vzpomeÀte s námi.
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··ËËAASSTTNNÉÉ  AA  VVEESSEELLÉÉ  VVÁÁNNOOCCEE
a do nastávajícího roku 2009

hodnû zdraví, ‰tûstí, osobních i pracovních
úspûchÛ v‰em ãtenáfiÛm i dopisovatelÛm
pfieje Redakãní rada Ti‰novsk˘ch novin,
která v roce 2008 pracovala ve sloÏení:

PhDr. Josef Zacpal,
Ing. Zuzana Brzobohatá,

Marie Lieberzeitová,
Dalibor Knotek a ·árka Kubátová.
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pfiijme úãetní
PoÏadujeme:

– S· vzdûlání v oboru
– praxe v oboru min. 1 rok

– znalost podvojného úãetnictví 
– znalost úãetních a daÀov˘ch zákonÛ

– znalost PC (Word, Excel)
– smysl pro odpovûdnost a peãlivost

Nabízíme:
– zázemí stabilní firmy

– pfiíjemné pracovní prostfiedí
– zajímavé platové podmínky

Nástup dle dohody.
Îivotopisy zasílejte na adresu:

Oldfiich Merta – Mertastav
·tûpánovská 1176, 666 02  Pfiedklá‰tefií

Tel.: 549 439 529 fax: 549 410 245
e-mail: marketa.sulcova@mertastav.cz
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