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rvní novoroãní úvodník nemohu
zaãít jinak neÏ pfiáním v‰eho dob-
rého. Letos s obzvlá‰tû velk˘mi

rozpaky, co nám budoucí období pfiinese,
pfiesto o to upfiímnûji pfieji nám v‰em po-
Ïehnan˘ nov˘ rok 2009, plnost zdraví
a vánoãní pohody i do v‰edních dnÛ.
A také slunce na cestu ...

Zmínûné rozpaky z budoucnosti pra-
mení nejen ze zpráv o neãekanû velk˘ch
dopadech „pÛjãkománie“, která zákonitû
vyústila v krizi svûtového bankovního
systému, ale daleko více se obávám dopadÛ
do odvûtví ostatních, do v˘voje nezamûst-
nanosti, do Ïivotní situace nás v‰ech. Na
pozadí latentních problémÛ s energiemi,
které mají jednou podobu skokovû rostou-
cích svûtov˘ch cen ropy, jindy mezinárod-
ních sporÛ spojen˘ch s tranzitem ruského
zemního plynu, jindy plané diskuze
o alternativních náhradách palivov˘ch
zdrojÛ, moÏná skuteãnû stojíme na prahu
období, pro nûÏ je oznaãení „krize“ moÏná
eufemizmem. O to více bude záleÏet na
zdravém selském rozumu a pfiístupu kaÏ-
dého z nás pfii plánování vûcí potfiebn˘ch
a ménû potfiebn˘ch v konfrontaci s reál-
n˘mi pfiíjmy. Tedy jinak fieãeno spolu
s otázkou: je to dÛleÏité, nezbytné ? – vÏdy
fie‰it i: mám na to ? Schválnû takto provo-
kativnû pí‰u proto, Ïe podobnû jsme se
snaÏili i v minulosti postupovat pfii sesta-
vování rozpoãtu mûsta. Velice konzerva-
tivním pfiístupem k plánování jsme si za-
tím v pomyslném Ïebfiíãku nezadluÏen˘ch
mûst srovnatelné velikosti vydobyli jedno
z pfiedních míst. Pevnû vûfiím, Ïe nám tato
skuteãnost pomÛÏe pfiekonat i pfií‰tí ob-
dobí, kdy hodláme ve mûstû zrealizovat
nûkolik nároãn˘ch investiãních akcí
(dokonãení rekonstrukce ulice Kvûtnická,
pfiestavba a dostavba Müllerova domu do
podoby mûstského muzea, v˘mûna oken
a zateplení alespoÀ ãásti ‰kolních budov
a v pfiípadû obdrÏení dotace i zfiízení mûst-
ského parku ãi dostavba Z· Smí‰kova...)
V dobû pfiípravy rozpoãtu analytiky a od-

borníky avizované pfiedpoklady hospodáfi-
ského rÛstu vzaly v závûru roku prudce za
své a odhad budoucího v˘voje pfiipomíná
povûstnou vû‰tbu z kfii‰Èálové koule.
Pfiesto jsem optimistou. K tomuto postoji
mne vede skuteãnost, Ïe do nového roku
na‰e mûsto vstupovalo se zÛstatkem na
úãtu témûfi 40 mil. korun. Samozfiejmû na
definitivní bilanci je je‰tû brzy, po vypofiá-
dání záloh na sociální dávky a dal‰ích po-
loÏek v‰ak oãekávám zv˘‰ení rezerv oproti
plánu na rok 2009 o cca 5 mil. Kã, a to
i pfiesto, Ïe do rozpoãtu 2009 jsme zapojili
17,3 mil Kã z FRR (fondu rezerv a rozvoje).

Tradiãnû se v tomto zimním období ob-
racím na v‰echny majitele nemovitostí
s upozornûním na vyhlá‰ku fie‰ící údrÏbu
pfiilehl˘ch chodníkÛ pfied nemovitostmi
v zimním období. Dûkuji v‰em, ktefií
nemeditují nad moÏnostmi, jak se této zá-
konné povinnosti vyhnout, ale berou od-
straÀování snûhu z chodníku pfied sv˘m
domem a jeho posyp nejen jako druh zim-
ního sportu, ale i jako bohulibou ãinnost
a sluÏbu sv˘m sousedÛm. Dûkuji!

Podûkování patfií i vám v‰em, ktefií
jste na závûr vánoãního období otevfieli
svá srdce i penûÏenky a pfiispûli potfieb-
n˘m pfii tradiãní tfiíkrálové sbírce
Charity. Velmi jste tak pomohli i dal‰ímu
rozvoji sociálních sluÏeb, které tato nezis-
ková organizace poskytuje obãanÛm
Ti‰nova a jeho okolí. PfiestoÏe mi zatím
není znám v˘sledek, pevnû vûfiím, Ïe
tradiãní dobroãinnost ti‰novákÛ pfiíli‰
neovlivní nepfiíli‰ radostné vyhlídky na
budoucí ekonomickou situaci.

Vstupujeme do období plesové sezony.
Mûsto Ti‰nov pofiádá letos jiÏ pát˘ spole-
ãensk˘ ples. Pfiedchozí roãníky se tû‰ily
velkému zájmu a spokojenosti náv‰tûv-
níkÛ, vûfiíme, Ïe leto‰ní program dobré
hudby, tance i umûleck˘ch vystoupení ne-
zklame oprávnûná oãekávání. V‰ichni jste
srdeãnû zváni.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

P



Radnice informuje

3TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2009

Usnesení ze zasedání
ZM ã. 10/2008 konaného
dne 11. prosince 2008

ZM schvaluje:
1. Program jednání, pfiedloÏen˘ staros-

tou mûsta Ti‰nova – Ing. Franti‰kem
Svobodou.

2. Místostarostou mûsta Ti‰nova pana
Jana Schneidera.

3. Dlouhodobé uvolnûní Jana
Schneidera pro v˘kon funkce místos-
tarosty mûsta.

4. Ve smyslu ust. § 104, odst. 1 z. ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní
zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
pÛsobnost místostarosty Jana
Schneidera v oblasti ‰kolství, kul-
tury, sociální a zdravotní.

5. Plán práce RM a ZM na rok 2009.
6. Obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta

Ti‰nova ã. 3/2008, kterou se mûní
vyhlá‰ka ã. 15/2003, o místním
poplatku ze psÛ.

7. Pfiijetí dotace od Ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i
Kã 3.285.000,- jako pfiíspûvek na
péãi oprávnûn˘m osobám.

8. SníÏení dotace od Ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i Kã 500.000,-
na dávky v hmotné nouzi.

9. Pfiijetí dotace od pfiijetí dotace od
Ministerstva zemûdûlství ve v˘‰i
Kã 450.290,- na ãinnost odborného
lesního hospodáfie.

10. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nova
ã. 18/2008 k 11. 12. 2008 dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

11. Rozpoãet mûsta Ti‰nova na rok
2009.

12. Rozpoãtov˘ v˘hled mûsta Ti‰nova na
období let 2010 – 2014.

13. Uzavfiení dokumentu „Uznání dluhu
a dohoda o splátkách“ s paní Vûrou

Litterovou, bytem Bystfiice nad
Pern‰tejnem, po mûsíãní splátce
Kã 2.500,- od prosince 2008.

14. Uzavfiení dokumentu „Uznání dluhu
a dohoda o splátkách“ s paní
Monikou Danielovou, bytem Ti‰nov,
po mûsíãní splátce Kã 2.000,- od
prosince 2008.

15. Odpis nedokonãeného dlouhodobého
majetku mûsta Ti‰nova ve v˘‰i
Kã 772.871,66.

16. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. 1772/18 o v˘mûfie 8 m2 Miloslavû
Mertové, bytem Ti‰nov za kupní
cenu ve v˘‰i 800,- Kã/m2 + úhradu
nákladÛ spojen˘ch s prodejem
a danû z pfievodu nemovitostí.

17. Prodej ãástí pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 786/31 podle GP oznaãen˘ch
parc. ã. 786/118 o v˘mûfie 12 m2,
parc. ã. 786/119 o v˘mûfie 12 m2,
parc. ã. 786/120 o v˘mûfie 7 m2, parc.
ã. 786/121 o v˘mûfie 1 m2 a parc.
ã. 786/122 o v˘mûfie 6 m2 druÏstvu
KVùTNICE, stavební bytové druÏ-
stvo, se sídlem v Ti‰novû za kupní
cenu ve v˘‰i 70,- Kã/m2 + úhradu ná-
kladÛ spojen˘ch s prodejem a danû
z pfievodu nemovitostí.

18. Prodej ãásti pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 151/1 podle GP oznaãené
parc. ã. 1516/18 o v˘mûfie 83 m2

Mgr. Svûtlanû Macháãkové
a Ing. Karlu Neterderovi, oba bytem
Brno za kupní cenu ve v˘‰i
200,- Kã/m2 + úhradu nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem a danû z pfievodu
nemovitostí.

19. Smûnu ãástí pozemkÛ: ãásti parc.
ã. 95/1 podle GP oznaãené parc.
ã. 95/5 o v˘mûfie 2 m2, ãásti parc.
ã. 96/1 podle GP oznaãené parc.
ã. 96/4 o v˘mûfie 20 m2, ãástí parc.
ã. 98/1 podle GP oznaãen˘ch parc.
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ã. 98/4 o v˘mûfie 345 m2 , parc. ã. 98/5
o v˘mûfie 130 m2 a parc. ã. 98/6 o v˘-
mûfie 32 m2, ãásti parc. ã. 98/2 podle
GP oznaãené parc. ã. 98/7 o v˘mûfie
140 m2 a ãásti parc. ã. 172 podle GP
oznaãené parc. ã. 172/2 o v˘mûfie
5 m2, v‰e v k. ú. Jamné u Ti‰nova ve
vlastnictví Oldfiicha a ZbyÀka
Bednáfiov˘ch, ãásti parc. ã. 149/1
v k. ú. Jamné u Ti‰nova podle GP
oznaãené parc. ã. 149/3 o v˘mûfie
138 m2 ve vlastnictví Marie
Bednáfiové, ãásti parc. ã. 147/1
v k. ú. Jamné u Ti‰nova podle GP
oznaãené parc. ã. 147/4 o v˘mûfie
91 m2 ve vlastnictví Marie
Bednáfiové a Oldfiicha Bednáfie
a ãásti parc. ã. 995 v k. ú. Hájek
u Ti‰nova podle GP oznaãené parc.
ã. 995/2 o v˘mûfie 4 m2 ve vlastnictví
Oldfiicha Bednáfie za ãást parc.
ã. 171 v k.ú. Jamné u Ti‰nova podle
GP oznaãenou parc. ã. 171/2
o v˘mûfie 35 m2, ãást parc. ã. 902
podle GP oznaãenou parc. ã. 902/2
o v˘mûfie 51 m2, ãást parc. ã. 903
podle GP oznaãenou 903/2 o v˘mûfie
181 m2, ãást parc. ã. 909/2 podle GP
oznaãenou parc. ã. 909/3 o v˘mûfie
9 m2, ãást parc. ã. 910 podle GP
oznaãenou parc. ã. 910/2 o v˘mûfie
17 m2, ãást parc. ã. 914 podle GP
oznaãenou parc. ã. 914/2 o v˘mûfie
493 m2 a ãást parc. ã. 994 podle GP
oznaãenou parc. ã. 994/2 o v˘mûfie
117 m2, v‰e v k. ú. Hájek u Ti‰nova
ve vlastnictví mûsta Ti‰nov.

20. Odkoupení pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 1872/131 o v˘mûfie 148 m2 ve
vlastnictví Ing. Ale‰e Müllera,
bytem Ti‰nov za kupní cenu
100,- Kã/m2.

21. Odkoupení pozemku v k.ú. Ti‰nov
parc. ã. 1872/104 o v˘mûfie 73 m2 ve
vlastnictví Evy Kopalové, bytem

Ti‰nov za kupní cenu ve v˘‰i
100,- Kã/m2.

22. Odkoupení ãásti pozemku v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 2379/5 podle GP
oznaãené parc. ã. 2379/7 o v˘mûfie
483 m2 ve vlastnictví âR s právem
hospodafiení s majetkem státu pro
Povodí Moravy, s. p., se sídlem
v Brnû za kupní cenu ve v˘‰i
Kã 31.070,-.

23. Odkoupení pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 1847/44 o v˘mûfie 85 m2 ve
vlastnictví Ing. Tomá‰e Berana,
bytem Brno za kupní cenu ve v˘‰i
100,- Kã/m2.

24. Uzavfiení Dodatek ã. 1 smlouvy o po-
skytnutí podpory z rozpoãtov˘ch
prostfiedkÛ Jihomoravského kraje
k realizaci projektu Územní plán
Ti‰nov – koncept s poskytovatelem
Jihomoravsk˘m krajem, se sídlem
v Brnû dle pfiedloÏeného návrhu.

25. Dodatek ã. 1 Jednacího fiádu v˘borÛ
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova dle
pfiedloÏeného návrhu.

ZM povûfiuje RM:
1. V souladu s § 102 zákona ã. 128/2000

sb., o obcích, v období od 12. 12. 2008
do 31. 12. 2008, aby v pfiípadû obdr-
Ïení dotace pfiijala pfiíslu‰ná rozpo-
ãtová opatfiení.

2. Místostarostu p. ZdeÀka Melkese
a vedoucího odboru správy majetku
a investic dal‰ím jednáním s firmou
Black & Bush s. r. o., se sídlem
v Praze o realizaci  v˘stavby fotovol-
taické elektrárny v k. ú. Ti‰nov, loka-
lita na Trnci.

ZM odvolává:
1. Pana Jana Schneidera z funkce ãlena

Finanãního v˘boru.

ZM volí:
1. Pana Marka Babáka za ãlena

Finanãního v˘boru.
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2. Pfiedsedou V˘boru pro komunitní
plánování sociálních sluÏeb
Ing. Zuzanu Brzobohatou. âleny
V˘boru pro komunitní plánování
sociálních sluÏeb Jana Schneidera
a Renatu Maláskovou.

ZM jmenuje:
1. Koordinátorem V˘boru pro komu-

nitní plánování sociálních sluÏeb
Jana Schneidera.

ZM souhlasí:
1. Se zámûrem spoleãnosti Black &

Bush s. r. o., se sídlem v Praze reali-
zovat fotovoltaickou elektrárnu
v k. ú. Ti‰nov.

2. Jako vlastník pozemkÛ se zámûrem
v˘stavby fotovoltaické elektrárny
spoleãnosti Black & Busk s. r. o., se
sídlem v Praze na pozemcích: parc.
ã. 1534/1, parc. ã. 1531/1, parc.
ã. 1527/1, parc. ã. 1527/4, parc.
ã. 1527/5, parc. ã. 1527/6 o celkové v˘-
mûfie 11 147 m2 v k. ú. Ti‰nov.

ZM bere na vûdomí:
1. Vzdání se mandátu ãlena

Zastupitelstva mûsta Ti‰nova
Mgr. Jaroslava Komprse ke dni
19. 11. 2008.

2. Nástup pana Marka Babáka jako ná-
hradníka na uvolnûn˘ mandát ãlena
zastupitelstva a souãasnû sloÏení
slibu ãlena zastupitelstva mûsta.

3. Vzdání se Ing. Brzobohaté funkce
místostarosty mûsta s ohledem na
skuteãnost, Ïe se stala poslankyní
Poslanecké snûmovny Parlamentu âR.

4. Zprávu o ãinnosti Rady mûsta
Ti‰nova do 4. 12. 2008.

5. Informaci o místním poplatku za pro-
voz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀo-
vání komunálních odpadÛ pro rok
2009.

6. Zprávu o hospodafiení mûsta Ti‰nova
k 30. 9. 2008.

7. Plán investic mûsta Ti‰nova na rok
2009.

8. Plán kulturních a spoleãensk˘ch ak-
cí pro rok 2009.

9. Dopis Jifiího a Jitky Klíãov˘ch,
Karasova ulice 454, Ti‰nov.

10. Informaci o zápisu vlastnického
práva k pozemkÛm v k.ú. Ti‰nov
parc. ã. 268/2 o v˘mûfie 642 m2 a parc.
ã. 268/6 o v˘mûfie 239 m2 na mûsto
Ti‰nov na základû § 2 zák.
ã. 172/1991 Sb., o pfiechodu nûkte-
r˘ch vûcí z majetku âeské republiky
do vlastnictví obcí.

11. Odstoupení pana Oldfiicha Merty od
zámûru odprodeje pozemku v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 1772/12 o v˘mûfie 8 m2.

12. Zápis ã. 9/2008 ze schÛze V̆ boru pro
komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 22. 10. 2008.

13. Zápis ã. 10/2008 ze schÛze V̆ boru
pro komunitní plánování sociálních
sluÏeb ze dne 26. 11. 2008.

14. Z dÛvodu rezignace na funkci ãlena
zastupitelstva Mgr. Jaroslava
Komprse uvolnûní z funkce pfied-
sedy V˘boru pro komunitní pláno-
vání sociálních sluÏeb.

15. Zápis ã. 8/2008 ze schÛze kontrol-
ního v˘boru ze dne 12. 11. 2008.

16. Zápis ã. 7/2008 ze schÛze finanãního
v˘boru ze dne 12. 11. 2008.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

HLEDÁ PRACOVNÍKA
pro obsazení místa na MûÚ v Ti‰novû

v oblasti v˘poãetní techniky
PoÏadavky:

– S·, nejlépe technického smûru
– znalost práce v oblasti v˘poãetní techniky podmínkou, pfiedev‰ím:

– instalace a administrace WIN 2000, XP a bûÏn˘ch aplikací 
– uÏivatelská znalost Linuxu 
– fie‰ení základních HW a SW  problémÛ 
– znalost sítí TCP/IP

– znalost vefiejné správy vítána
– ¤P skup. B
– morální bezúhonnost
– flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã.564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní.
Nástup moÏn˘ ihned.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 30.1.2009
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní pfiíslu‰nost,
místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosa-
Ïeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evidence
Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

(jedná se o pracovní místo vznikající v souvislosti se zavádûním elektronizace vefiejné správy
a informaãního systému datov˘ch schránek do v‰ech 59 obcí správního obvodu mûsta Ti‰nov)

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na za-
fiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:

Dne 20. 1. 2009 od 07.30 do 14.30 hod.

Dne 22. 1. 2009 od 07.30 do 17.30 hod.

Obec Pfiedklá‰tefií, obec Ti‰nov

Vypnutá oblast:
V Pfiedklá‰tefií bude bez napûtí trafosta-
nice Ve Dvofie a z ní napájené ulice: celá
ulice ·tûpánovská, Uhrova, Ve Dvofie,
Uzavfiená, Palackého, B. Nûmcové, na
ulici Trávníky p. ã. 1005, 1006, 1017,
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1112, na ul. Komenského ã. p. 1002,
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059,
1060, 1061, 1065, na ul. Porta coeli
ã. p.1001, na námûstí 5. kvûtna
ã. p. 1405 restaurace V Chaloupkách,
ulice Ondfiejova od kfiiÏovatky
s ul. Komenského po kfiiÏovatku
s ul. U Su‰írny.
V Ti‰novû bude vypnuta trafostanice

Ostrovec a z ní popisné ãíslo 1552, 1553,
1554. Trafostanice Lesy a z ní na ul.
Olbrachtova ã.p. 839, 1740, 1746, 1758,
1800 a trafostanice Ti‰nov benzinka
Haben (ã. 217901) – VYPNUTÍ SE
NET¯KÁ DOMÁCNOSTÍ

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

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

V. REPREZENTAâNÍ PLES
MùSTA TI·NOVA

v  s o b o t u  2 4 .  1 .  2 0 0 9  v e  2 0  h o d i n

PROGRAM:
• vystoupení taneãního souboru KVJ Ti‰nov
• bublinová show
• k tanci a poslechu bude hrát skupina SW BAND
• bohatá tombola, obãerstvení zaji‰tûno

Pfiedprodej v knihkupectví paní Ra‰kové

Místní poplatky pro rok 2009

Finanãní odbor Mûstského úfiadu
Ti‰nov oznamuje zmûnu termínu splat-
nosti místního poplatku ze psÛ. Poãínaje
leto‰ním rokem 2009 je termín splat-
nosti tohoto poplatku shodn˘ s termí-
nem splatnosti místního poplatku za
komunální odpad – tedy oba do 30. dubna
kalendáfiního roku.

V̆ ‰e celoroãního poplatku ze psÛ zÛ-
stává stejná jako v minul˘ch letech, je
závislá dle trvalého pobytu jejich drÏitele:
– v bytov˘ch domech 1 200,- Kã,
– v rodinn˘ch domech v centru mûsta

600,- Kã,
– v rodinn˘ch domech mimo centrum

mûsta 400,- Kã,
– v místních ãástech Hajánky, Hájek,

Jamné a Pej‰kov 150,- Kã,
– poÏívající starobní, invalidní, vdovsk˘,

vdoveck˘ a sirotãí dÛchod 150,- Kã.
U druhého a kaÏdého dal‰ího psa na

jednoho poplatníka se poplatek zvy‰uje
o 25 % horní hranice sazby uvedené
v zákonu o místních poplatcích.
Pfiíklad: u druhého psa drÏitele v byto-
vém domû bude ãinit poplatek 1 500,- Kã
x 1,25 = 1 875,- Kã, u poÏivatele dÛ-
chodu 200,- Kã x 1,25 = 250,- Kã.

V̆ ‰e celoroãního místního poplatku
za komunální odpad také zÛstává stejná
– pro obãany s trval˘m pobytem

v Ti‰novû ãiní 480,- Kã, pro obãany
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s trval˘m pobytek v místních ãástech
Hajánky, Hájek, Jamné a Pej‰kov ãiní
380,- Kã.

– stejná je také v˘‰e poplatku pro maji-
tele nemovitostí urãen˘ch nebo slouÏí-
cích k individuální rekreaci, ve kter˘ch
není nikdo pfiihlá‰en k trvalému pobytu

– pro Ti‰nov 480,- Kã, pro místní ãásti
380,- Kã.

Poplatky lze hradit v hotovosti
pfiímo do pokladny finanãního odboru,
po‰tovní poukázkou, pfiípadnû bezhoto-
vostním pfievodem z bankovního úãtu.
âíslo pfiíjmového úãtu mûsta je
19-1425641/0100, variabilní symbol pro
jednotlivé poplatníky také zÛstává
stejn˘ jako v minul˘ch letech. Na Ïádost
jej sdûlíme na telefonním ãísle 549 439
838, pfiípadnû e-mailem na adrese:
stryk@tisnov-mesto.cz.

Souãasnû upozorÀujeme na skuteã-
nost, Ïe vãas nezaplacené poplatky
budou navy‰ovány dle ustanovení § 11
zákona ã. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, v platném znûní.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

Svoz odpadÛ v roce 2009

V minulém ãísle TN ã. 21/2008 byla
zvefiejnûna nesprávná informace
ohlednû termínu svozÛ od nûkter˘ch
bytov˘ch domÛ. Je‰tû pfied vánoãními

svátky bylo dojednáno se svozovou spo-
leãností, Ïe svozové dny odpadov˘ch
nádob smûsného domovního odpadu zÛ-
stávají pro rok 2009 nezmûnûny!!!
Pfiipomínáme v‰ak skuteãnost t˘kající
se ãetnosti svozÛ:

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 (svoz bude probíhat vÏdy
v sudém t˘dnu, tedy v t˘dnu od 12. ledna
svoz u rodinn˘ch domÛ poprvé nepro-
bûhne). 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.

Toto ãásteãné sníÏení ãetnosti svozu
v zástavbû rodinn˘ch domÛ nebude mít
vliv na v˘‰i poplatku za komunální
odpad. Dosud má totiÏ rodina bydlící
v bytû prÛmûrnû k dispozici 30-50 litrÛ
objemu odpadové nádoby na t˘den, v zá-
stavbû rodinn˘ch domÛ to bylo dosud
minimálnû 110 litrÛ/t˘den.

Aãkoli náklady na odpadové hospo-
dáfiství ve mûstû neustále narÛstají,
zÛstavá místní poplatek za komunální
odpad jiÏ nûkolik let nezmûnûn. O míst-
ním poplatku více v jiném ãlánku tohoto
ãísla.

Ing. V. Drhlík

MûKS

21. ledna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Erotická show pro dámy „Ladies party“
Dámská jízda skupiny The Rangers.

Skupina The Rangers je od svého zalo-

Ïení v roce 2001 nejvyhledávanûj‰í pán-
skou stript˘zovou skupinou svého
druhu, pÛsobící nejen v âeské
a Slovenské republice.

„Ladies party“ je dvouhodinov˘ pro-
gram urãen˘ pro dámy. Jedineãná celo-
veãerní show plná erotiky, kost˘mÛ,
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rekvizit a hlavnû krásn˘ch muÏsk˘ch tûl.
Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022

25. ledna v 15.00 hod.
sokolovna Ti‰nov

MA·KARNÍ KARNEVAL S HARRYM
Ma‰karní karneval pro nejmen‰í

26. ledna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Neil Simon: Druhá kapitola

Inteligentní konverzaãní komedii
Druhá kapitola nastudovalo Divadlo
Palace Theatre Praha.

Komedie Druhá kapitola dovede
s nadsázkou, humorem a lehkostí hovo-
fiit o nejbolestivûj‰ích momentech lidské
existence. âtvefiice postav v ní bojuje
s láskou, samotou, vá‰ní a pochyb-
nostmi pfiedev‰ím vtipn˘m simonov-
sk˘m jazykem. George Schneider, asi
dvaaãtyfiicetilet˘ spisovatel, se nemÛÏe
vyrovnat se smrtí manÏelky Barbary.

Z nezávidûníhodné situace se mu
sv˘m laskav˘m, osobit˘m humorem
a ponûkud svérázn˘m zpÛsobem snaÏí
pomoci jeho mlad‰í bratr Leo. V po-
dobné Ïivotní situaci se po rozvodu ocitá
Jennie Maloneová, která má i pfies svou
nezlomnou Ïivotní energii co dûlat, aby
se vypofiádala s rozãarováním z nevyda-
fieného manÏelství a otevfiela se novému
citovému vztahu.
Hrají: David Prachafi, David Matásek,
Valérie Zawadská, Martina Hudeãková
Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022

úter˘ 9 – 10 hod.
sál MûKS na Ml˘nské ulici
SAMA DOMA V TI·NOVù

Zdravotní cviãení s prvky PILATES pod
vedením fyzioterapeuta.
Vstupné symbolické 20,- Kã

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 19.00 – 20.00
Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedení fyzioterapeuta

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã

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

10. ledna – 5. února
Lenka Singerová – energetické

obrazy a mandaly 
Míla Sklenáfiová – kvûtinová záti‰í

Otevfieno dennû mimo pondûlí 10 – 12
a 14 – 17 hod.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci lednu 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

6. 1. a 20. 1. 2009 v 17.00 hod. pfied-
ná‰ky zimního semestru UVâ – Kapitoly
z dûjin umûní (pokraãovací kurz)

7. 1., 14. 1., 21. 1. a 28. 1. 2009
v 17.00 hod. pfiedná‰ky zimního semest-
ru UVâ – Velcí mistfii svûtového ma-
lífiství a sochafiství

13. 1. 2009 v 17.00 hod. pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Tradice lido-
vé kultury
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Vzdûlávání se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Salonky

15. 1. 2009, Moravská galerie Brno
Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila

ve spolupráci s Moravskou galerií
v Brnû náv‰tûvu v˘stavy âeskoslo-
venská úãast na Svûtové v˘stavû
EXPO 58 v Bruselu a Ïivotní styl
v 1. polovinû 60. let.

Svûtová v˘stava Expo 58 v Bruselu
a pfiedev‰ím ãeskoslovenská úãast na ní
je v ãeském prostfiedí legendárním po-
jmem. Povûst o jednoznaãném úspûchu
ãeského zastoupení je jedním ze záchyt-
n˘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 politic-
k˘ch a kulturních bariér. AktérÛ a pa-
mûtníkÛ rapidnû ub˘vá, hrdû pfienesené
pÛvodní stavby z Bruselu byly zniãeny
ãi radikálnû pfiestavûny. Pfies dlouhodo-
bou pfiitaÏlivost bruselského fenoménu
mu prozatím nebyla vûnována v˘znam-
nûj‰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 nádraÏí a zpût)

Souãástí komentované prohlídky
bude i praktická dílna.

Zájemci musí nahlásit pfiedem tele-
fonicky na ãísle 549 121 001-5 nebo
osobnû v knihovnû.

29. 1. 2009, Keramické ozdoby do
kvûtináãe

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu SALONKY praktickou

dílnu pod vedením paní Dany Veselé
Keramické ozdoby do kvûtináãe.

Zájemci si pfiinesou nÛÏ (ostr˘)
a váleãek (i dûtsk˘).

Poplatek za materiál a vypálení
v peci 50,- Kã

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Pfiipravte se na nadcházející jaro
s veselou myslí a pfiijìte si vyrobit origi-
nální ozdobu.

Cestopisná beseda

22. 1. 2009 v 17.00 hod.
Karakorum – okolo „stfiechy svûta“

Mûstská knihovna Ti‰nov zve
v‰echny zájemce na cestopisnou
pfiedná‰ku 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 drsn˘mi horami projeli nejv˘‰e polo-
Ïenou sjízdnou silnici svûta z Manali do
královského mûsta Lehu. Z Lehu pokra-
ãovali 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.

Akce se uskuteãÀuje za finanãní pod-
pory Ministerstva kultury âR.

V˘stavy

leden 2009, ·perky z korálkÛ
Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
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v prostorách dospûlého oddûlení v˘stavu
·perky z korálkÛ.

Pfiijìte se podívat a ozdobte svou
plesovou róbu zajímav˘m ‰perkem.

V̆ stava je pfiístupná bûhem mûsíce
ledna vÏdy v pÛjãovní dobû knihovny.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Z proutûného ko‰íku

7. 1., 14. 1., 21. 1. a 28. 1. 2009
Zima je tady

Po cel˘ mûsíc leden se
v dílniãkách budeme s dûtmi vûnovat
vyrábûní drobn˘ch pfiedmûtÛ se zimní
tématikou.

V˘stavy

prosinec – bfiezen: Obrázky Heleny
Zmatlíkové

„Nejlep‰í ze v‰eho je ãist˘ bíl˘ papír.
Na krásn˘ ãist˘ papír se dá nakreslit
cel˘ svût.“

Slova autorky Heleny Zmatlíkové
uvádûjí v˘stavu Ïákovsk˘ch v˘tvarn˘ch
prací, které pfiipravily dûti v rámci
projektu „Knihy mého srdce“.

Zápis do letního semestru
Univerzity volného ãasu

Mûstská knihovna pfiipravila pro
blíÏící se letní semestr (únor – kvûten)
nov˘ cyklus pfiedná‰ek Mgr. Michala
Koneãného pod názvem Et in Arcadia
ego (Dûjiny zahradní architektury od
antiky do souãasnosti).

Kurz navazující na pfiedchozí cyklus
pfiedná‰ek o epochách dûjin umûní má
seznámit posluchaãe s teoriemi a histo-
rií zahradní architektury od antického
¤íma do souãasnosti. Kromû dûjin
jednotliv˘ch zahrad a parkÛ bude zdÛ-
raznûna jejich vazba na aristokratická
sídla, spoleãenskou atmosféru i jejich

zaãlenûní do obecného umûleckohisto-
rického rámce jednotliv˘ch epoch.
Souãástí cyklu by mûla b˘t exkurze do
nûkterého z v˘znamn˘ch historick˘ch
parkÛ na území Moravy (Buchlovice,
Lednice), bûhem níÏ by mûli b˘t poslu-
chaãi prakticky seznámeni s teoretic-
k˘ch obsahem jednotliv˘ch pfiedná‰ek.
V̆ sledkem pfiedná‰kového cyklu bude
seznámení s dûjinami zahradní archi-
tektury, které by mohlo iniciovat zájem
posluchaãÛ o hlub‰í postiÏení této nepfií-
li‰ frekventované problematiky.

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
do 30. 1. 2009 v Mûstské knihovnû, kde
obdrÏí podrobnûj‰í informace.

BliÏ‰í informace naleznete téÏ na
webu knihovny: www.tisnov.cz/knihovna
nebo na telefonním ãísle 549 121 001-2.

Poãet studijních míst je omezen, tak
neváhejte a pfiijìte se pfiihlásit brzy.
Tû‰íme se na Vás!

Knihy mého srdce
a Helena Zmatlíková

Dûtské oddûlení Mûstské knihovny
v Ti‰novû ve spolupráci se Z· Smí‰kova
pfiedstavilo v mûsíci listopadu jiÏ pát˘
roãník projektu na podporu ãtenáfiství
s názvem „Knihy mého srdce“. Tradiãnû
se zamûfiujeme na knihy v˘znamn˘ch
dûtsk˘ch autorÛ – tentokrát jsme se
inspirovali dílem Heleny Zmatlíkové,
která by oslavila 85. v˘roãí svého naro-
zení. V̆ znamná ãeská autorka více jak
padesát let patfiila mezi pfiední ilustrá-
tory, sv˘mi obrázky doplnila témûfi 300
titulÛ knih. Její ilustrace si svou nûhou,
veselostí a krásou získaly jak dûti, tak
dospûlé na celém svûtû a bylo jí udûleno
nejedno ocenûní za nejkrásnûj‰í kníÏku.
O své celoÏivotní tvorbû autorka fiekla:
„Kreslit pro dûti je radost, a Ïe mohu
tuhle krásnou práci dûlat, je pro mne
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velká ãest a velice si toho váÏím“. V du-
chu této my‰lenky a s cílem rozehrát
dûtskou fantazii se rozbûhla v dûtském
oddûlení pro Ïáky 1. – 5. tfiíd celá fiada
akcí: besedy, v˘tvarné i dramatické
lekce, setkání
s v˘tvarníky i spi-
sovateli, v˘stava
a spoleãné ãtení.

U r ã i t ˘ m
zpestfiením pro
Ïáky bylo setkání
se spisovatelem
Pavlem âechem
a zábavná show
Adolfa Dudka.
Dûti se seznámily
se  skuteãn˘m
i l u s t r á t o r e m
a s postupem jeho prací od inspirace aÏ
po vznik celé knihy. ZaÏily spoustu le-
grace a domÛ si odnesly také pfiedstavu
o tom, jak vypadají moderní dûtské
kníÏky.

Také beseda „Srdce a kfiídla Heleny
Zmatlíkové“ pfiiblíÏila dûtem fiadu zají-
mavostí z jejího Ïivota i tvorby. Do svûta
pfiíbûhÛ a pohádek dûti zavedli Ïáci lite-
rárnû dramatického oboru ZU·
v Ti‰novû. Pod vedením uãitelky
Katefiiny Hromãíkové sehráli scénky
z nejmilej‰ích autorãin˘ch kníÏek.
O následnou v˘tvarnou ãást se posta-
rala uãitelka Milena Straková, pfied-
kreslila pÛsobivé velkoformátové v˘kresy
a podpofiila spoleãné malování ‰tûtcem
ve stfiedeãních tvofiiv˘ch dílnách.

Závûr projektu neodmyslitelnû patfiil
spoleãnému ãtení. Pfii v˘roãním setkání
v ãítárnû dûtského oddûlení ãekalo na
malé ãtenáfie pfiekvapení – dort v po-
dobû knihy. Ti se pak s o to vût‰í chutí
pustili do ãtení. Pozvání pfiijali také
rodiãe a prarodiãe, v atmosféfie plné
pohody a harmonie  jsme spoleãnû bese-

dovali o dûtsk˘ch knihách i o pfiíjem-
n˘ch záÏitcích z uplynulého mûsíce.
Odpolední setkání zpestfiilo opût vystou-
pení ÏákÛ ZU· a vylosovali jsme také
v˘herce ze soutûÏe, která provûfiila zna-

losti knih.
Zkrátka bylo
u nás v dûtské
knihovnû velmi
Ïivo, vÏdyÈ v rámci
projektu se bûhem
mûsíce uskuteã-
nilo 25 akcí, kte-
r˘ch se zúãastnilo
na 500 náv‰tûv-
níkÛ.
Není pochyb
o tom, Ïe pát˘ roã-
ník se skvûle vy-

dafiil, proto bych chtûla za spoleãné na-
d‰ení a aktivní pfiístup v‰em podûkovat. 

O úspûchu celého projektu se mohou
pfiesvûdãit  i ostatní náv‰tûvníci knihovny,
pro které bude aÏ do jarních mûsícÛ dût-
ské oddûlení vyzdobeno Ïákovsk˘mi
pracemi. Tento roãník i v˘znam ilus-
trací v dûtské knize nám budou pfiipo-
mínat slova  Heleny Zmatlíkové:

„Nejlep‰í ze v‰eho je ãist˘ bíl˘ papír.
Na krásn˘ ãist˘ papír se dá nakreslit
cel˘ svût.“

V novém roce nezb˘vá neÏ si pfiát,
aby nám malí i velcí ãtenáfii zachovali
pfiízeÀ a abychom spoleãnû i nadále hájili
získan˘ titul „Kamarádka knihovna“.

Marie ·ikolová

Mûstská knihovna Ti‰nov
– dûtské oddûlení

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

V̆ prava za dûtskou fantazií – malé
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nahlédnutí do svûta pohádek a pohád-
kov˘ch pfiíbûhÛ.

Ilustrace v dûtské knize – známé
postaviãky z pera na‰ich ilustrátorÛ.

Srdce a kfiídla Heleny Zmatlí-
kové – beseda o v˘znamné ãeské autorce
pfiinese fiadu zajímavostí z jejího Ïivota
i tvorby. Více jak padesát let patfiila
mezi pfiední ilustrátory, sv˘mi obrázky
doplnila témûfi 300 titulÛ knih. Její ilus-
trace si svou nûhou, veselostí a krásou
získaly jak dûti tak, dospûlé na celém
svûtû a bylo jí udûleno nejedno ocenûní
za nejkrásnûj‰í kníÏku.

Václav âtvrtek – poezie, humor
a laskavost velkého pohádkáfie nám
dává nahlédnout do kouzelného svûta
ãesk˘ch pohádek. Literární beseda je
zamûfiená na autorovo dûtství a na
rodn˘ dÛm âtvrtkov˘ch pohádek ve
mûstû Jiãínû.

Vesele s Ondfiejem Sekorou – be-
seda pfiedstaví zaãínajícím ãtenáfiÛm
autora, kter˘ cel˘ svÛj Ïivot rozdával ra-
dost 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 pfií-
zeÀ ãtenáfiÛ a celou fiadu ocenûní, pfiipo-
mínali jsme si její 100. v˘roãí narození.

¤ekni mi co ãte‰ a já ti povím,
jak˘ jsi – zastavení u oblíben˘ch
i nov˘ch knih na‰ich ãtenáfiÛ, které za-
hrnují detektivní, humorné, ‰kolní
a mnohé dal‰í pfiíbûhy, ve kter˘ch ne-
chybí tajemství ani dobrodruÏství.

Knihovna, ‰kola a moje záliby –
seznámení s moÏnostmi, které nabízí
nauãná literatura, ‰kolní a multimedi-
ální 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 pfií-
rodovûdcÛm nabízíme velk˘ v˘bûr knih
ze svûta rostlin, zvífiat, ekologie...
Zajímavosti, fakta provázená slovem
i obrazem zaujmou ãtenáfie v‰ech vûko-
v˘ch kategorií. Beseda zamûfiená na
podporu a roz‰ífiení ‰kolní v˘uky.

Po internetu do knihovny – on-line
katalog s podrobn˘m v˘kladem, vyhle-
dávání informací o knihách, rezervace –
praktické procviãování.

Besedy zahrnují orientaci v kni-
hovnû, pfiehled knihovního fondu
a nauãné literatury.

Srdeãnû zveme k náv‰tûvû knihovny
Termíny besed je tfieba pfiedem do-

mluvit: tel. 549 121 003.

Libu‰ina
galerie

Libu‰ina galerie Vás srdeãnû zve
na vernisáÏ, kterou otevírá

tématickou v˘stavu

Grafika
Program: pfiedná‰ka „Co je a co není

umûleck˘ originál“
16. ledna 2009 v 18.00 hodin

LIBU·INA GALERIE
Malhostovice 45
664 24 Drásov

www.libusinagalerie.cz

Domov sv. AlÏbûty
na ÎernÛvce

5. ledna 2009 byla zahájena
v Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce
v˘stava fotografií P. Václava Trmaãe
s názvem „âtvereãky“. V̆ stava potrvá
do konce února 2009.

P. Václav Trmaã  je ti‰novsk˘ rodák,
pÛsobí jako faráfi v Jedovnicích a je bla-
nensk˘m dûkanem.
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Ohlédnutí za adventem

Zlatá nedûle 2008 v nás zanechala
plno krásn˘ch dojmÛ, a proto se k ní
vracíme i v novém roce.

Námûstí bylo plné lidí a protoÏe bylo
chladno, potkávali jsme se s pohárkem
v dlaních, úsmûvem, laskavostí a svá-
teãní náladou. K té pfiispûl bohat˘ pro-
gram a v˘mûna dojmÛ z náv‰tûv akcí,
které se v ten den v Ti‰novû konaly.

JamborÛv dÛm – jemná krása paliã-
kované krajky, kterou po cel˘ den pfied-
vádûla paní Zlochová a obrazy i obrázky
art-protisu se nabízely jako krásn˘ dárek.

„Pod kinem“ jak jsme zvyklé fiíkat –
v uãebnû, dal‰í krásná v˘stava MûKS
a krouÏku Cuchanina – vánoce, betlémy,
vánoãní dílniãka.

Pfiivítaly nás koledy a 19 betlémÛ
rÛzn˘ch velikostí a technik. Kdo je
správnû spoãítal (a nûkteré byly záludnû
v obrázcích, ofiechu apod.), dostal odmûnu.
Ozdoby paliãkované, háãkované, papí-
rové, ‰ité, prostû nejrÛznûj‰í dle fanta-
zie Ïen, které se ve volném ãase tûmto
pracím vûnují, upoutaly neãekané
mnoÏství náv‰tûvníkÛ, ktefií si mohli
koupit dárek na poslední chvíli.
Nechybûla i bohatá tombola.

Tuto akci zabezpeãilo MûKS poprvé
a bez nadsázky se setkala v˘stava
s velk˘m zájmem. Vûfiíme, Ïe se
o Velikonocích mÛÏeme tû‰it na podob-
nou pomlázkovou v˘stavu.

Dûkujeme Ïenám z Klubu
Cuchanina a MûKS za to, Ïe se o „Zlaté
nedûli“ mohlo potû‰it na‰e oko, srdce
a dáreãky udûlaly pod stromeãkem
radost na‰im nejbliÏ‰ím.

Hodnû takov˘ch akcí pfiejeme Vám
a hlavnû nám náv‰tûvníkÛm v˘stav
a kulturních akcí v Ti‰novû v roce 2009.

C.

Îiv˘ Betlém mûl
ve Svatoslavi úspûch

Îe mládeÏ, na kterou Ïehrá v dne‰ní
dobû mnoho lidí, není vÏdy ta nejhor‰í,
se mohla pfiesvûdãit vefiejnost na BoÏí
hod vánoãní 25. 12. 2008 v malé obci
Svatoslav.

Mladí se domluvili, zjistili z rÛzn˘ch
zdrojÛ  napfi. z kníÏek, z internetu a pa-
mûtníkÛ v‰e kolem narození Pánû
v Betlémû a zorganizovali pod hlaviãkou
„Svazu brannû technick˘ch sportÛ“ Îiv˘
Betlém. Ten potom nacviãovali 2 mûsíce,
2x t˘dnû s 26 úãinkujícími v dobovém
obleãení. Nechybûly jesliãky, vánoãní
hvûzda a Ïiví beránci. Past˘fii hráli
koledy na flétny. Prostû v‰e co
k Betlému patfií.

Velice se jim to povedlo, pfiedstavení
sehráli skvûle, v‰ak pfiihlíÏelo asi 250
divákÛ. Pofiadatelé díky sponzorÛm roz-
dali pfiítomn˘m malé dárky. Nakonec
bylo pro v‰echny pfiipraveno poho‰tûní
ve formû vánoãního cukroví, slaného
peãiva a na zahfiátí ãaj a voÀavé svafiené
víno.

Komu to bylo málo, mohl zajít do
vedlej‰ího  místního pohostinství
a v oslavách pokraãovat. A pro velk˘
úspûch  pfiedvedli  svoje dal‰í vystou-
pení seniorÛm v Domovû dÛchodcÛ
v Pfiedklá‰tefií dne 30. 12. 2008.

A.M.
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Informace z DDM Ti‰nov
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

PC kurz pro dospûlé
– zaãáteãníci
Otevíráme dal‰í
(4. cyklus) kurzu pro
zaãáteãníky. Cílem je

získání základních dovedností pfii bûÏné
práci s PC jak doma, tak v zamûstnání.
Seznámení s hardwarem i softwarem,
práce s dokumenty a soubory.

Po skonãení kurzu budou absolventi
samostatnû pracovat s internetem a nû-
kter˘mi aplikacemi jako je Word, Excel,
Power point, e-mailová po‰ta atd.
Prostor bude i pro poradnu a konkrétní
dotazy vypl˘vající z uÏivatelské praxe
úãastníkÛ. V̆ uka probíhá v malé skupinû

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
14. 1. KPH – Komorní orchestr kostel sv. Václava 19.30 MûKS

Bohuslava MartinÛ
15. 1. Salonky – Moravská galerie 8.15 MûK
16. 1. Zemûdûlsk˘ ples sokolovna 20.00 SOU
17. 1. 11. stavbafisk˘ ples sokolovna 20.00
21. 1. Erotická show pro dámy sál MûKS 19.30 MûKS
22. 1. R. JirkÛ: Karakorum – cestopisná beseda knihovna 17.00 MûK
24. 1. 5. reprezentaãní ples mûsta Ti‰nova sokolovna 20.00 mûsto
25. 1. Karneval s Harrym sokolovna 15.00 MûKS
26. 1. Neil Simon: Druhá kapitola kino Svratka 19.30 MûKS
29. 1. Salonky – Keramické ozdoby do kvûtináãe knihovna 9.30 MûK
30. 1. Netradiãní ples sokolovna 20.00 Restaurace

Krãek
V˘stavy

Datum Akce Místo
10. 1. – 5. 2. Sklenáfiová – olejomalby, Jamborova galerie

Singerová – energetické obrazy, mandaly
1. 12. – 31. 3. Obrázky Heleny Zmatlíkové knihovna

20. 10. – 8. 2. Emanuel Rann˘ – celoÏivotní dílo Podhorácké muzeum
20. 10. – 8. 2. Emanuel Rann˘ ve svém prostfiedí Podhorácké muzeum

– fotografie V. Kallabové
Jinde

Datum Akce Místo
5. 1. – 28. 2. Václav Trmaã – „âtvereãky“ – fotografie Domov sv. AlÏbûty



RÛzné

16 TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2009

(max. 6 osob). Na kurz pro zaãáteãníky
budou podle zájmu navazovat dal‰í pro-
hlubující a specializaãní kurzy.
Rozsah kurzu: 10 hodin ( 5 lekcí )
Cena: 1 000,- Kã
Kurz zaãíná v pondûlí 26. 1. 2009 od
18 do 20 hod. v poãítaãové uãebnû.
Lektor: Jaromír H˘bl

hybl.jaromir@ddm-tisnov.cz
Rezervace: tel. 549 410 118

domecek@ddm-tisnov.cz

PC kurz pro dospûlé – pokroãilí
Urãen pro ty, ktefií jiÏ mají s PC

bûÏné uÏivatelské  zku‰enosti a potfie-
bují prohloubit ãi doplnit znalosti, které
potfiebují ke své praxi. Více informací
v DDM – telefon, e-mail. Termín bude
upfiesnûn po naplnûní kurzu.

DÛm dûtí a mládeÏe Ti‰nov,
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov

Pfiijme zamûstnance na pozici

Samostatná úãetní – hospodáfika
‰koly

Pfiedpoklady:
– znalost podvojného úãetnictví a zpra-

cování mezd
– samostatnost, zodpovûdnost
– flexibilita, schopnost uãit se nové vûci
– vysoké pracovní nasazení

TPP, flexibilní pracovní doba, platové
zafiazení dle délky praxe a vzdûlání. 

Îádost a Ïivotopis posílejte na e-mail:
helanova@ddm-tisnov.cz do 23. 1. 2009.
Pracovník bude pfiijat na základû v˘bû-
rového fiízení.

Kontakt: Mgr. Jana Helánová,
fieditelka DDM Ti‰nov
tel. 777 712 120
(pracovní dny od 8 do 17 hod.)

Lidé znûte

Dal‰í pravidelné domeãkovské setká-
vání je tentokrát pro v‰echny, ktefií
chtûjí spoleãnû zpívat, hrát a znít.

Budeme zpívat technikami dvojhla-
sého alikvotního – harmonického zpûvu,
kdy pokaÏdé zní základní tón a souãasnû
s ním o pfiíslu‰n˘ interval vy‰‰í alikvotní
tón.

Ke hfie vyuÏijeme zapomenut˘ch
a znovuobjeven˘ch nástrojÛ rÛzn˘ch ná-
rodÛ a kultur (tibetské mísy, kartálky,
africké djembe, ‰amanské bubny, didgeri-
doo), které ov‰em spojuje jedno a tím je
jednoduchost ovládání a zároveÀ pfií-
jemné, zdravotnû léãivé úãinky hraní.

V‰e dohromady budeme kombinovat
tak, abychom zkvalitnili na‰e hudební
vnímání, zharmonizovali energetická
centra, pfiíjemnû se naladili, zrelaxovali
a udûlali pár krokÛ blíÏe k sobû sam˘m.

Nebojte se zpûvu. Alikvótní znûní je
vhodné i pro ty, ktefií nic podobného ne-
zkou‰eli. Není potfieba umût zpívat, staãí
chuÈ znít. KaÏd˘ máme hlas – svÛj vlast-
ní tón – svÛj hudební nástroj, jen je tfieba
správnû zamûfiit pozornost. Potom jsou
u‰i brána a alikvotní zpûv je klíãem k va-
‰emu srdci.

Kdy: Zaãínáme v únoru
KaÏdé úter˘ od 19.00 – 20.00 hod.

Kde: Sluneãní sál DDM Ti‰nov 
Cena: První – ochutnávková hodina je se

vstupn˘m dobrovoln˘m
Vstupné na dal‰ích hodinách 40,- Kã/hod.
Hudební nástroje, pokud máte vlastní,
doporuãujeme nosit s sebou, pfiípadnû je
moÏné zapÛjãit si pfiímo na místû.
Informace na tel.: 777 809 263

Veronika Jufiíková
Doporuãené odkazy:
www.alikvotnifestival.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alikvotní_zpûv
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http://kristalovykabinet.unas.cz/
tibetskemisy.html
http://www.volny.cz/djembe/
http://www.didgeridoo.cz/

Den otevfien˘ch dvefií

VáÏení rodiãe,
budoucí prvÀáãci
a pfiátelé na‰í

‰koly, zveme Vás na „Den otevfien˘ch
dvefií“, kter˘ se koná ve stfiedu dne
28. 1. 2009 v dobû od 13 do 16.30 hod.

V‰ichni jste srdeãnû zváni!

Zápis do 1. tfiíd

¤editelství Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
1708, oznamuje, Ïe zápis ÏákÛ do 1. tfiíd
probûhne dne 6. 2. 2009 (pátek) od 14.00
do 17.00 hodin v budovû ‰koly.

Náhradní termín lze dohodnout indi-
viduálnû na telefonních ãíslech 549 415
629 a 736 773 269.

Pfiineste s sebou: rodn˘ list dítûte.

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka ‰koly

Dopis budoucímu prvÀáãkovi

Milé holãiãky a kluci!
Rozhodujete se spolu se sv˘mi rodiãi,

do které ‰koly pÛjdete k zápisu?
Tu na‰i, na námûstí 28. fiíjna, si

mÛÏete prohlédnout jiÏ teì pfii pfiíleÏi-
tosti Dne otevfien˘ch dvefií, kter˘ se
koná ve stfiedu 28. 1. 2009 od 13.00
do 16.30 hodin.

·kola je dost velká, ale nebojte se,
vÏdy najdete star‰ího kamaráda, kter˘
vám rád se v‰ím poradí. V první tfiídû
budete mít svou paní uãitelku a ta vás
nauãí spoustu nov˘ch vûcí. Po vyuão-

vání mÛÏete chodit do ‰kolní druÏiny.
Tam na vás budou ãekat hodné paní vy-
chovatelky, s nimiÏ si budete hrát, cvi-
ãit, zpívat a vyrábût spoustu pûkn˘ch
v˘robkÛ. Pokud budete chodit na obûdy,
urãitû si pochutnáte, paní kuchafiky
vafií moc dobfie!

Rádi zpíváte? Stanete se jistû velkou
posilou pûveckého sboru paní uãitelky
Chadimové nebo se s ní mÛÏete uãit
hrát na flétnu. Jestli rádi sportujete,
staãí se pfiihlásit do nûkterého z mnoha
sportovních krouÏkÛ. Bûhem 2. a 3. tfiídy
se na plaveckém v˘cviku nauãíte plavat
jako rybiãky. A aÏ budete trochu vût‰í
a pfiejdete na 2. stupeÀ na‰í ‰koly, obje-
víte mnoho dal‰ích nov˘ch pfiedmûtÛ.

V‰ichni se na vás moc tû‰íme a pfie-
jeme, aÈ se vám u nás ve ‰kole líbí!!!

Mgr. Eva Brázdová

…..a je‰tû nûco pro rodiãe

VáÏení rodiãe!
Základní ‰kola Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

zve v‰echny budoucí prvÀáãky a jejich
rodiãe k zápisu do 1. tfiíd, kter˘ se koná
v pátek 6. února 2009 od 14 do 17 hodin. 

Po telefonické domluvû (549 415
629) je moÏn˘ i jin˘ termín. K zápisu je
nutn˘ rodn˘ list dítûte a OP zákonného
zástupce.
Na‰e ‰kola nabízí:
– co nejkvalitnûj‰í vzdûlávání podle pro-

gramu Základní ‰kola s prvky ãinnost-
ního uãení

– ve ‰kolním roce 2008/2009  v˘uku v 1.,
2. a 6., 7. roãníku podle vlastního
·kolního vzdûlávacího programu
Kvûtnice

– podíl ÏákÛ na chodu ‰koly – Ïákovská
samospráva, ‰kolní ãasopis

– tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou matematiky
a pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ
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– velk˘ v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ od
7. roã. (informatika, cizí jazyky, spor-
tovní hry, chemická praktika, základy
administrativy, cviãení z âJ a M, pfií-
prava pokrmÛ)

– projektové vyuãování  (dûjepis, pfiíro-
dovûda, ekologie, Zdravá ‰kola)

– aktivity v rámci  EKO‰koly – tfiídûní
odpadu, sbûr PET lahví a starého pa-
píru

– v rámci TV plaveck˘ v˘cvik, lyÏafisk˘
kurz a kurz dopravní v˘chovy

– t˘denní pobyty ÏákÛ 4.a 5. tfiíd v eko-
logickém centru Chaloupky

– ekologické exkurze – ekologická
centra Lipka, OVEKO

– ‰kolní poradenské pracovi‰tû pro dûti
s poruchami uãení a chování, konzul-
tace pro rodiãe, ãinnost speciálního pe-
dagoga a metodika prevence sociálnû
patologick˘ch jevÛ

– úzkou spolupráci s pedagogicko-psy-
chologickou poradnou v Brnû

– péãi o talentované dûti
– novû vybavenou ‰kolní jídelnu a dru-

Ïinu s provozem od 6 do 16 hodin
– 2 tûlocviãny a moderní sportovní areál
– novû vybavenou poãítaãovou uãebnu,

uãebnu s interaktivní tabulí
– odborné pracovny chemie, fyziky,

hudební v˘chovy, pfiírodopisu, cizích
jazykÛ, dílen a cviãnou kuchyÀku

– vysokou úspû‰nost ÏákÛ v pfiijímacích
fiízeních na stfiední ‰koly a dobrá
umístûní v rÛzn˘ch olympiádách

– velmi pfiíznivé v˘sledky celostátních
testÛ CERMAT a SCIO

– v˘uku nûmãiny, francouz‰tiny, ru‰tiny
a angliãtiny (od 2. roãníku)

– pouÏívání moderních vyuãovacích me-
tod a v˘poãetní techniky 

– mnoho kulturních akcí – divadlo
Polárka, Radost, Domino Theater
(anglická pfiedstavení)

– doplnûní uãiva exkurzemi –
Planetárium, Moravské muzeum,
Anthropos, Praha, Slavkov u Brna

– v˘mûnné akce – druÏební
Z· J. Fándlyho v Seredi

BliÏ‰í informace získáte na
www.tisnov-zs28.cz

PaedDr. Radmila Zhofiová

Vánoãní atmosféra
a otevfiená srdce Ti‰novákÛ
napomohly dobré vûci

Dûkujeme mûstu Ti‰nov a ãlenÛm
kulturní komise za v˘born˘ nápad uspo-
fiádat vánoãní jarmark tro‰ku jinak.
Místo vûcí, které si mÛÏeme koupit
v bûÏn˘ch obchodech, se letos na stán-
cích prodávaly vût‰inou v˘robky dûtí.
Îákovská samospráva na na‰í ‰kole roz-
hodla jiÏ na zaãátku prosince, Ïe peníze
získané prodejem na jarmarku vûnuje-
me prostfiednictvím nadaãního fondu
KRTEK onkologickému oddûlení Dûtské
nemocnice v Brnû. A bylo opravdu co na-
bízet: vánoãní svícny a pfiáníãka, jme-
novky k dárkÛm, dfievûné hraãky, ozdo-
by na stromeãek, zarámované obrázky,
medové svíãky a dárkové krabiãky.

Zahanbit se nenechaly ani paní uãi-
telky, napekly a krásnû nazdobily vá-
noãní peãivo a nabízely je náv‰tûvníkÛm
k ochutnání. Nejvíce ‰la na odbyt
„vánoãka paní fieditelky“. Díky ‰tûdrosti
na‰ich zákazníkÛ se rychle plnila ka-
siãka na peníze. Vybraná ãástka
10.141,- Kã nás pfiímo ohromila.
V‰echny tyto peníze zasíláme nemoc-
n˘ch dûtem, vûfiíme, Ïe poslouÏí dobré
vûci.

Dûkujeme Vám v‰em!
Mgr. Marie Bártová

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
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Den otevfien˘ch dvefií
na Z· Ti‰nov Smí‰kova

Základní ‰kola Ti‰nov Smí‰kova 840
si dovoluje pozvat ti‰novskou vefiejnost
na „Den otevfien˘ch dvefií“, kter˘ se
bude konat ve ãtvrtek 22. ledna 2009 od
16 do 18 hodin na obou budovách ‰koly.

Pro budoucí prvÀáãky bude na bu-
dovû Smí‰kova pfiipravena zábavná
stezka „Pohádková ‰kola aneb po sto-
pách skfiítka Tydlifouska“.

Pfiijìte se podívat, co je u nás nového
a pfiípadnû zavzpomínat na svá ‰kolní
léta.

Srdeãnû zveme velké i malé!
Vedení Z· Smí‰kova

Základní ‰kola Ti‰nov
Smí‰kova 840

Zápis do 1. tfiíd
‰kolního roku 2009/2010.

Koná se v pátek 6. 2. 2009 v budovû
Z· Smí‰kova od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Rodn˘ list dítûte s sebou.

·kola podle vlastního ·kolního vzdû-
lávacího programu nabízí:
– roz‰ífienou v˘uku cizích jazykÛ, klade

dÛraz na rozvoj sportovních aktivit
– modernû vybavené uãebny, ‰kolní

hfii‰tû, dvû tûlocviãny, v˘bûr povinnû
voliteln˘ch pfiedmûtÛ

– ‰kolní poradenské pracovi‰tû pro Ïáky
s v˘vojov˘mi poruchami, mnoho zá-
jmov˘ch útvarÛ

– ‰kolu v pfiírodû, lyÏafisk˘ zájezd, letní
sportovní kurz, exkurze, v˘lety,
náv‰tûvy divadel, muzeí, sportovní
a spoleãenské akce se ‰kolou
J. A. Komenského v Seredi…

Více informací na:
http://zs.smiskova.sweb.cz/

Pfiijímací fiízení na S·
a víceletá gymnázia

Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840 pofiádá dne
22. 1. 2009 v 16.00 hod. v jídelnû ‰koly
schÛzku pro rodiãe vycházejících ÏákÛ
(9., 8. a eventuálnû 5. roãníku), kde bu-
dou podány ve‰keré informace t˘kající
se pfiijímacího fiízení na S· a víceletá
gymnázia.

Vedení ‰koly

Projektové vyuãování o vodû

Îáci 8. roãníku na‰í ‰koly letos
v pfiedmûtu chemie probrali vodu sku-
teãnû dÛkladnû. V první ãásti si sami
pfiipravili po skupinkách prezentace
zadan˘ch témat o vodû z rÛzn˘ch bilo-
gicko-fyzikálnû-chemick˘ch aspektÛ.
Nûkteré prezentace byly dokonce prová-
zeny i zdafiil˘mi demonstraãními pokusy.

Ve druhé ãásti projektu jsme nav‰tí-
vili ãistiãku odpadních vod v Bfiezinû,
kde jsme mûli moÏnost se podrobnû se-
známit s fantastickou pfiírodní bezodpa-
dovou technologií ãi‰tûní odpadních vod
z na‰ich domácností.

Na tfietí závûreãnou ãást projektu
jsme si do ‰koly pozvali odbornou lek-
torku ze SdruÏení pro ekologickou v˘-
chovu „Rezekvítek“, která pro na‰e Ïáky
mûla pfiipraven˘ v˘ukov˘ program s po-
etick˘m názvem „Voda ãistá, voda má“.
V tomto programu se Ïáci formou po-
werpointové prezentace a pracovních
listÛ seznámili s obûhem vody na na‰í
planetû, druhy povrchov˘ch vod a jejich
Ïivoãi‰n˘mi obyvateli, pfiíãinami zne-
ãi‰tûní vod a zpÛsoby, jak tomuto zne-
ãi‰tûní lze pfiedcházet.

A aÏ nastanou teplé letní dny
koncem ‰kolního roku, uÏ se tû‰ím na
závûreãnou ãást tohoto projektu, kterou
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budou terénní hydrobiologická pozoro-
vání a mûfiení – jak jinak neÏ vod na-
‰eho domovského potoku Besénku.

Alena Jankovská
Uãitelka Z· Smí‰kova

I. adventní dílniãky
Z· Ti‰nov, Smí‰kova

Dûkujeme v‰em, ktefií nám pomohli
11. 12. 2008 zaloÏit novou tradici na‰í
‰koly – ADVENTNÍ  DÍLNIâKY.
Pfiedev‰ím dûkujeme vefiejnosti, v‰em,
ktefií vyuÏili na‰eho pozvání, pfii‰li nav-
‰tívit na‰i ‰kolu a Ïáky pfii vánoãním
tvofiení, hraní a zpívání; nechali se
ochotnû vtáhnout do dûní onoho odpo-
ledne. Velmi hrub˘m odhadem bylo
tûchto náv‰tûvníkÛ kolem 250. Vûnovalo

se jim celkem 150 ÏákÛ s vystoupeními
‰kolních zájmov˘ch krouÏkÛ a skupin.
Své dovednosti pfiedvádûli a uãili
zájemce v jedenácti rÛznû zamûfien˘ch
adventních dílniãkách. Ostatní Ïáci
‰koly se vûnovali v˘zdobû a pfiípravû
dáreãkÛ. V̆ tûÏek z dobrovolného vstup-
ného ãinil 5.627,- Kã. Tato ãástka ne-
byla v‰ak koneãná. Prodejem v˘robkÛ
poslední adventní nedûli 21. 12. 2008 na
ti‰novském námûstí, kde se na‰e ‰kola
mûla moÏnost znovu prezentovat, pfie-
sáhly celkové pfiíspûvky 9.500,- Kã.

V souladu s pfiáním Ïákovského ‰kol-
ního parlamentu bude zisk z této akce
poskytnut nadaãnímu fondu brnûnské
dûtské onkologie KRTEK. Pedagogové
i fieditelství ‰koly chtûjí tímto podûkovat
‰kolnímu parlamentu za tuto dobrou
my‰lenku a také za pomoc pfii organi-
zaci adventních dílniãek.

A co na to ti, ktefií stáli v pozadí celé
akce – uãitelé a vedení ‰koly? Ano,
Adventní dílniãky jsou akcí, která se
stane na‰í kaÏdoroãní pfiedvánoãní tra-
dicí.

P.K.

Vzpomínka na vánoãní
ãas na Smí‰kové

V pátek pfied vánoãními prázdni-
nami se se‰li Ïáci na‰í ‰koly v tûloc-
viãnû, aby si zkrátili ãekání na Vánoce
pfiipraven˘m programem. KaÏdá tfiída
mûla krátké vystoupení – hudební,
divadelní, taneãní ãi muzikálové.
Dopoledne se vydafiilo, program byl
pestr˘ a kvalita se rok od roku zlep‰uje.
Dopolednem nás provázeli Johana
Foltánová a David ·tûrba.

Na úpln˘ závûr vystoupila skupina
Los Ámos – uãitelská hudební skupina,
která je v tomto roce posílena o nové
ãleny. Vánoce jsou za námi a uÏ se
pomalu tû‰íme na ty následující, ãím
nás zase kdo pfiekvapí.

·kolní parlament

Krátce ze sportu

Ani v listopadu a prosinci Ïáci na
Z· Smí‰kova sportovnû nezaháleli.
Nejprve si dívky v okresním kole
basketbalu vybojovaly postup do kraje,
kter˘ se uskuteãní na jafie.
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Ani chlapci se nenechali zahanbit,
po vítûzství v okrskovém kole basket-
balu stateãnû bojovali v kole okresním,
kde nakonec vybojovali krásné tfietí
místo.

Velkou radost nám udûlalo druÏstvo
závodníkÛ ve skoku vysokém na
Vánoãní laÈce, kterou jiÏ nûkolik let tra-
diãnû pofiádá Gymnázium Ti‰nov.
DruÏstvo ve sloÏení Petra Novotná,
Markéta Rosická, Katka Alexová,
Markéta Ma‰ínská, Lubo‰ Jan‰ta,
Jakub Spurn˘, Marek Regeti, Michal
Kubánek se umístilo na prvním místû.
Nejvíce se na tomto skvûlém v˘sledku
podílela Petra Novotná 1. místem ml.
Ïákynû v˘konem 145 cm, Markéta
Ma‰ínská prvním místem star‰í Ïákynû
v˘konem 143 cm. Bez ostatních závod-
níkÛ a jejich dobr˘ch v˘konÛ by se to
jistû nepodafiilo, a tak patfií velk˘ dík
celému druÏstvu.

V‰em sportovcÛm, ktefií nás v minu-
lém období reprezentovali, dûkujeme
a uÏ se tû‰íme na jarní pokraãování,
neboÈ souãasné v˘kony slibují úspû‰nou
sezónu.

V.V.

V˘stava

Univerzita obrany Brno ve sv˘ch
prostorách na ulici Kounicovû ã. 44
(proti rohlíku) pofiádá pod zá‰titou pri-
mátora mûsta Brna pana R. Onderky
a rektora UO brigádního generála
R. Urbana a ve spolupráci s âesko-nûmec-
k˘m fondem budoucnosti, âesk˘m sva-
zem bojovníkÛ za svobodu, Federací
Ïidovsk˘ch obcí v âR i fiadou nadaãních
fondÛ v˘stavu „MÍSTA UTRPENÍ,
SMRTI A HRDINSTVÍ“ o vûzních z ães-
k˘ch zemí v nacistick˘ch koncentrácích.

V˘stava je otevfiena od 8. 12. 2008
do 30. ledna 2009 v pracovní dny od 8

do 18 hod.
Mottem v˘stavy je snaha o uchování

pamûti národa vãetnû zásady – odpou-
‰tût mÛÏeme, zapomenout nesmíme!

OV âSBS Brno-venkov

Evangelická církev
– kazatelská stanice Ti‰nov

Od nepamûti se lidské pokolení
snaÏí vyrovnat s otázkou, proã jsme
obdafieni rozumem a moÏností zvolit si,
co se v na‰em Ïivotû má stát. Nûkdy si
myslíme, Ïe máme v‰echno ve sv˘ch ru-
kou, jindy bychom se rádi spolehli na
nûkoho, kdo si bude vûdût rady s tím, co
nás trápí. MoÏná proto hledáme Boha.

KfiesÈanská církev má v âechách
i na Moravû tisíciletou tradici.
Hledáním správného zpÛsobu vyjádfiení
vztahu k Bohu se církev tfií‰tila a opût
sluãovala. Tímto procesem pro‰la
a v roce 1918 vznikla âeskobratrská cír-
kev evangelická, která má svá setkání
(bohosluÏby) bûhem ‰kolního roku
kaÏd˘ t˘den v Ti‰novû, v kapli pensionu
na Královû ulici ã. 1742 a to první a pá-
tou nedûli v mûsíci ve 13.45 hod., dal‰í
nedûle v 10.30 hod. O prázdninách kaÏ-
dou první a tfietí nedûli v mûsíci ve
13.45 hod. Pokud i vy máte kofieny
v na‰í církvi, nebo byste se chtûli o ní
nûco dozvûdût, jste do na‰ich shromáÏ-
dûní srdeãnû zváni.
Kontaktní adresa: Farní sbor âCE
v Brnû II, Lidická 79, 602 00 Brno
telefon: 541 212 469

Podûkování dobr˘m lidem

Letos u vánoãního stromeãku jsme
byli velmi mile pfiekvapeni. Na‰li jsme
zde pûkné dárky a v nich pfieváÏnû spor-
tovní potfieby a pomÛcky pro trávení
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volného ãasu. V‰echny ty míãe,
pingpongové pálky, badmintony, hraãky
na písek, kolobûÏku i krásné horské
kolo pouÏijeme, jen co se venku trochu
oteplí. Ale uÏ nyní si mÛÏeme zahrát
stolní hry, navlékat korálky nebo nama-
lovat obrázek na sklo. Jestli jsme na
nûco zapomnûli, tak jen z té radosti,
kterou nám tyto dárky udûlaly. Je‰tû
jednou moc dûkujeme JeÏí‰ku a hlavnû
matefiskému centru Studánka, Ïe na
nás dûti z dûtsk˘ch domovÛ myslí.

Kluci a holky
z Dûtského domova v Pfiedklá‰tefií

Modlitebna CASD

Srdeãnû Vás zveme na pfiedná‰ku.
Místo: Modlitebna CASD,

Procházkova 427, Ti‰nov
Termín: 31. 1. 2009 v 9.30 hod.
Dr. Marie Rybáfiová
Psychoterapie, jako pomoc potfiebn˘m.
Dr. Marie Rybáfiová – psycholoÏka,
LF UK Hradec Králové.

M.Vantuch

Literárnû dramatick˘ obor
ZU· Ti‰nov pfiijme nové Ïáky
ve vûku 13-15 let

Kromû nacviãování divadelního
pfiedstavení a vefiejného vystupování
v prÛbûhu roku se mÛÏete tû‰it na spou-
stu dramatick˘ch her, cviãení a dobrou
partu.
Kdy: v úter˘ 14.45 – 18.05 hod.
Jak se pfiihlásit: Osobnû v uãebnû
LDO na Ml˘nské ul. (prostor nad kinem,
b˘valá knihovna pro dospûlé) kaÏd˘
v‰ední den v odpoledních hodinách.
Pfiípadné dotazy ráda zodpovím na
tel.: 603 241 346, e-mail: katka@hromcik.cz

Mgr. Katefiina Hromãíková, uãitelka LDO

Gymnázium Ti‰nov

zve na „DEN  OTEV¤EN¯CH
DVù¤Í“, kter˘ se koná 22. ledna 2009
od 14.30 do 18.00 hod. Dal‰í informace
na www.gym-tisnov.cz

Sbohem, Sonny

Dne 24. listopadu loÀského roku nás
opustil Miloslav Sonny Halas,
DrahoÀák. V̆ znaãn˘ v˘tvarník, uãitel,
patriot Ti‰novska, milovník pfiírody,
znalec v‰eho moÏného. Ale o tom je‰tû
budou dal‰í a dal‰í nekrology v odbor-
nûj‰ích tiskovinách.

DoÏil se 62 let, kter˘ch si uÏíval svr-
chovanû. Na prv˘ pohled pÛsobil neo-
tfiele, mnoh˘m tento emeritní profesor
zlínské V· se mohl zajídat. Jak platí:
Podle sebe soudím tebe, tak platí: ·aty
dûlaj ãlovûka? Sonny popfiel.

A právû vybuzováním pochybností
skvostnû uãil. Byl zásadní, mnohdy aÏ
krutû stroh˘. KdyÏ nechtûl, tak mlãel
a z oãí mu létaly blesky. âili: uãil mlãet.

Nejen jako patriot trefil do galerie
Jamborova domu, na odhalení pamûtní
desky J. Jambora, na uvádûní knih
nakl. Sursum – pro spoluÏáka Karla
Fice vymyslel s kolegyní nehalasovskou
obálku Dûjin Drahonína, pro mladiã-
kého Opaváka J. Kunzeho písmo – ze-
nové ilustrace sbírky Hiãhaikum. Je
zastoupen v ti‰novské Z· 28. fiíjna
obzvlá‰tní stálou expozicí, v mysli mno-
h˘ch a hlavnû v Janu Lacinovi.

Do Îelezného – SalónÛ v˘tvarníkÛ
Vysoãiny vstupoval, aã KPVU byl
v exilu. Proã posledních roãníkÛ se neú-
ãastnil, to vûdûl sám nejlépe.

Naposledy, kdyÏ jsme se zfieli tváfií
v tváfi, tak uÏ leÏel u Milosrdn˘ch bratfií.
V˘raznû jsem si uvûdomoval pfiímo



RÛzné

23TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2009

transmutaci – místo proroka jsem patfiil
na rouhavého skfiítka, ze kterého trãely
dráty. Hlasem jsme se rozpoznali na
svátek Krista Krále. Pak zaãal nov˘ cír-
kevní rok a Mistr ode‰el.

Milo‰i !?!!

UãeÀ P. Sur˘

Restaurace Krãek

Restaurace Krãek Ti‰nov vás srdeãnû
zve na NETRADIâNÍ PLES konan˘
dne 30. 1. 2009 v sokolovnû Ti‰nov.
Zaãátek: 20:00 hod.
K tanci a poslechu hraje oblíbená trojka
Pavla Kr‰ky.
Pfiedprodej vstupenek: Restaurace
Krãek

Pozvánka na ples stavbafiÛ

Stavební firmy z Ti‰nova a okolí
Vás zvou 17. ledna 2009 ve 20.00 hod.
do ti‰novské sokolovny na

11. STAVBA¤SK¯ PLES.
K tanci a poslechu hraje skupina NOVA
BAND. Bohatá tombola se zahraniãním
zájezdem jako hlavní cenou a spoustou
elektroniky, pestr˘ kulturní program.
Pfiedprodej vstupenek: od 22. 12. 2008
v sokolovnû v Ti‰novû dennû od 8.00 do
20.00 hodin.
Cena vstupenky: 100,- Kã

Pozvánka na zemûdelsk˘
ples

Stfiední odborné uãili‰tû Ti‰nov
Vás srdeãnû zve na

TRADIâNÍ ZEMùDùLSK¯ PLES.
V pátek 16. 1. 2009 od 20.00 hodin –
sokolovna Ti‰nov
Hrají: Dechová hudba Galáni, skupina

Poloãas

Bohatá tombola
Pfiedtanãení: TS TOGETHER Musical
Show, TS BNC Break Dance
Vystoupení bfii‰ních taneãnic

Vstupenky v pfiedprodeji v kanceláfii
SOU Ti‰nov nám. Míru 22 od 5. 1. 2009

Úl jako ekologická teplárna

Vãelnice ztichla a spí zimním
spánkem. Minimální Ïivotní projevy
jsou charakteristikou správnû zimu-
jícího vãelstva. V zimû spotfieba
zásob je minimální. Pohybují se
krouÏiv˘m pohybem za zásobami
a udrÏují teplotu 20°C uvnitfi hroznu
pro pfieÏití matky.

Aãkoliv neustálé „pfiitápûní“ pro-
stfiednictvím vlastního tûlesného
tepla stojí mnoho Ïivotní energie
vãelstva, v prÛbûhu studen˘ch mû-
sícÛ uhyne v prÛmûru jedna aÏ dvû
hrsti vãel. Ve vãelstvu zimuje kolem
25 000 jedincÛ. Malá ekologická tep-
lárna produkuje tolik tepla, Ïe vãel-
stvo mÛÏe pfieÏít i nejkrutûj‰í zimy
aÏ do mínus padesáti stupÀÛ a do-
konce i kdyÏ je necháme vystaveno
chladu ve volnû stojícím neuteple-
ném nástavkovém úlu. Neuteplen˘
úl je dÛleÏit˘ v souãasné dobû, vãel-
stvo neploduje a v boji proti varroáze
je to velice potfiebné!

KdyÏ pohlednu zpût a porovnám
dvû extrémní zimy – 2005/2006 byla
dlouhá a mrazivá. Toho roku byl
první prolet na vãelnici 27. bfiezna.
Opaãného prÛbûhu byla zima
2006/2007, velice mírná. Zhodno-
tím-li obû extrémní zimy, spotfieba
zásob byla stejná v neuteplen˘ch ná-
stavkov˘ch úlech. Vãely se fiídí polo-
hou Zemû a Slunce. Tedy slunovraty.
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Na vãelnici vãelstva zaãínají plodo-
vat ve tfietí dekádû února bez ohledu
na venkovní teploty. Vãely pfiece Ïily
v dutinách stromÛ a tam pfieÏívaly jen
ty zdravé a nejsilnûj‰í.

Vãely v zimním hroznu-chomáãi
jsou stále v pohybu.
Kdo v zimû zvenku
pfiiloÏí ucho k úlu,
usly‰í tich˘, stejno-
mûrn˘ ‰um. Zvlá‰tní
je, Ïe vãely neupadají
do zimního spánku.
Pfii venkovních teplo-
tách pod +12°C se
zaãínají stahovat.
Poklesnou-li teploty
pod +6°C, vytvofií se
uzavfien˘ chomáã, ve
kterém jsou vãely se-
skupeny tûsnû u sebe.
Deset aÏ dvacet tisíc
vãel se pfiidává k cho-
máãi a obklopuje ho
tak, aÏ vytvofií kouli.
Uspofiádání vãel v cho-
máãi je dokonal˘m technick˘m fie‰e-
ním, protoÏe jeho mal˘ povrch brání
zbyteãn˘m únikÛm tepla.

Vnûj‰í vrstvu chomáãe tvofií tûsnû
u sebe sedící vãely, které sv˘mi tûly
vytváfiejí izolaãní vrstvu silnou
2-7 cm. Pod ní jsou vãely, které pohy-
bem létacího svalstva, aniÏ by pfiitom
pohybovaly kfiídly, vytváfiejí teplo a to
vyzafiují do okolí. Vãely, obsedající
pfiímo plásty se zásobami, berou po-
travu a pfiedávají ji v‰em vãelám, ze-
jména tûm vytváfiejícím teplo. Podle
teploty pak spotfiebují rozdílné mnoÏ-
ství ze zásob medu, kter˘ jim slouÏí
jako palivo.

Vãelstvo si udrÏuje uvnitfi kon-
stantní teplotu asi 20-25°C. Matka

má nejteplej‰í místo, sedí uprostfied.
Vãela ve vnitfiním chomáãi s naplnû-
n˘m medn˘m váãkem mÛÏe vydrÏet
aÏ 16 dní bez pfiíjmu potravy.
V chladné okrajové zónû aÏ tfiikrát tak
dlouho. To je pfiibliÏnû asi 1,5 mûsíce

zimního klidu, neÏ ji
hlad, nikoliv zima, do-
nutí vtlaãit do teplého
vnitfiního chomáãe
a pfienechá studenou
okrajovou zónu jin˘m
vãelám. Vãelstvo nevy-
tápí svÛj úl, je ‰etrné!
I bûhem zimy umírají
staré vãely a pokou‰ejí
se opustit úl. Podafií se
jim to, kdyÏ není pfiíli‰
chladno, otevfien˘mi
oãky v nástavcích.
Pouze pfii velmi níz-
k˘ch teplotách, hlu-
boko pod nulu, padají
zimní mrtvolky na dno
úlu. Bûhem zimy vãely
vyletují a nevracejí se.

V kaÏdém období, letním ãi zim-
ním, potfiebují vãelstva péãi, i kdyÏ
právû je zdánliv˘ klid a vãelnice
je schovaná pod zimní pfiikr˘vkou
snûhu. Vãelafi kontroluje ãesna úlÛ od
závûjí a ucpaná od mrtvolek. Vãelstva
v kaÏdém roãním období potfiebují
dostatek vzduchu! Nechávám oãka
i ãesna otevfiená po cel˘ rok. Zimní
období vãel jsem popsal v tomto
ãlánku tak, abyste si mohli udûlat
pfiedstavu o tom, jak vãely zimují –
Ïijí.

Josef Permedla
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Ti‰novské láznû
v pfiedbûlohorském období

Láznû a lazebníci b˘vali neoddûli-
telnou souãástí mûst a mûsteãek uÏ
od stfiedovûku. Kromû samotné láznû
provozovali lazebníci obvykle i jiné
ãinnosti, k nimÏ patfiilo brad˘fiství,
ranhojiãství, pou‰tûní Ïilou a dal‰í
rÛznû závaÏné chirurgické zákroky.
Tak jako mnohá fiemesla patfiilo i la-
zebnictví mezi tak zvaná bezectná
povolání a lazebníci mûli mnohdy
problémy získat status fiádn˘ch mûs-
ÈanÛ; kromû práce s neãistotami jim
puritán‰tí sousedé ãasto vyãítali
i nemravn˘ Ïivot v lázních, o ãemÏ
nejlépe svûdãí dodnes zakofienûná
pfiedstava o krásn˘ch lazebnicích.
KvÛli nezbytnosti lázní byla v‰ak po-
stupnû ãinnost lazebníkÛ rehabilito-
vána a v 16. století se mohli dostat
i k váÏen˘m a vysok˘m funkcím
v obecních samosprávách. Nejvût‰í
rozkvût lázeÀství je spojen právû se
16. stoletím, kdy se láznû nacházely
prakticky v kaÏdém men‰ím mûs-
teãku; náv‰tûvu v lázních zaãaly vy-
Ïadovat i nûkteré pfiísnûj‰í cechovní
artikule. Budova lázní slouÏila nejen
k oãistû tûla a zdravotnick˘m úko-
nÛm, ale stala se také místem
zábavy a mnohdy také velmi nefor-
málních spoleãensk˘ch setkání.
Láznû b˘valy mycí a potící, oba typy
proto nutnû vyÏadovaly zdroj vody;
láznû se proto nacházely v domech
s vlastní studnou, pfiípadnû u rÛznû
velk˘ch vodních tokÛ. Lidé obojího
pohlaví se nejprve koupali spoleãnû,
od 15. století se prosazovaly prkenné
pfiepáÏky, které muÏe a Ïeny oddûlo-

valy; vzájemné náv‰tûvy v‰ak byly
na denním pofiádku a nikdo se jim
nijak nepodivoval. V parních lázních
lidé posedávali na horkém vzduchu,
v mycích lázních sedûli v ováln˘ch
kbelících, kam lázeÀsk˘ pfiiléval
horkou vodu, mnohdy doplnûnou
vonn˘mi bylinami a kofiením;
kbelíky byly kvÛli úniku tepla pfie-
kryty prkny, na nûÏ se následnû ser-
vírovalo jídlo, nápoje, nebo se staly
prostorem pro jednoduché stolní ãi
hazardní hry. Koupel byla zkrátka
pfiíjemnou záleÏitostí. Souãástí
lázeÀsk˘ch procedur bylo také mytí
hlav, tak zvané drbání, nebo tepání
bfiezov˘mi ko‰Èaty. Kromû velké
místnosti byly k lázním pfiipojeny
je‰tû dvû místnosti. První se oznaão-
vala jako zuvadlna, kde se hosté pfie-
vlékali a kde se inkasovaly peníze,
druhá místnost slouÏila ke stfiíhání,
holení a chirurgick˘m zákrokÛm.
Obû místnosti, které nebyly pod pfií-
m˘m dohledem náv‰tûvníkÛ, také
zavdávaly dÛvod k mnohdy opod-
statnûn˘m klepÛm o tajnû provozo-
van˘ch sexuálních sluÏbách.
RÛznorodost náv‰tûvníkÛ, uzavfiená
spoleãnost a mnohdy pochybné prak-
tiky ãiní z lázní mimofiádnû pfiitaÏ-
liv˘ pfiedmût historického v˘zkumu,
kter˘ o Ïivotû tehdej‰ích lidí vypo-
vídá mnohdy více neÏ cokoli jiného;
mûsteãko Ti‰nov v období renesance
není v˘jimkou.

Ti‰novské láznû se odnepamûti
nacházely „pfii fiece proti mlejnu
obecnímu“, kter˘ stával na místû
dne‰ního AZ-Centra. Onou fiekou
není s nejvût‰í pravdûpodobností
my‰lena Svratka, která  protékala



v ponûkud zmûnûné podobû svojí ni-
vou pod mûstem, ale ml˘nsk˘ náhon,
na nûmÏ vesele klapaly tfii prosperu-
jící ml˘ny a valcha. Láznû patfiily
s nejvût‰í pravdûpodobností k vrch-
nostensk˘m stavbám, které zaãaly
b˘t krátce po polovinû 16. století
privatizovány podnikav˘mi ti‰nov-
sk˘mi mû‰Èany. Podobnû jako pro-
stfiední, pozdûji Korábovsk˘ ml˘n,
jsou pfii prodeji uvádûny jako nû-
kdej‰í sirotãí majetek, ãili podnik, ze
kterého se vyplácely pfiípadné roz-
díly v tak zvané sirotãí pokladnû; do
té doby lazebníci b˘vali v lázních
patrnû pouze v nájmu. První píse-
mná zmínka o lázních je uvedena
v gruntovních knihách mûsteãka
v roce 1551, kdy „Matûj lazebník
koupil lázni sirotãí s vÛlí její m[ilos]ti
panny abaty‰e, pána na‰eho, od
Bryctího, fiezníka a Václava Dejmala
poruãníkÛ, s pomocí pana purg-
mistra a pánÛ star‰ích (obecní rady
pozn. aut.), tu lázni v Ti‰novû i s tím
se v‰ím, coÏ k t˘ lázni náleÏí, i lázni
v Louãkách; to v‰ecko koupil za
II CC hfiiven.“ Lazebník Matûj
provozoval Ïivnost a splácel láznû aÏ
do roku 1562, kdy zemfiel; následu-
jící rok zaplatila splátku vdova
Machna. V dal‰ích dvou letech se
láznû dostaly do majetku zámoÏného
ti‰novského mû‰Èana a mydláfie
Mikulá‰e, od kterého v roce 1564,
s povolením abaty‰e Ludmily
z Dubenek, zakoupil láznû za 220
hfiiven lazebník Jan z Rousínova.
Smlouva uvedená v gruntovní knize
o prodeji vypovídá: „koupil lázni od
Mikulá‰e, s takov˘mi svobodami,
aby mohl na t˘ lázni, kdoÏ by koli byl

hospodáfiem lazebníkem, tfiikrát
víno na pofiádku v rok ‰enkovati,
a coÏ se piva dot˘ãe, nynûj‰í i bu-
doucí hospodáfii a neb lazebníci mají
tu svobodu jmíti sobû do láznû pivo
vzíti k truÀku a sobotním ãasem
lidem v lázni mÛÏe za peníze téhoÏ
svého piva dávati.“ Svobody, které
pro láznû vymohl mydláfi Mikulá‰,
dovolovaly v lázních toãit pivo
a v sobotu, tedy v den pfied sváteãní
nedûlí, kdy do lázní chodil nejvût‰í
poãet lidí, mohl lázeÀsk˘ prodávat
svoje pivo; budova lázní byla tedy po
jistou dobu zfiejmû domem právová-
reãn˘m. Tato v˘sada povolená obecní
radou pfiirozenû zv˘‰ila cenu i lukra-
tivnost celého podniku. Sám lazeb-
ník Jan se ov‰em na lázních neudr-
Ïel pfiíli‰ dlouho, protoÏe je‰tû na
konci téhoÏ roku prodal podnik
Jifiíkovi Le‰nerovi; za osm let pak
pfie‰ly za sníÏenou sumu 160 hfiiven
do majetku lazebníka Ozbolda. Jak
dlouho zÛstal v Ozboldovû majetku
v‰ak není jasné; jako dal‰í majitel je
zmiÀován lazebník Erasmus. Aãkoli
o chodu lázní není kromû tûchto stro-
h˘ch majetkoprávních údajÛ známé
témûfi nic, lazebníka Erasma se
t˘kal jeden konkrétní kriminální
pfiípad, zachycen˘ v knize právních
nauãení mûsta Brna. V úter˘ po ne-
dûli cantate roku 1599 se pfiiznal
chycen˘ zlodûj ¤ehofi Kotas „Ïe jest
do zamãeného pfiíbytku Erazima
lazebníka pozadu vlezl“, proãeÏ
„v nemalé podezfielosti zÛstal“.
Ne‰Èastn˘ ¤ehofi Kotas se pak na
muãidlech pfiiznal k dal‰ím kráde-
Ïím, ãímÏ zpeãetil svÛj osud; do
Ti‰nova pfii‰el z Brna následující
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rozsudek: „PonûvadÏ t˘Ï ¤ehofi
Kotas proti pfiikázání pána Boha
v‰emohoucího nûkoliker˘ch krádeÏí
se jest dopustil a ‰kÛdcem lidsk˘m
byl, má pro takové své pfieãinûní
a zlé skutky na ‰ibenici obû‰en bejti
a tak umfiíti podli práva.“ Pfii krá-
deÏi v‰ak ne‰lo o láznû. Obratn˘ la-
zebník se zmohl natolik, Ïe si v roce
1595 zakoupil v Ti‰novû od dûdicÛ
Doroty Kopfiivky grunt (v uliãce
podle stodoly Jifiíka Vrzavy) a láznû
prodal obratem za 200 hfiiven lazeb-
níku Pavlovi. Z tohoto období pra-
meny naznaãují jednu pikantní
událost. V roce 1599 platila splátky
za zakoupené láznû jeho Ïena lazeb-
nice AlÏbûta, „ponûvadÏ jest ji Pavel
manÏel pryã odbûh‰í samotn˘ s dít-
kami tu zanechal“. Vedení lázní bylo
zfiejmû nad její síly, takÏe podnik
je‰tû ten rok prodala lazebníkovi
Andreasovi, kter˘ zde provozoval fie-
meslo aÏ do roku 1604, kdy zemfiel.
ProtoÏe je‰tû nebyly splaceny ve‰-
keré splátky, láznû spadly do klína
vûfiitelÛm z fiad ti‰novsk˘ch sousedÛ,
kter˘mi byl Václav Skála a Jakub
HoÏek; ti láznû obratem prodali ji-
stému lazebníku Ka‰parovi. Vdova
po lazebníku Andreasovi se pak
u‰l˘ch penûz domáhala u obecní
rady je‰tû v roce 1608. To uÏ ale
mûly láznû zase nového majitele, aby
se to nepletlo, opût se jménem
Andreas, kter˘ platil splátky aÏ do
roku 1618; tehdy ho gruntovní knihy
jmenují jako Andrease Peitlera.
Láznû v této dobû patrnû pro‰ly
zásadnûj‰í stavební úpravou, protoÏe
pfii dal‰ím prodeji v roce 1618 je
zakoupil lazebník Andreas Cynzr za

300 hfiiven, tedy o tfietinu dráÏ, neÏ
byla pÛvodní cena; protoÏe 92 hfiiven
platil obci, je pravdûpodobné, Ïe
se na pfiestavbû podílela finanãnû
i obecní rada. Vysoká ãástka v‰ak
Andrease Cynzra ponûkud pfierostla.
V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe nebyl scho-
pen platit splátky, takÏe odstoupil
láznû prvnímu, kdo za nûj byl scho-
pen a ochoten zaplatit závdavek tak
zvan˘m rukojmÛm ve v˘‰i 15 zla-
t˘ch; tímto ãlovûkem byl lazebník
Jifiík. Jeho pÛsobení v novém mûstû
v‰ak krátce na to skonãilo tragicky;
kdyÏ se blíÏil ãas nové splátky v létû
roku 1620, je u zápisu uvedena ná-
sledující poznámka: „PamûÈ: T˘Ï
Jifiík lazebník jest od PolákÛ zamor-
dován, nápadníci téÏ léto 1620 na
veruÀk pasírují jest obrácen napo-
slední peníze.“ Lazebník Jifiík se stal
obûtí rozzufien˘ch polsk˘ch ÏoldákÛ
hejtmana Lisovského, ktefií na
·tûdr˘ den roku 1620 povraÏdili
v Ti‰novû dvû stû obyvatel, ve vidinû
snadné kofiisti, která mûla vyrovnat
nesplacen˘ císafisk˘ Ïold. Spolu
s pfiíchodem lisovãíkÛ symbolicky
skonãil rozkvût mûsteãka Ti‰nova
v období renesance, po nûmÏ pfii‰ly
uÏ jen hrÛzy tfiicetileté války. Je více
neÏ pfiíznaãné, Ïe ti‰novské láznû
a lazebníci, neoddûlitelnû patfiící ke
koloritu mûsteãka v tomto ‰Èastném
období, byli také u jeho konce. Chod
lázní samozfiejmû pokraãoval i v ná-
sledujících obdobích, ale to uÏ je
úplnû jiná kapitola…

Mgr. M. Koneãn˘



RÛzné

Sport

Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav

1. Blansko 11 11 0 0 71:5 33 (18)

2. âAFC Îidenice 11 10 0 1 43:9 30 (15)

3. Ti‰nov 11 8 0 3 45:13 24 (6)

4. Buãovice 11 7 1 3 40:16 22 (4)

5. Bystrc B 11 6 3 2 23:13 21 (6)

6. Sobû‰ice 11 5 0 6 31:24 15 (-3)

7. Kufiim 11 5 0 6 32:27 15 (0)

8. Rousínov 11 4 0 7 25:35 12 (-6)

9. Letovice 11 3 2 6 21:36 11 (-7)

10. Vel.Opatovice 11 1 3 7 8:38 6 (-9)

11. Brankovice 11 1 1 9 10:65 4 (-14)

12. Slavkov 11 0 0 11 2:70 0 (-15)

Koneãné tabulky po podzimní ãásti roãníku 2008 – 2009:
Îáci mlad‰í – I.tfi. sk. A

28 TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2009

Leden ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 17. 1. 10.00 volejbal muÏi Komárov
13.00 volejbal muÏi Komárov

Sobota 31. 1. 18.00 basketbal Ïeny Îìár n. Sáz.
20.00 futsal Hellas Brno B

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pátek 16. 1. 20.00 Zemûdûlsk˘ ples
Sobota 17. 1. 20.00 Ples stavbafiÛ
Úter˘ 20. 1. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 21. 1. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 22. 1. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Sobota 24. 1. 20.00 V. reprezentaãní ples mûsta Ti‰nova
Nedûle 25. 1. 15.00 Dûtsk˘ karneval
Pátek 30. 1. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb

Zhodnocení podzimní ãásti AFK Ti‰nov
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Sport

Na 64 polích

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

KP I – 5. kolo
·K HPM TEC Hustopeãe – ·K YCNEGA
Sokol Ti‰nov „A“   4,5 : 3,5

Gubá‰ 0 Pla‰il 0,5
Pospí‰il 1 âíhal 1
Bednáfi 0 Janás 0

Navrátil 0 Maláska 1

OP – 5. kolo
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „B“ – Sokol
Stfielice „B“   4 : 4

Hlavsa 0,5 Zavfiel 0,5
Hamfiík 0,5 ·udák 0
Men‰ík 0,5 Baxa 0
·ilha 1 Cik M 1 K

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

Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav

1. FC Kufiim 10 10 0 0 122:12 30 (18)

2. Ti‰nov A 10 8 1 1 104:18 25 (10)

3. Zb˘‰ov 10 8 1 1 91:14 25 (13)

4. Zastávka 10 6 0 4 41:25 18 (3)

5. Ti‰nov B 10 6 0 4 34:31 18 (0)

6. Rosice 10 3 1 6 15:73 10 (-5)

7. Vev. Bít˘‰ka 10 3 1 6 15:51 10 (-2)

8. Doma‰ov 10 2 3 5 21:41 9 (-9)

9. ¤íãany 10 2 2 6 24:73 8 (-7)

10. âebín 10 2 0 8 26:44 6 (-12)

11. Zbraslav 10 0 1 9 10:121 1 (-14)

Pfiípravka – Okresní pfiebor sk. C

Rk T˘m Záp + 0 - Skóre Body Prav

1. Rajhrad 10 9 0 1 97:12 27 (15)

2. Zb˘‰ov 10 9 0 1 95:3 27 (12)

3. FC Kufiim A 10 8 0 2 88:14 24 (6)

4. Ti‰nov 10 7 0 3 38:14 21 (6)

5. Ivanãice 10 7 0 3 52:22 21 (9)

6. âebín 10 4 1 5 25:45 13 (-2)

7. Velká Bíte‰ 10 4 1 5 25:45 13 (1)

8. Hru‰ovany 10 3 0 7 27:69 9 (-9)

9. Îabãice 10 2 0 8 11:58 6 (-12)

10. Troubsko 10 1 0 9 12:101 3 (-12)

11. FC Kufiim B 10 0 0 10 4:91 0 (-15)

Pfiípravka mlad‰í – Okresní pfiebor
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Blahopfiání

14. ledna se doÏívá vzácného jubilea
85 rokÛ paní MARIE KOSOVÁ. K na-
rozeninám jí pfiejeme hodnû zdraví,
‰tûstí a osobní pohody.  Dcery s rodi-
nami a pfiítel.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na-
‰ím milovan˘m manÏelem, tatínkem
a dûdeãkem panem PAVLEM
DOâEKALEM. Za upfiímná slova
soustrasti a kvûtinové dary dûkuje man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s na‰ím manÏelem,
t a t í n k e m  a d û d e ã k e m  p a n e m
JOSEFEM REÎN¯M .  Dûkujeme
za projevenou soustrast a kvûtinové
dary. ManÏelka a synové s rodinami.

Dûkujeme V‰em za úãast na rozlouãení
s paní VùROU ROHÁâKOVOU.
ManÏel s rodinou.

Vzpomínky

Dne 23. 1. uplyne 11 smutn˘ch let od
úmrtí paní VùRY FILIPI. Stále vzpo-
mínají manÏel a dcery s rodinami.

Dne 2. ledna uplynuly 2 smutné roky od
úmrtí na‰eho tatínka a manÏela pana
OLD¤ICHA KAKÁâE. Stále vzpo-
míná manÏelka a dcera s rodinou.

Dne 29. ledna uplynou
2 roky, kdy nás navÏdy
opustil pan JAN
ANTONÍN. Za tichou
vzpomínku dûkují
a s láskou vzpomínají
dcera Jana a syn Radek

s rodinou, maminka, pfiítelkynû Anna
a bratr Franti‰ek s rodinou.

Dne 6. ledna jsme vzpo-
mnûli 5. v˘roãí úmrtí
na‰eho milovaného man-
Ïela, tatínka a dûdeãka
pana OLD¤ICHA
BALÁNA. S láskou
vzpomínají manÏelka

a dûti s rodinami.

Dne 10. 1. 2009 uplynul
1. smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ dra-
h˘ manÏel, tatínek a dû-
deãek pan ZDENùK
HELÍSEK. Za tichou
vzpomínku dûkují

a s láskou vzpomínají manÏelka a dûti
s rodinami.

JiÏ sedm˘ rok uplyne, co osud nám Tû vzal,
v na‰ich srdcích zanechal jen smutek a Ïal.

Dne 15. ledna uplyne
7 smutn˘ch let, co nám
navÏdy ode‰el ná‰ milo-
van˘ vnuk, syn, bratr,
‰vagr a kamarád pan
SVATOSLAV NOVOTN¯.
Kdo jste jej znali a mûli

rádi, vzpomeÀte s námi. Rodiãe a bratr
s rodinou.

26. 1. 2009 uplyne 5 rokÛ
ode dne, kdy nás opustil
ná‰ milovan˘ tatínek
pan RUDOLF
SUDICK¯, fieditel ‰koly
v Lomniãce. S úctou
a láskou stále vzpomína-

jí dcery a synové s rodinami.

Oznamujeme v‰em zná-
m˘m, pfiátelÛm, spoluÏá-
kÛm, Ïe nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
bratr MUDr. LUBOMÍR
VALENA, dfiíve bytem
N a  Tr n c i  8 0 6 .  Z a

zarmoucenou rodinu sestra Marie
Kfienková s rodinou.
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Inzerce

Vymûním 2+1 v Kufiimi v OV za 1+1
v Ti‰novû, také OV. S doplatkem dle
dohody. Tel.: 608 828 540

Pronajmu byt 3+1 v RD, garáÏ,
zahrada, cena 10.000,- Kã + energie.
Tel. 737 022 105

Pronajmu byt 1+1, velk˘. Cena 5.500,-
+ energie . Tel.: 737 022 105

Pronajmu byt 3+1 v centru Ti‰nova,
ul. Janáãkova. Tel.: 736 776 683

Pronajmu nebytové prostory vhodné
k obchodní nebo kanceláfiské ãinnosti.
Tel.: 731 468 186

Prodám byt 2+1 v OV, centrum Ti‰nova,
CP 57 m2, 2.p./4 v cihlovém domû, po
rekonstrukci, vlastní topení, sklep.
Cena 1,75 mil. Kã. Tel.: 776 586 226

Prodám garáÏ na sídl. Pod Klucaninou
za domem Halasova 997. Tel.: 731 911 320

Prodám zimní pneumatiky s disky
na Felicii. Tel.: 732 546 643

Prodám dámské kolo zn. SUPERIOR. 
Nové, v záruce. Tel.: 608 618 982

Hledám douãování z ru‰tiny a nûmãiny
pro S· a pfiípravu k maturitû r. 2010.

Dne 13. ledna 2009 uply-
nulo 9 rokÛ, kdy nás
opustila na‰e milovaná
maminka a babiãka paní
MARIE MICHÁLKOVÁ.
Za tichou vzpomínku dû-
kujeme v‰em, ktefií vzpo-

menou s námi. Syn a dcera s rodinou.

Dne 15. 1. uplyne první
rok od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil manÏel,
tatínek pan JAN
KOMÁREK. Za tichou
vzpomínku dûkuje ro-
dina a kamarádi.

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

jeme v‰em, ktefií vzpomenou s námi.
ManÏelka a dûti Eva, Miloslav
a Dagmar s rodinami.
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Matka s 6 let˘m synem hledá mlad‰í
podnájemníci do tfiípokojového bytu
v Ti‰novû, Klucanina, cena 2.800,- Kã
vãetnû inkasa. Tel.: 604 547 699

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

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

Restaurace Ti‰novská rychta pfiijme
kuchafie s praxí na HPP, vedlej‰í prac.
pomûr. Dále pracovníky na v˘pomoc
do obsluhy. Zn. spolehlivost.
Tel.: 603 922 974, 605 256 108
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