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Listina, na jméno ãeského
krále Pfiemysla Otakara II.

s datem 2. ledna 1255
sepsaná v 90. letech
13. století. Ve v˘fiezu

nahofie detail záznamu
o Ti‰novû jako mûstû.

Foto Moravsk˘ zemsk˘
archiv v Brnû pro projekt

Monasterium,
upravil P. Jansa.
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ima se nám pfiehoupla do závû-
reãné fáze a s nadûjí oãekáváme
první projevy jara. Nemám ani

tak na mysli samotnou radost z kaÏdoroã-
ního zázraku probouzení pfiírody, spí‰e
s úlevou sleduji v˘sledek postupného otep-
lování v závûru leto‰ního ledna. Po vel-
k˘ch prosincov˘ch a lednov˘ch mrazech
byla Svratka spolu s pfiítoky beznadûjnû
zamrzlá. Siln˘ souvisl˘ led nad v‰emi
splavy znamená vÏdy velké ohroÏení po-
vodnûmi pro na‰e mûsto. Dennû jsem
s obavami sledoval pomalé rozmrzání,
nakonec v‰ak v‰e dopadlo dobfie – v‰echny
kritické úseky fieky jsou bez souvislého
ledu. PfiestoÏe pfiedpovûdi poãasí je‰tû va-
rují pfied mrazem a snûhem v prÛbûhu
pfií‰tích dní, pevnû vûfiím, Ïe k znovu za-
mrznutí fieky a nebezpeãí jarní povodnû
uÏ nedojde.

Leto‰ní zima byla zatím pomûrnû
lakomá ve snûhové nadílce, pfiesto nûko-
lik nepfiíjemností s údrÏbou chodníkÛ
a komunikací pfiipravila. Dûkuji vám
v‰em, ktefií jste pfied sv˘mi nemovitostmi
oãistili a zabezpeãili chodníky a pomohli
zvládnout obtíÏnou situaci.

Aktuálním tématem zaãátku tohoto
roku kromû rÛzn˘ch podob finanãní
a hospodáfiské krize je i odbytová krize
vytfiídûn˘ch druhotn˘ch surovin. Jistû
i z televizních reportáÏí tu‰íme velké ne-
pfiíjemnosti zejména s odbytem papíru,
pfiesto bych byl velmi nerad, abychom po-
levili v dosavadním velice dobrém trendu
v tfiídûní domácího odpadu. Ná‰ smluvní
partner zaji‰Èující sbûr a likvidaci
odpadÛ – firma SITA – zatím situaci fie‰í
a vûfiím, Ïe i eventuální katastrofické scé-
náfie neohrozí stávající zpÛsob tfiídûní.
Podobná situace je i v odbytu plastÛ, ty
v‰ak lze po vytfiídûní a slisování pomûrnû
dlouhodobû skladovat bez vût‰ích nárokÛ
na chránûn˘ prostor.

Bez ohledu na tuto neradostnou
situaci apeluji na v‰echny, aby nepole-

vovali v úsilí o tfiídûní odpadÛ. Dovolím si
upozornit na drobnou zmûnu v ukládání
odpadu, která zatím uniká pozornosti
znaãné ãásti vefiejnosti. Vzhledem k dlou-
hodobému v˘voji, kdy kontejnery na ná-
pojové kartony se nenaplnily ani za
14 dní, zatímco kontejner na plasty „pfie-
tékal“ vût‰inou za necel˘ t˘den, pfiistou-
pili jsme k systému dvou kontejnerÛ (Ïlu-
t˘ch i ãerven˘ch), do kter˘ch lze ukládat
jak v‰echny plasty (s v˘jimkou PVC), tak
nápojové kartony. DÛvodem byla rovnûÏ
skuteãnost, Ïe obû komodity byly tfiídûny
nekvalitnû a stejnû se musí pfied expedicí
dotfiiìovat. Nyní by tedy pfii pravidelném
t˘denním svozu nemûlo docházet k pfiepl-
Àování tûchto kontejnerÛ a následnému
nepofiádku okolo sbûrn˘ch míst. Opût
prosím o dodrÏování pravidel a spolu-
práci pfii udrÏování sbûrn˘ch míst
v ãistotû. Díky moÏnosti ukládání vût‰iny
odpadu z domácností (rÛzn˘ch sáãkÛ,
PET lahví, obalÛ od ‰amponÛ i pracích
prostfiedkÛ, nápojov˘ch kartonÛ
a kelímkÛ) do v˘‰e popsan˘ch dvou kon-
tejnerÛ na kaÏdém sbûrném místû
s t˘denním svozem oãekáváme v˘razn˘
úbytek tzv. zbytkového smûsného domov-
ního odpadu v popelnicích. Proto byl od
nového roku pokusnû zaveden ãtrnácti-
denní svoz popelnic v oblastech mimo síd-
li‰tû. Z vlastní zku‰enosti  vím, Ïe je
i v silách sedmiãlenné domácnosti pfii
poctivém tfiídûní odpadÛ v zimním období
se ãtrnáctidenním svozem vystaãit. V jar-
ním období znovu rozjedeme sbûr biood-
padÛ. Pokud budeme úspû‰ní v Ïádosti
o dotaci z evropsk˘ch fondÛ – OP ÎP, hod-
láme vybavit sbûrn˘mi nádobami na
bioodpad nebo kompostéry bezplatnû vût-
‰inu rodinn˘ch domÛ a v pfiípadû zájmu
i vût‰ích bytov˘ch domÛ v na‰em mûstû.

Do zbytku plesové sezony i oãekáva-
n˘ch jarních prázdnin pfieji nám v‰em
spoustu pohody.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

Z
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Vyhlá‰ení dotaãního programu

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

âlánek 1
Základní ustanovení

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

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

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

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

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

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

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

âlánek 2
Cíle dotaãního programu

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

âlánek 3
Pfiíjemci dotace

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

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

âlánek 4
Pfiedmût dotace

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

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

âlánek 5
V˘‰e uvolnûn˘ch finanãních prostfiedkÛ
1. Celková v˘‰e uvolnûn˘ch finanãních

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

700.000,- Kã
b) pro oblast volnoãasov˘ch aktivit

mládeÏe: 150.000,- Kã
c) pro oblast zájmové ãinnosti:

200.000,- Kã
d) pro oblast kultury: 120.000,- Kã

âlánek 6
âasov˘ harmonogram realizace projektu
1. Projekt musí b˘t realizován v období
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
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âlánek 7
Platební podmínky

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

âlánek 8
âerpání dotace

1. âerpání dotace, její vyúãtování
a kontrola budou realizovány za
podmínek stanoven˘ch Smlouvou
o poskytnutí vefiejné finanãní pod-
pory, jejíÏ návrh tvofií pfiílohu tohoto
dotaãního programu.

âlánek 9
Administrátor odpovûdn˘

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

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

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

âlánek 10
Pfiedkládání Ïádostí

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

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

3. KaÏd˘ Ïadatel smí pfiedloÏit pro
kalendáfiní rok 2009 v rámci tohoto
dotaãního programu pouze jednu
Ïádost. V pfiípadû podání více Ïádostí
jedním Ïadatelem nebude k tûmto
Ïádostem  dále pfiihlíÏeno  a dotace na
projekty v uveden˘ch Ïádostech
nebude poskytnuta.

4. Îádosti se podávají pouze písemnû na
pfiedepsan˘ch formuláfiích od
1. 2. 2009 do 27. 2. 2009, a to pro-
stfiednictvím podatelny MûÚ Ti‰nov
nebo po‰tou na adrese MûÚ Ti‰nov,
nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov.
Ke splnûní lhÛty pro podání Ïádosti
postaãuje pfiedat Ïádost adresovanou
MûÚ k po‰tovní pfiepravû v poslední
den lhÛty.

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

âlánek 11
Pfiílohy dotaãního programu

1. Vzor smlouvy
2. Formuláfi pro Îádost o poskytnutí

dotace z rozpoãtu mûsta vãetnû povin-
n˘ch pfiíloh

âlánek 12
Posuzování a hodnocení Ïádostí

o poskytnutí dotace
1. O poskytnutí dotace rozhodne orgán

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

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

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

âlánek 13
Závûreãná ustanovení

1. Tento dotaãní program vyhlásila
Rada mûsta Ti‰nova na své schÛzi
konané dne 28. 1. 2009.
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Informace JMK pro obãany

Pokud máte zájem dostávat infor-
mace napfi. o hrozících povûtrnostních
vlivech (vichfiice, pfiívalové de‰tû,
povodnû, atd.), havarijních stavech v do-
dávkách elektrické energie, plynu, vody,
ale i fiadu dal‰ích dÛleÏit˘ch informací,
napi‰te, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera TISNOV mezera
INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI mezera JMENO
hvûzdiãka ULICE hvûzdiãka CISLO
ORIENTACNI
(text SMS mÛÏete psát jak velk˘mi, tak
i mal˘mi písmeny, v‰e ale pi‰te bez dia-
kritiky).

Pfiíklad:
JMK TISNOV informace ano novak
stepan*krizikova*20

Tuto zprávu ode‰lete z Va‰eho mo-
bilního telefonu na ãíslo 900 77 03. Cena
této odeslané SMS zprávy je 3,- Kã

(vã. DPH). Ihned obdrÏíte zpûtnou SMS
zprávu potvrzující, Ïe jste do seznamu
odbûratelÛ informací zafiazeni.

Informace, které budete dostávat na
vá‰ mobilní telefon, jsou zdarma.

Pokud jste se do systému jiÏ pfiihlá-
sili, va‰e registrace trvá.

Pozvánka na zábavu

Srdeãnû zveme seniory z mûsta
Ti‰nova na ostatkovou zábavu, která se
koná ve ãtvrtek 19. února 2009 od 15.00
do 19.00 hod. v jídelnû Domu s peãova-
telskou sluÏbou Králova 1742. K tanci
a poslechu zahraje pan Kozelek.
Obãerstvení zaji‰tûno. Masky vítány.
Vstupné dobrovolné.

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

MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

27. února v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Willy Russell: Shirley Valentine
One woman show Simony Sta‰ové 

Bravurní komedie o hledání vlastní
identity z dílny známého britského
komediografa Willy Russella, je urãena
nejen v‰em Ïenám stfiedního vûku,
které pomalu ztrácejí Ïivotní elán, ale
i v‰em divákÛm, ktefií mají rádi dobrou
zábavu. Navíc je skvûle napsané monod-
rama, v nûmÏ hereãka ztvárÀuje nejen

Shirley, ale zároveÀ v‰echny postavy
jejího mikrosvûta, pfiímo stvofiené pro
hvûzdu Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch
Simonu Sta‰ovou, která dlouho ãekala
právû na takovouto pfiíleÏitost. Sama se
vyjádfiila, Ïe tahle hra je právû o tom, co
touÏí fiíct teì v tuto chvíli.
Délka pfiedstavení: 2 hod. 25 min.
pfiedprodej Knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

7. koncert sezóny 2008/09
25. února v 19.30 hod., sál MûKS

Matûj Freml – sólová kytara
Mlad˘ ãesk˘ kytarov˘ talent
Spoluúãinkuje Patrick Vacík
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Matûj Freml pochází z Teplic.
Na kytaru zaãal hrát v roce 1990
u svého otce Jifiího Fremla na ZU· ve
Zruãi nad Sázavou. V letech 1996 – 2002
studoval Gymnázium Jana Nerudy
s hudebním zamûfiením v Praze ve tfiídû
Václava Kuãery, poté Konzervatofi
v Pardubicích, kde absolvoval u Petra
Saidla. Nyní je studentem JAMU
v Brnû ve tfiídû prof. Martina
Mysliveãka a MgA. Vladislava Bláhy,
PhD. V akademickém roce 2007/2008
byl na stáÏi na Hochschule für Musik
Franz Liszt ve Weimaru ve tfiídû
prof. Thomase Müller – Peringa. Bûhem
sv˘ch studií absolvoval mistrovské
kurzy u Leo Brouwera, Davida Russela,
Pabla Marquéze a dal‰ích. V roce 2006
a 2007 mu bylo rektorem JAMU udû-
leno ocenûní pro nejlep‰ího studenta
fakulty, roku 2007 obdrÏel cenu
Janáãkovy nadace.

Upozornûní:
Koncert skupiny Rangers se pfie-
souvá na záfií leto‰ního roku.

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

Mûstská knihovna Ti‰nov

pofiádá ve ãtvrtek
19. února 2009 pro
studenty Univerzity
volného ãasu (Velcí mistfii svûtového
malífiství a sochafiství) exkurzi do
Moravské galerie Brno (MístodrÏitel-
sk˘ palác). Sbírky Moravské galerie
v Brnû obsahují nejen nûkolik v˘znam-
n˘ch dûl pfiedních evropsk˘ch barokních
mistrÛ, ale i díla vynikajících malífiÛ pÛ-
sobících v 17. a 18. století na Moravû.
Bûhem exkurze budou posluchaãi i pfií-
padní zájemci seznámeni nejen se
samotnou sbírkou, ale také s ikonografií
i malífiskou technikou jednotliv˘ch
obrazÛ. DÛraz bude kladen zejména na
umûlce pÛsobící na Moravû a na celko-
vou umûleckou situaci v ãesk˘ch zemích
v období baroka.
Organizaãní záleÏitosti:
První skupina (seniofii) – sraz na nám.
Svobody u McDonalda ve 13.30 hod.
Druhá skupina (pracující) – sraz na
nám. Svobody u McDonalda v 15.30 hod.
Pfiedpokládaná délka prohlídky s v˘-
kladem 60 minut.
Vstupné si hradí kaÏd˘ sám
(cca 30 – 50,- Kã).
Zájemci se pfiihlásí osobnû nebo telefo-
nicky, ve které skupinû pojedou.
Telefon: 549 122 001-5

Mûstská knihovna Ti‰nov
pofiádá v rámci
projektu „Salonky“
ve ãtvrtek 26. února
2009 v 9.30 hod.
besedu se ‰éfredaktorem HOSTu
Miroslavem Bala‰tíkem na téma

HISTORIE A SOUâASNOST âASOPISU
A NAKLADATELSTVÍ HOST
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Souãástí pfiedná‰ky bude také prodej
knih nakladatelství HOST s 30%
slevou!!!!

Akce se uskuteãní v pfiedná‰kovém sále
knihovny, v brzké dobû na ni naváÏe
i praktická dílna – ruãní v˘roba papíru.

Podrobnosti viz minulé ãíslo TN.

Pozvánka na v˘stavu

V˘stava fotografií: Doteky Afriky
Zahájení: vernisáÏ v nedûli 1. 3. 2009

ve 14 hod.
Trvání v˘stavy: 1. 3. – 15. 3. 2009
Kde: JamborÛv dÛm, Brnûnská ulice

ã. 475, Ti‰nov.
Otevfieno kaÏd˘ den mimo pondûlí,
10 – 12 a 13 – 17 hod.

„…za padesát let se jiÏ nikdo nebude zajímat
o v˘sledek konferencí, které dnes zaplÀují
titulky novin. Ale vyjde-li v ãervencovém
úsvitu z hou‰tiny lev a dunivû zafive, i za
padesát let se lidem sevfie srdce. Bez ohledu
na to, zda budou mluvit anglicky, svahilsky
nebo nûmecky. Budou stát onûmûlí a hledat
ruku souseda, spatfií-li poprvé v Ïivotû, jak
dvacet tisíc zeber táhne nekoneãnou stepí…“
Bernhard Grzimek

Dotknûte se africké divoãiny! Pût
fotografÛ, milovníkÛ a znalcÛ africké
divoãiny, jeÏ právû expedice Masai Mara
2007 v Keni svedla dohromady, vás bez-
peãnû provedou kontinentem, na nûmÏ
vládne král zvífiat a kde pfieÏívají jen ti
nejsilnûj‰í. Setkáte se nejen s nejnebez-
peãnûj‰ími zvífiaty na Zemi, jejichÏ pou-
h˘ pohled vzbuzuje respekt, ale stanete
se svûdky boje o pfieÏití a nav‰tívíte pÛ-
vodní obyvatele afrického kontinentu.
Uvidíte dechberoucí „crossing“ pakoÀÛ
pfies rozboufienou fieku Maru ãi útok

marabua na plameÀáky a mnoho dal‰í-
ho. To v‰e za doprovodu tûch nejlep‰ích
prÛvodcÛ a prostfiednictvím jejich
strhujících a nev‰edních zábûrÛ. Tato
rozmanitá sestava fotografÛ vám zaru-
ãenû pfiipraví jedineãn˘ umûleck˘ záÏitek.
Na v˘stavû se pfiedstaví
Ljuba Krbová – hereãka, jejímÏ
velk˘m koníãkem se stalo fotografování
divoké pfiírody. Dlouhodobû pÛsobila
v Divadle E. F. Buriana v divadel-
ních hrách literárních velikánÛ
– Shakespeara, Moliéra ãi âechova
a v dabingu propÛjãila svÛj hlas ma-
jestátn˘m dámám typu Liz Taylor,
Jessica Lange ãi Uma Thurman. V sou-
ãasné dobû jsme se s ní mohli setkávat
v seriálu Ulice. KdyÏ najde chvíli vol-
ného ãasu ve svém pracovnû nabitém
programu, vydává se na dobrodruÏné
fotografické expedice do divoãiny.
Ondfiej Neff – znám˘ ãesk˘ spisovatel
science fiction a novináfi. Vydavatel
internetového deníku Neviditeln˘ pes.
Je autorem mnoha úspû‰n˘ch knih
napfi. románu Tma, za nûjÏ získal cenu
Akademie science fiction, fantasy
a hororu, ãi sbírky povídek Dvorana
zvrhlosti a mnoha dal‰ích. Je velk˘ ob-
divovatel J. Vernea – v roce 2008 pfievy-
právûl jeho knihu 20 000 mil pod mofiem
a v budoucnu má takto zpracovat
v‰echny verneovky ilustrované
ZdeÀkem Burianem. Od roku 1996 se
zab˘vá digitální fotografií a spoluzaloÏil
Institut digitální fotografie, kde pracuje
jako lektor. V roce 2005 se poprvé dostal
do Afriky, kterou si velice zamiloval.
Jan Svato‰ – fotograf a Ïurnalista,
absolvent Ïurnalistiky na FSV UK, stu-
dent fotografie na FAMU, milovník geo-
grafie a africké pfiírody. Spolupracuje
s organizací âlovûk v tísni a meziná-
rodním festivalem filmÛ o pfiírodû
NaturVision. Pravidelnû pfiispívá do
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geografick˘ch magazínÛ Travelfocus
a Pfiíroda.
Václav ·ilha – cestovatel a v souãasné
dobû jeden z nejznámûj‰ích ãesk˘ch
fotografÛ divoké pfiírody. Umístil se na
druhém místû v novináfiské soutûÏi
Czech Press Photo 2006 v kategorii
Pfiíroda a Ïivotní prostfiedí. Afrika je
jeho druh˘m domovem – spolu se svou
manÏelkou Olgou provozuje cestovní
kanceláfi African Way zamûfienou zejména
na pofiádání expedic a zájezdÛ do Afriky.
Pfiispívá do geografick˘ch magazínÛ
Koktejl a Lidé a Zemû.
Jifií Vepfiek – podniká ve stavebnictví,
fotografování divoké pfiírody se stalo
jeho vá‰ní.

KPVU pfiipravuje

Pod zá‰titou KPVU v Ti‰novû je rea-
lizován nároãn˘ a zajímav˘ projekt,
jehoÏ úkolem je zmapovat v˘tvarníky
na‰eho regionu, pfieváÏnû od minulého
století do souãasnosti. Takov˘ mal˘
slovník v˘tvarníkÛ jak profesionálÛ, tak
i tûch druh˘ch, ktefií nûjak˘m zpÛsobem
obohatili kulturní Ïivot regionu.
Do publikace jsou zahrnuti také ti,
ktefií mají k tomuto regionu nûjak˘
vztah, nejen, Ïe se zde narodili nebo
Ïijí. Zatím se podafiilo shromáÏdit mate-
riál takfika o patnácti desítkách v˘tvar-
níkÛ. Jde pfiedev‰ím o malífie, grafiky,
sochafie, fiezbáfie, umûlecké kováfie,
textilní v˘tvarníky a keramiky.

A protoÏe se o nûkter˘ch jménech ne-
dafií sehnat potfiebné informace, obracíme
se na ãtenáfie s prosbou o spolupráci.

V roce 1959 v rámci oslav 700 let
mûsta Ti‰nova byla téÏ uspofiádána v˘-
stava ti‰novsk˘ch v˘tvarníkÛ. MÛÏete
sdûlit nûco o následujících jménech?
Stavûlová – Effenbergrová Olga
(1903), absolventka UmûleckoprÛmy-

slové ‰koly v Praze, Dr. Bohumil
Harák z ¤epky, Klátilová – Rolková
(1912), prof. Jindfiich Kocián, Jan
Tálsk˘ (1903) z Ti‰nova, Antonín
Viktorín z Prahy (rodák z Ti‰nova).
Potfiebujeme také foto nûjakého obrazu
ti‰novského v˘tvarníka Lubora
Müllera (1931 – 1986). Zajímavû malo-
val také amatérsk˘ v˘tvarník Trnka
z Pfiedklá‰tefií. Zatím se nepodafiilo
o nûm zjistit nûco bliÏ‰ího.
Dûkujeme pfiedem za pfiípadné informace.

Mgr. Miroslav Pavlík, autor projektu

Nedûle s HARRYM

V nedûli 25. ledna odpoledne patfiila
sokolovna dûtem. Nebyl to sice „ples
v opefie“, ale tolik upfiímnosti, radosti
a záfiících dûtsk˘ch oãí pohromadû – to
byla krásná a srdeãná podívaná na dût-
ském ma‰karním karnevalu s Harrym.

Od 14.30 hodin bez nadsázky stála
fiada rodiãÛ a dûtí u ‰atny a pokladny
nepfietrÏitû do 15 hodin a je‰tû i po
zahájení programu. Takovou úãast
– 200 rodiãÛ a 170 dûtí uÏ dlouho soko-
lovna nepamatuje.

Princezny, víly, vodníci, kuchafii,
piráti, vãelky, brouci, rÛzná dal‰í zví-
fiátka pospolu, v tanci, soutûÏích a dal-
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‰ích radovánkách, tak to vypadalo celé
odpoledne.

Bohat˘ program, v˘borná organizace
a zábava byly ocenûny rozzáfien˘ma

oãima dûtí, potleskem a spokojeností
v‰ech.

Pfií‰tí karneval bude urãitû a to
nejen pro dûti, ale spoleãnû pro ma-
minky (nebo tatínky i babiãky) a ty
v maskách budou mít vstup zdarma.

Podûkování patfií v‰em, ktefií se
o zábavu dûtí i dospûl˘ch postarali
– zamûstnancÛm MûKS Ti‰nov.

Dûkujeme a tû‰íme se na va‰e dal‰í
kulturní akce.

L.C.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

12. 2. Salonky – DÛm umûní mûsta Brna 8.20 MûK
– exkurze

14. 2. Ples gymnázia sokolovna 20.00 gymnázium
19. 2. Salonky – exkurze MûK

do Moravské galerie Brno
19. 2. V‰ichni moji hrdinové sokolovna 19.30 Ycnega

– Tomá‰ MATONOHA
21. 2. Countrybál sokolovna 20.00 Sokol
25. 2. KPH – Matûj Freml – sólová kytara sál MûKS 19.30 MûKS
26. 2. Salonky – nakladatelství HOST knihovna 9.30 MûK
27. 2. Willy Russell: Shirley Valentine kino Svratka 19.30 MûKS

V˘stavy
Datum Akce Místo

7. 2. – 26. 2. Anna Pfiíhodová  - obrazy Jamborova galerie
8. 2. – 29. 3. Rostliny, zvífiata a lidé Podhorácké muzeum 
1. 12. – 31. 3. Obrázky Heleny Zmatlíkové knihovna

Jinde
Datum Akce Místo

5. 1. – 28. 2. Václav Trmaã – „âtvereãky“ – fotografie Domov sv. AlÏbûty
6. 2. – 4. 3. V̆ stava fotografií – Klub pfiátel Libu‰ina galerie

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

www.ddm-tisnov.cz

Rang Dröl – kurz
tisíce let staré
umûní harmoni-
zace Ïivotní ener-

gie a uvolÀování energetick˘ch blokád
v lidském organismu. Tato technika se
pouÏívala v Asii, pfiedev‰ím v Japonsku,
císafisk˘mi lékafii. Proãi‰Èuje orgánové
dráhy a dlouhodobû upevÀuje zdraví.
Technika pouÏívá 8 energetick˘ch
muder, 26 energetick˘ch zámkÛ na
kaÏdé polovinû tûla a centrální energe-
tick˘ kanál vinoucí se stfiedem tûla.
K aktivaci a vedení energie se pouÏívají
prsty rukou pfiikládané specifick˘m
zpÛsobem do tûchto 52 zámkÛ. Technika
je velmi jednoduchá a pohodlná.
Lektor: Pavel Ne‰pÛrek
Termín: sobota 14. 3. 2009

10.00 – 17.00 hod.
Kde: DDM Ti‰nov – sluneãní sál
Cena: 400,- Kã
S sebou: karimatku, pol‰táfiek,

pfiezÛvky, pití
Pro velk˘ zájem kurz opakujeme.
Je nutné pfiihlásit se pfiedem !!
Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace:
Dá‰a Lazarová tel.: 731 507 220,
e-mail.: lazarova@ddm-tisnov.cz

Smaltované ‰perky
Znovu pofiádáme kurz smaltování pro
zaãáteãníky i pokroãilé.
Termín: sobota 14.3. 2009

10.00 – 15.00 hod.
S sebou: pracovní obleãení a pfiezÛvky
Cena: 560,- Kã
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem,
poãet míst je omezen.

Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace:
Dá‰a Lazarová tel.: 731 507 220,
e-mail: lazarova@ddm-tisnov.cz
Na v˘robky z minul˘ch kurzÛ se
mÛÏete podívat na: www.ddm-tisnov.cz
ve fotogalerii.

Herní dny v Ti‰novû
„Bang!.... Manchato! Obilí za dvû

cihly? Neukazuj mi ty karty!
Krááááásná oveeãká s vlastní traviãkou

– sly‰ím za 200 zlat˘ch? Nestfiílej po mû,
stfiílej po nûm!“ Takové a mnohé dal‰í
v˘kfiiky zaznívaly ‰kolami na herních
dnech, které úspû‰nû probûhly v úter˘
27. 1. 2009 na Z· nám. 28. fiíjna a ve
stfiedu 28. 1. 2009 na Z· Smí‰kova.

DÛm dûtí a mládeÏe zpestfiil ti‰nov-
sk˘m ‰kolákÛm pfied vysvûdãením jejich
vyuãování ochutnávkou stolních desko-
v˘ch her. Herních dnÛ se zúãastnili Ïáci
pát˘ch a ‰est˘ch tfiíd, ktefií museli pro-
kázat hravost i pohotovost my‰lení,
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smysl pro humor, rychlé reakce ãi maxi-
mální soustfiedûní. Moderní deskové hry
dne‰ní doby se snaÏí maximálnû potlaãit
prvek náhody. Jsou vût‰inou zamûfiené
na komunikaci, spolupráci v t˘mech
a schopnost vymyslet fungující strate-
gick˘ model a to pfiíjemnû nenásilnou
formou. DokáÏí bûhem chvilky vtáhnout
do dûje a zároveÀ se u nich ãlovûk krá-
lovsky pobaví. Líbilo se vám to? Pfiijìte
se pobavit, tfieba i vy ostatní, do znovu
otevfieného Herního klubu DDM. Foto
z akcí v galerii na www.ddm-tisnov.cz

Opût otevíráme Herní klub
Vá‰ oblíben˘ herní klub po roce opût

otevfien. Zaãínáme od 10. 2. 2009.
Kdy: KaÏdé úter˘ od 15.00 do 17.00 hod.
Kde: Studio na Hasiãce Domu dûtí

a mládeÏe (zvonek Studio)
Carcassone, Osadníci z Katanu,

Stolní fotbal, Proroctví, Niagára, Bang,
6 bere, Zemû pod vodou, Blafuj… Mnohé
dal‰í, staré známé i nové deskové hry.
Turnaje, herní víkendové akce, ãasopisy,
pohoda. Pfiijìte a uÏijte si s kamarády.
Vstupné: 100,- Kã/pololetí
Informace na jurikova@ddm-tisnov.cz

Den otevfien˘ch dvefií
na Z· Smí‰kova

Ve ãtvrtek 22. ledna odpoledne mûla
ti‰novská vefiejnost moÏnost nav‰tívit
Základní ‰kolu Ti‰nov Smí‰kova.

V rámci „Dne otevfien˘ch dvefií“ zde
byly dvefie otevfieny v‰em. Mal˘m i vel-
k˘m, mlad‰ím i star‰ím, zkrátka v‰em
zvûdavcÛm. A pfii‰lo jich opravdu hodnû.

Souãasní Ïáci ‰koly a jejich rodiãe, ti,
co jiÏ dávno ‰kolním lavicím odrostli,
nebo ti, ktefií do nich letos v záfií teprve
poprvé zasednou.

Právû pro budoucí prvÀáãky byla
pfiipravena zcela speciální prohlídka

‰koly. Na dûti ãekaly pohádkové po-
stavy, aby se staly jejich prÛvodci ‰ko-
lou, a po splnûní zábavn˘ch úkolÛ si
budoucí ‰koláci zaslouÏili malou od-
mûnu. Skládaly se puzzle, urãovaly bar-
vy ãi základní geometrické tvary, do-
malovávaly se jednoduché obrázky.
A v‰ichni byli úspû‰ní!

Vûfiíme, Ïe si pfiíchozí tento den
s námi spoleãnû uÏili a Ïe se s nimi
v na‰í ‰kole potkáme pfií‰tí rok znovu.
UÏ dnes se tû‰íme na vidûnou.

Závûrem dûkujeme v‰em za projeve-
nou pfiízeÀ!

Vedení Z· Smí‰kova

Mladí matematici pokraãují

V minulém ãísle
TN j sme  Vás
vyzvali, abyste si

vyzkou‰eli Va‰e matematické schop-
nosti pfii fie‰ení ‰kolního kola matema-
tické olympiády 5. roãníkÛ. Jistû jste
byli úspû‰ní a zjistili, Ïe:
a) uãitel Hnízdo mûl 25 ÏákÛ
b) vstupenka pro dospûlého stála 70,- Kã
c) alespoÀ jedna pûtka svítí na hodin-

kách 450 minut
21. 1. 2009 se na na‰í ‰kole konalo
okresní kolo této olympiády. Úspû‰ní
fie‰itelé pfiede‰l˘ch úloh zmûfiili síly se
Ïáky okolních ‰kol. V urãeném ãase
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dvou hodin fie‰ili tfii dosti obtíÏné pfií-
klady. Museli nejen dobfie logicky uva-
Ïovat, hbitû numericky poãítat, ale pro-
jevit i správnou geometrickou pfiedsta-
vivost.

Koneãné pofiadí nás velmi potû‰ilo:
1. Luká‰ Cik, 5. A, Z· nám. 28. fiíjna
2. AlÏbûta Kry‰tofová, Z· Kufiim,

Tyr‰ova
3. Klára âechoviãová, 5. A,

Z· nám. 28. fiíjna

Radost nám udûlali nejen páÈáci, ale
i Ïáci 9. A tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou ma-
tematiky a pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ.
V okresních kolech matematické a che-
mické olympiády v tvrdé konkurenci
10 základních ‰kol a 5 gymnázií obstáli
na v˘bornou.

V CHO obsadil 4. místo Michal
Kolesa a postupuje do krajského kola,
5. místo Zdenûk ·tûpánek a 9. místo
Zby‰ek Konvica. V MO obsadil 4. místo
Michal Chylík a 5. místo Michal Kolesa.
V‰em ÏákÛm blahopfiejeme a dûkujeme
za velmi dobrou reprezentaci ‰koly.
Vûfiíme, Ïe jim získané vûdomosti pomo-
hou k úspû‰nému startu pfii studiu na
stfiedních ‰kolách. Také doufáme, Ïe se
na‰e „matematické“ tfiídy nenechají
v dal‰ích soutûÏích zahanbit.

Dûkujeme také paní uãitelce Evû
Veãefiové, Janû KfiíÏové, Gabriele ·tûti-
nové a panu uãiteli Petru Tichému za
pfiípravu ÏákÛ do tûchto soutûÏí.

Mgr. Marie Bártová
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

27. 1. 2009 Den památky
obûtí holocaustu

Ve stfiedu 27. ledna 2009 uplynulo
63 let od osvobození koncentraãního
tábora Osvûtim – Bfiezinka, kde se
odehrávaly hrÛzy holocaustu. Tento den

je zcela nepochybnû natolik v˘znamn˘,
Ïe si zasluhuje alespoÀ men‰í pfiipo-
mínku zloãinÛ, které byly na lidech
páchány.

Na na‰í ‰kole se jiÏ stalo tradicí, Ïe
si Ïáci devát˘ch roãníkÛ pfiipomínají
perzekuci a masové vyvraÏìování ÎidÛ
za II. svûtové války v projektovém vyu-
ãování nazvaném Holocaust. Paní
uãitelka Beranová pfiipravila pro Ïáky
zajímavé úkoly, jejichÏ prostfiednictvím
si pfiiblíÏili problémy tehdej‰í doby.

V‰ichni si nejprve prostudovali Ïivo-
topisné údaje osobností, které pro‰ly
koncentraãním táborem, nebo které se
na holocaustu aktivnû podílely. Poté
mûli moÏnost se seznámit se zákony
a omezeními, které diskriminovaly
a utlaãovaly Îidy v jejich osobním
Ïivotû. Îáci mûli z tûchto zákonÛ vybrat
jeden, kter˘ by jim v té dobû nejvíce
vadil. Díky tomu si tak mohli uvûdomit,
jak je samotné by tyto zákony omezo-
valy. Na závûr se pfiesunuli do poãíta-
ãové uãebny, kde byla pfiipravena velmi
zajímavá prezentace k této tématice.
Dále s pomocí internetu a informaãních
letákÛ vyhledávali Ïáci informace na
téma koncentraãní tábory a holocaust.

Tyto své znalosti na‰i deváÈáci navíc
je‰tû roz‰ífií pfii únorové náv‰tûvû kon-
centraãního tábora Terezín.

Mgr. Jitka Medková
Mgr. Kamila Kudláãková

vyuãující dûjepisu na Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna

Den otevfien˘ch dvefií
na Gymnáziu v Ti‰novû

KaÏdoroãnû se v druhé polovinû
ledna otevírají dvefie Gymnázia
v Ti‰novû pro v‰echny potencionální
zájemce o „klasické“ stfiedo‰kolské
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vzdûlání. Rodiãe, ktefií sem doprovází-
vají své dûti, jsou ãasto sami absolventy

‰koly. Tento den pak ãasto berou i jako
pfiíleÏitost zavzpomínat si se sv˘mi
b˘val˘mi uãiteli na „zlatá studentská
léta“. Není bez zajímavosti, Ïe první stu-
denti zasedli do uãeben tohoto gymnázia
uÏ pfied 89 lety. V souãasné dobû stu-
duje na ‰kole v ‰estnácti tfiídách témûfi
500 studentÛ.

Leto‰ní „Den otevfien˘ch dvefií
Gymnázia v Ti‰novû“ se konal 22. ledna.
Rolí hostitelÛ se ujali se v‰í zodpovûd-
ností hlavnû studenti, ktefií pfiedvedli
sv˘m budoucím spoluÏákÛm ukázky
dovedností, jeÏ získali bûhem studia.
V jazykov˘ch uãebnách znûla nejen
ãistá nûmãina pfii multimediální prezen-
taci ‰kolního zájezdu do Nûmecka, ale
i angliãtina v hrané pohádce se zpûvy
„O prasátkách“ ãi ru‰tina v expozici
„Rusko známé a neznámé“, které domi-

noval velk˘ samovar. Francouzsk˘
jazyk se prezentoval vûdomostním tes-
tem o Francii spojen˘m s ochutnávkou
vlastnoruãnû zhotoven˘ch francouz-
sk˘ch palaãinek.

V chemické laboratofii studenti pod
vedením pana profesora Zachovala
pfiedvedli zajímavé pokusy, pfii kter˘ch
nechybûl ani oheÀ, síra nebo d˘m.
Stejnû tak zajímavé bylo „fyzikální diva-
dlo“ s názvem „Tak ‰el ãas“ ãi expozice
„Optické klamy". V uãebnû biologie
ãekal na pfiíchozí mimo jiné i mikro-
skop, ve kterém mohli detailnû pro-
zkoumat místa, kde se v lidském
tûle tvofií krvinky. Vyuãující biologie
Mgr. Havlátová zájemcÛm vysvûtlila
a dokonce pfiedvedla nûkteré biologické
postupy, které se vyuÏívají napfiíklad
v kriminalistice.

Dal‰í „klasické“ pfiedmûty byly
zastoupeny literárními rébusy, mate-
matick˘mi testy a kvízy, cviãn˘mi testy
z ãeského jazyka apod.

Za náv‰tûvu rozhodnû stála také
uãebna v˘tvarné v˘chovy, která si
atmosférou, v˘zdobou a exponáty, zho-
toven˘mi studenty, v niãem nezadá
s ateliérem leckterého v˘znamného
v˘tvarníka. Samotná „díla“ studentÛ
dokazují, Ïe paní profesorka
Mgr. Straková v hodinách v˘tvarné
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v˘chovy upfiednostÀuje praktická cvi-
ãení s vyuÏitím rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch
technik a materiálÛ pfied teoretick˘m
v˘kladem. V‰echny prezentace jedno-
znaãnû prokazovaly, Ïe v˘uka na gym-
náziu je zamûfiena na praktické vyuÏití
nabyt˘ch vûdomostí a dovedností.

RovnûÏ i prohlídka knihovny, tûloc-
viãny s posilovnou, nové uãebny hu-
dební v˘chovy, speciálních uãeben v˘po-
ãetní techniky vzbudila u autora tohoto
ãlánku touhu a chuÈ znovu – po více neÏ
40 letech – zasednout do ‰kolních lavic…

JUDr. Miloslav Jedliãka

SOU a SO· Lomnice
roz‰ifiuje nabídku oborÛ

Dovolujeme si Vás upozornit, Ïe SOU
a SO· Lomnice pro nov˘ ‰kolní rok

2009/2010 roz‰ifiuje nabídku sv˘ch
oborÛ. Kromû jiÏ tradiãních uãebních
a studijních oborÛ nabízíme nov˘ vzdû-
lávací program Ekonomika a podnikání.
Novû mÛÏete vyuÏít také zkrácené
alternativy v‰ech uãebních i studijních
oborÛ urãené pro absolventy s maturitní
zkou‰kou, ktefií si chtûjí roz‰ífiit svoje
vzdûlání a kvalifikaci. Více informací
o moÏnostech studia na na‰í ‰kole
získáte na webov˘ch stránkách ‰koly
www.zameklomnice.cz, mÛÏete nás nav-
‰tívit i ve Dnech otevfien˘ch dvefií 18. 2.
nebo 4. 3. 2009.
Kontakty: 549 450 115,

info@zameklomnice.cz

Uãební obory:
Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Ukonãení studia
69-51-H / 01 Kadefiník Denní 3 r. V̆ uãní list
65-51-H / 01 Kuchafi – ãí‰ník Denní 3 r. V̆ uãní list

Studijní obory:
Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Ukonãení studia
75-41-M 004 Sociální péãe Denní 4 r. Maturitní zkou‰ka

– zamûfiení: Sociálnûsprávní ãinnost
75-41-M 003 Sociální péãe Denní 4 r. Maturitní zkou‰ka

– zamûfiení: Peãovatelská ãinnost
63-41-M/01 Ekonomika Denní 4 r. Maturitní zkou‰ka

a podnikání

Pozvánka
Gymnázium, Ti‰nov, Na Hrádku 20
666 01 Ti‰nov, tel. 549 410 402

Vedení ‰koly a v˘bor SRP· srdeãnû
zvou ti‰novskou vefiejnost na 7. repre-
zentaãní ples gymnázia, kter˘ se
bude konat v sobotu 14. 2. 2009 od
20.00 hod. v ti‰novské sokolovnû. Hraje

Nova Band, vstupné 150,- Kã, pfiedpro-
dej od 2. 2. ve ‰kolní knihovnû.

Na Va‰i úãast se tû‰í pofiadatelé.

Mgr. Karel ·vábensk˘
fieditel ‰koly

Ing. Stanislav ·afáfi
pfiedseda SRP·
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Ekoporadna v roce 2009

Ekoporadna Ti‰novsko vstoupila do
tfietího roãníku své existence. V souãas-
nosti se nachází v nelehkém období, ne-
boÈ v srpnu loÀského roku skonãil grant
klíãov˘ pro její existenci a v˘sledky
grantového fiízení, které by zajistilo
dal‰í existenci jihomoravské sítû ekopo-
raden, zatím nejsou známy. Pfiesto
Ekoporadna funguje, a to díky loÀ-
skému pfiíspûvku od mûsta Ti‰nova
a rovnûÏ díky pfiíspûvkÛm na‰ich pfiíz-
nivcÛ, jimÏ v‰em velmi dûkujeme.
ProtoÏe nevíme, zda zmínûn˘ grant na
pokraãování Ekoporadny dostaneme
a kdy to bude, oceníme i nadále va‰e fi-
nanãní pfiíspûvky. MÛÏete je posílat na
úãet 210347344/0300 nebo prostfiednic-
tvím aukce dûtsk˘ch obrázkÛ ze sou-
tûÏe Co si stromy myslí, která i po
Vánocích stále pokraãuje. Adresa aukce
je http://aukce.tisnovsko.eu

Samozfiejmû Vás také rádi potkáme
na nûkteré z na‰ich akcí (viz níÏe) nebo
v kontaktním místû Ekoporadny na
nám. 28. fiíjna 28 v Ti‰novû. Rádi zodpo-
víme Va‰e dotazy z oblasti ekologie a Ïi-
votního prostfiedí, pÛjãíme nûkterou
z knih, ãasopisÛ ãi DVD, které máme
k dispozici, prodáme v˘robky Fair trade
ãi samolepky proti nevyÏádané reklamû
ve schránce a také pfievezmeme k recyk-
laci tenkostûnn˘ hliník ãi vybité baterie.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu kaÏdé
pondûlí od 9 do 11 hodin a stfiedu od
13 do 17.

Pfiedná‰ka o plánování v oblasti vod

I v leto‰ním roce Ekoporadna chystá
nûkolik environmentálnû ladûn˘ch akcí.
Vzhledem k roãnímu období zaãínáme
pfiedná‰kami. I kdyÏ v této chvíli je‰tû
nevíme, jak bude pokraãovat zima

a jak˘ bude prÛbûh jarního tání, únoro-
v˘m tématem bude voda. Ing. Miroslav
Folt˘n z Povodí Moravy, s. p., poslu-
chaãe seznámí s plány v oblasti vod na
území povodí Moravy a Dyje. K zodpo-
vûzení dotazÛ t˘kajících se situace
v Ti‰novû je pozván i zástupce Mûsta,
pravdûpodobnû místostarosta Zdenûk
Melkes. Beseda se koná 18. února
v pfiedná‰kovém sále Mûstské knihovny
v Ti‰novû, zaãátek je v 17 hodin.

Mgr. Hana Pernicová

Jak jsme rozdûlili peníze
z projektu âSOB pro Ti‰nov?

âSOB pofiádala v záfií loÀského roku
anketu u pfiíleÏitosti otevfiení nové
poboãky v Ti‰novû na Brnûnské ulici.
Obãané Ti‰nova i blízkého okolí tak
mûli moÏnost rozhodnout, jak rozdûlit
ãástku 100.000 Kã urãenou na pod-
poru místních neziskov˘ch projektÛ
a iniciativ.

Ankety se zúãastnilo celkem 260
hlasujících. âtyfii vybrané projekty byly
podpofieny základní ãástkou 10.000 Kã.
Bonus ve v˘‰i 60.000 Kã byl pfierozdûlen
na základû poãtu hlasÛ pfiipadajících na
jednotlivé projekty.
A jaké projekty jsme podpofiili?

Seniofii komunikují – poãítaãov˘ kurz
– 18 308,- Kã
Ti‰novské trhy – pofiízení stánkÛ
a zaji‰tûní doprovodného programu –
22 462,- Kã
Atletick˘ klub Ti‰nov – pfiíprava
talentovan˘ch atletÛ – 20 154,- Kã
Klub âas Ti‰nov – pofiízení hudební
dílny – 39 077,- Kã

O tom, jak organizace prostfiedky
vyuÏijí, vás budeme informovat
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v nûkterém z pfií‰tích vydání
Ti‰novsk˘ch novin.

Informujte se pfiímo na poboãce
âSOB Ti‰nov na aktuální nabídku
zv˘hodnûn˘ch sluÏeb. Poradíme vám
napfiíklad, jak v roce 2009 bezpeãnû
zhodnocovat va‰e peníze. PomÛÏeme
vám vybrat to nejlep‰í fie‰ení i v oblasti
financování bydlení. 

Tû‰íme se na setkání s vámi na
poboãce âSOB Ti‰nov, Brnûnská 151.
Kontakt: Irena Nakládalová, tel.: 549
436 311, e-mail: inakladalova@csob.cz

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Ti‰nov
KLUB âAS TI·NOV
RáboÀova 116
666 01 Ti‰nov

vypisuje v˘bûrové fiízení na pozici
sociální pracovník (pracovnice) / pracov-
ník (pracovnice) v sociálních sluÏbách
pro sluÏbu Nízkoprahové zafiízení pro
dûti a mládeÏ – Klub âas Ti‰nov.

Nabízíme:
– zajímavou a kreativní práci pod

supervizí a odborn˘m vedením
– moÏnost seberealizace a dal‰ího

vzdûlávání
– zázemí profesionálního t˘mu

PoÏadujeme:
– odpovídající odborné vzdûlání dle

zákona o sociálních sluÏbách
ã. 108/2006 Sb.

– schopnost komunikace, t˘mové
i samostatné práce

– potfiebu vzdûlávat se
a profesionálnû rÛst

– znalost práce na PC
– trestní bezúhonnost
– ochotu pracovat na ãásteãn˘ úvazek

Uvítáme:
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
– praxe v oboru
– zku‰enosti v oblasti sociální práce,

psychologie, apod.

Îádost, strukturovan˘ Ïivotopis vãetnû
motivaãního dopisu (o rozsahu 0,5 – 1
strana A4) a kopii dokladu o relevant-
ním vzdûlání zasílejte na adresu:

DCH Brno - Oblastní charita Ti‰nov
Klub âas Ti‰nov
RáboÀova 116
666 01 Ti‰nov 
nebo na e-mail:
nizkoprah.tisnov@caritas.cz

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 13. 2. 2009
Nástup: od bfiezna 2009

Informace a dotazy:
Tomá‰ KfiíÏ
mobil: 739 389 198
e-mail: nizkoprah.tisnov@caritas.cz
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Odkdy je Ti‰nov mûstem

Velmi barvité a vydafiené oslavy
700 let mûsta Ti‰nova, probíhající prak-
ticky po cel˘ rok 1959, zÛstávají dosud
v Ïivé pamûti. Jubileum uvedla jiÏ o pÛl-
noci 1. ledna 1959 slavnostní rozhlasová
znûlka. Poãetnou fiadu kulturních,
spoleãensk˘ch i sportovních akcí pak
zahájil 11. dubna koncert Pûveckého
sdruÏení moravsk˘ch uãitelÛ. V‰e ná-
slednû vyvrcholilo ve dnech 4. – 6. záfií
velkou lidovou slavnosti s jarmarkem,
historick˘m krojovan˘m prÛvodem
a karnevalem, soutûÏemi i mnoha
dal‰ími zábavami.

Neobyãejnû nav‰tívené oslavy pova-
Ïovali souãasníci za jistû velmi v˘-
znamnou událost v Ïivotû mûsta i celého
tehdej‰ího ti‰novského okresu. Z dne‰-
ního pohledu lze ale vyzvednout nûkteré
zvlá‰tní rysy, zejména nápadn˘ dÛraz
slavností na historické tradice i zcela
zfiejmé pfiíznaky nostalogie po dobû pfied
komunistick˘m pfievratem roku 1948.
V tûchto souvislostech se ti‰novské
oslavy sedmistého jubilea mûsta jeví
také jako zajímav˘ doklad postupnû se
uvolÀujících politick˘ch pomûrÛ na
konci padesát˘ch let minulého století.
Jak pro mocensk˘ aparát prv˘ch poúno-
rov˘ch let, tak pro podezfiívavé funkcio-
náfie období „normalizace“ po roce 1969
by totiÏ uspofiádání obdobnû pojat˘ch
akcí bylo jen velmi tûÏko pfiijatelné.

Vlastní historick˘ podklad tehdej-
‰ího v˘roãí tvofiila latinská listina,
údajnû vydaná 5. ledna 1259 v Brnû
ãesk˘m králem Pfiemyslem Otakarem II.
ve prospûch ti‰novského cisterciáckého
klá‰tera Porta coeli. Ti‰nov je v ní
poprvé oznaãen pfiímo jako mûsto,
roku 1959 zvolen˘ titul oslav
„Ti‰nov 700 let mûstem“ mohl mít
proto plné oprávnûní. Zde je ov‰em

tfieba vznést podstatnou námitku
– odborné studium moravsk˘ch dûjin
13. století tento údaj zcela zásadnû zpo-
chybÀuje. Dne‰ní badatelé Pfiemyslovu
v˘sadu povaÏují za padûlek, navíc
s ponûkud jin˘m datováním, sepsan˘
jménem jiÏ mrtvého krále teprve nûkdy
v 90. letech 13. vûku. Fale‰né privile-
gium tehdy mûlo dopomoci klá‰teru
Porta coeli v jeho vlekl˘ch majetkov˘ch
sporech.

âást svého tajemství si v‰ak listina
ponechává dosud, neménû zajímavá je
i historie jejího novodobého vûdeckého
poznávání. Vydejme se proto i my
krátce po stopách vzniku dokumentu,
pokládaného nûkdy za nejstar‰í svû-
dectví o Ti‰novû jako stfiedovûkém mûst-
ském centru. Pokusme se ale najít i jiné,
spolehlivé a snad je‰tû star‰í obdobné
zprávy historick˘ch pramenÛ.

ZmiÀovaná písemnost krále
Pfiemysla Otakara II. je dosud zacho-
vána v archivu ti‰novsk˘ch cisterciaãek.
Jde o pergamenov˘ list velkého for-
mátu, 60,9 cm vysok˘ a 53,2 cm ‰irok˘,
vlastní text napsal dávn˘ písafi velmi
úhledn˘m a slavnostním písmem
(obr. na titulní stranû). Spodním okra-
jem listiny je provleãena silná ‰ÀÛra,
spletená ze svazkÛ Ïlut˘ch a fialov˘ch
nití, jeÏ mûla slouÏit k pfiivû‰ení králov-
ské peãeti. PeãeÈ samotná v‰ak dnes
chybí a není jisté, zda vÛbec kdy byla
pfiivû‰ena. Velmi slabé stopy ãerveného
peãetního vosku jsou pouze pfii spodním
konci ‰ÀÛry. Co do obsahu se mûlo
jednat o slavnostní písemné pofiízení,
kter˘m panovník potvrdil majetky
a star‰í v˘sady Porta coeli. Zde kon-
krétnû ‰lo o velké zakládací privilegium
klá‰tera, moravsk˘m markrabûtem
Pfiemyslem vydané 31. fiíjna 1234.
Témûfi cel˘ text této markrabûcí lis-
tiny z roku 1234 byl proto do na‰eho
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potvrzení doslovnû opsán. Oproti
originálu, rovnûÏ dodnes uloÏenému
v archivu Porta coeli, ale v tomto opisu
chybí vlastní datovací formule. Novû byl
naopak do opsaného textu doplnûn
velmi podrobn˘
seznam klá‰ter-
ních majetkÛ.
A právû v nûm
figuruje i Ti‰nov,
v˘slovnû uvá-
dûn˘ jako mûsto:
T h u s s n o w i c z
cum ecclesia
et decimis ac
iudicio integrali
ipsius civitatis
– „Ti‰nov s kos-
telem a (jeho)
desátky, jakoÏ
i cel˘m soudem
(rychtáfistvím)
s a m o t n é h o
mûsta …“.

Potvrzovací
listinu krále
P fi e m y s l a
Otakara II. ti‰-
novsk˘m jepti‰-
kám poprvé
novovûkému bá-
dání zpfiístupnil
roku 1841 mo-
ravsk˘ zemsk˘
a r c h i v á fi
Antonín Boãek,
kdyÏ její neúpln˘
novodob˘ pfiepis
vydal ve tfietím
dílu své sbírky
historick˘ch do-
kladÛ k dûjinám
Moravy ve stfiedovûku. Zásadním omy-
lem tu ov‰em bylo chybné ãtení údaje
o datu vydání v˘sady: místo správného

vroãení ke 2. lednu 1255 zafiadil Boãek
dokument k 5. lednu 1259. Jeho mylné
ãasové zafiazení bohuÏel pfievzala valná
ãást autorÛ, pí‰ících o osudech Porta co-
eli i samotného Ti‰nova ve stfiedovûku.

S datem 1259 tak uvedli zmínku
o Ti‰novû coby mûstû jak Václav Oharek
ve své vlastivûdû ti‰novského okresu

Privilegium ãeského krále Václava I. ze 7. prosince 1240, poprvé
jmenující Ti‰nov jako mûstskou osadu s právem trhu (srov. detail
textu v horním v˘fiezu).
Foto Moravsk˘ zemsk˘ archiv v Brnû pro projekt Monasterium,
upravil P. Jansa.
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z roku 1923, tak o dvû léta pozdûji
Rudolf Klátil v jinak pozoruhodném
zpracování dûjin ti‰novského klá‰tera.
Právû o tyto publikace se pfiitom zfiejmû
opírali Ti‰nov‰tí pfii smûrování sv˘ch
jubilejních oslav k roku 1959. Urãitou
ironií zÛstává, Ïe znám˘ historik
Ladislav Hosák, kter˘ byl tehdy poÏá-
dán o sepsání krátkého pfiíleÏitostného
textu o dûjinách Ti‰nova, na cel˘
problém sice upozornil, pfiipravovan˘
sborník vãetnû jeho práce se ale nakonec
vÛbec nedostal do tisku. Ve zkrácené
podobû pak tato studie vy‰la ve
Vlastivûdném vûstníku moravském
teprve s pûtilet˘m zpoÏdûním …

·patnou Boãkovu dataci opravil pfii-
tom jiÏ na poãátku 80. let 19. vûku vyni-
kající ãesk˘ znalec star˘ch listin Josef
Emler. Od té doby není o zafiazení
Pfiemyslova potvrzení do roku 1255
mezi odborníky pochyb. Pouze Du‰an
Hladík se nedávno (1994) pokusil zcela
nepfiesvûdãivû hájit datum 1259 ve své
knize o Porta coeli. Právû Emler si také
jako první pov‰iml urãit˘ch vûcn˘ch
nesrovnalostí v listinû a oznaãil ji proto
jako moÏn˘ stfiedovûk˘ falzifikát. Sám
Pfiemysl Otakar II. jako vydavatel totiÏ
v privilegiu zcela neobvykle vystupuje
s titulem ãeského krále, aãkoliv jinak
uÏíval ve vlastních listinách aÏ do
své oficiální královské korunovace
25. prosince 1261 pouze titulaturu
„pán ãeského království“.

Podrobnûji se domnûlou královskou
v˘sadou z roku 1255 zab˘vali v prÛbûhu
druhé ãtvrtiny 20. století profesor praÏ-
ské Nûmecké university Heinz Zatschek
a Jindfiich ·ebánek, nejprve pracovník
Moravského zemského archivu, poté
profesor Masarykovy university. Jejich
studium jednoznaãnû urãilo listinu jako
stfiedovûk˘ padûlek: pfiedev‰ím je psána
písmem, uÏívan˘m teprve na konci

13. ãi na poãátku 14. století. V textu jsou
ale také zásadní faktické nesrovnalosti.
Vedle nesprávného titulu krále
Pfiemysla Otakara II. není v souladu
s dobov˘m dûním také Brno jako udá-
vané místo sepsání privilegia: panovník
byl tehdy ve skuteãnosti dlouhodobû
mimo ãeské zemû, na kfiíÏové v˘pravû
v Prusku. Navíc jej tehdy doprovázeli
nepochybnû také mnozí morav‰tí i ãe‰tí
‰lechtici, ktefií mûli v na‰em padûlaném
pofiízení vystupovat v Brnû jako svûdci.
Bezpeãnû to víme kupfiíkladu o bratrech
Jenci a Hartlébovi z Deblína, Smilovi
z Bílkova, Vítkovi z Jindfiichova Hradce,
Ondfieji ze V‰echrom ãi o komofiím
Markvartovi.

Neznám˘ autor písemnosti nemûl
dobré informace ani o samotné králov-
ské rodinû. Omylem nechal markrabûte
Pfiemysla hovofiit o svém bratru, ãeském
králi Václavu I. jako o zemfielém, i kdyÏ
opak byl pravdou – Václav I. ve skuteã-
nosti svého mlad‰ího sourozence o 14 let
pfieÏil. RovnûÏ v dokumentu vyjmeno-
van˘ seznam majetkÛ cisterciaãek
z Porta coeli vÛbec neodpovídá stavu ve
30. ãi 50. letech 13. století, ale situaci
teprve na sklonku 13. vûku.

Detailní rozbor dal‰ích historic-
k˘ch okolností, proveden˘ Jindfiichem
·ebánkem, pak vyznûl v zatím koneãn˘
rezultát: listina, domnûle vydaná krá-
lem Pfiemyslem Otakarem II. 2. ledna
1255, ve které je Ti‰nov poprvé jmeno-
ván jako mûsto, byla ve skuteãnosti
sepsána nûkdy v 90. letech 13. století,
snad mezi roky 1294 a 1298. V tomto
období vedly cisterciaãky z Porta coeli
dlouhé spory zejména o desátky, vybí-
rané v nûkter˘ch bohat˘ch farnostech,
jejichÏ kostely patfiily klá‰teru – pfiede-
v‰ím ‰lo o kostely v âejãi, Moravsk˘ch
Budûjovicích a Velké Bíte‰i. Padûlané
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staré privilegium jiÏ mnoho let mrtvého
krále, potvrzující zdánlivû ‰iroké
nároky klá‰tera na tyto desátky, mohlo
b˘t vítanou pomocí pfii soudech, odb˘-
van˘ch pfied olomouck˘m biskupem.
Stejn˘ písafi, kter˘ fale‰nou v˘sadu kon-
cipoval a sepsal, ostatnû tehdy vyhotovil
je‰tû jeden padûlek. Ten mûl sestrám
z Porta coeli zajistit plné desátky,
plynoucí tentokrát z farnosti kostela
sv. Václava v samotném Ti‰novû.
PodvrÏená listina byla vystavena
rovnûÏ na jméno Pfiemysla Otakara II.
a pomyslnû datována obecnû do
roku 1255.

Urãitûj‰í poznatky o místu a okol-
nostech vzniku obou padûlkÛ mÛÏe
pfiinést dal‰í detailní studium. Jisté
náznaky v‰ak vedou do klá‰tera cister-
ciákÛ na Velehradû, podle fiádov˘ch zvy-
klostí povûfieného vrchním dozorem nad
duchovními i majetkov˘mi záleÏitostmi
ti‰novské Porta coeli. Právû vele-
hradské opatství disponovalo také kva-
lifikovanou písafiskou dílnou, schopnou
takov˘to nároãn˘ úkol zvládnout. Lze
pfiedpokládat, Ïe pfii sestavování falz
vy‰el jejich autor z dobov˘ch prav˘ch
královsk˘ch listin, které mûl k dispozici
a které mohla jeho matefiská duchovní
instituce postrádat. VyuÏil pfiitom jak
jejich formulací a udávan˘ch jmen svûd-
kÛ, tak pfiivû‰en˘ch peãetí panovníka.

Nezb˘vá tedy neÏ se smífiit s faktem,
Ïe vydafiené oslavy sedmi set let
Ti‰nova jako mûsta byly roku 1959 smû-
rovány k imaginárnímu, nesprávnému
datu. Ani rok 2009 pak nemÛÏeme po-
vaÏovat za mezník dal‰ího jubilejního
pÛlstoletí. Pfiesto v‰ak padûlané privile-
gium zdánlivû z roku 1255 zÛstává
i nadále nejstar‰ím dokumentem, jme-
nujícím Ti‰nov v˘slovnû mûstem, byÈ

v situaci teprve nûkdy z 90. let 13. století.
NejblíÏe tu stojí nepochybnû pravé pofií-
zení abaty‰e klá‰tera Porta coeli
AneÏky z 8. záfií 1328, fie‰ící pfiíslu‰nost
usedlíkÛ na ti‰novské Horní Kuk˘rnû
k mûstské obci a ke klá‰teru. Také
v jeho textu je vlastní Ti‰nov dÛslednû
oznaãován termínem civitas – mûsto
a jeho obyvatelé jako cives – mû‰Èané.

Jsou v‰ak tyto dvû listiny skuteãnû
nejstar‰ími doklady o Ti‰novû jako stfie-
dovûkém mûstû? Zde musíme vzít do
úvahy nûkteré dÛleÏité faktory.
Pfiedev‰ím tehdej‰í nevyhranûné latin-
ské názvosloví nerozli‰ovalo zcela
dÛslednû mezi plnoprávn˘m, rozvinu-
t˘m mûstem a drobnûj‰ími mûsteãky.
Termíny jako civitas – mûsto, oppidum
– mûsteãko ãi villa forensis – trhová ves
sice vût‰inou odráÏejí dobové rozdíly,
mohly ale také promûnlivû oznaãovat
tutéÏ osadu, nûkdy navíc ponûkud nad-
nesenû, jindy naopak. A právû takov˘m
pfiípadem je i Ti‰nov: zatímco mûstem je
po cel˘ stfiedovûk jmenován jinak velmi
vzácnû, daleko ãastûji v písemn˘ch pra-
menech vystupuje coby mûsteãko. Jak
víme z poznatkÛ historie i archeologie,
odpovídal Ti‰nov 13. – 15. vûku tako-
véto charakteristice více: osada nebyla
opevnûna, pfies její znaãn˘ rozsah, lid-
natost a v˘znam postrádali zdej‰í mû‰-
Èané nûkterá dÛleÏitá práva. V tûchto
souvislostech nemohou mít obû vytãené
zmínky onu prÛkaznost, jakou bychom
oãekávali u moderní „úfiední“, právní
terminologie. Z jejího hlediska se Ti‰nov
stal plnoprávn˘m, statutárním mûstem
teprve roku 1788, spolu se zfiízením
regulovaného magistrátu.

·ir‰í, velkorysej‰í chápání pojmu
„mûsto“ ve stfiedovûku dovoluje na dru-
hou stranu vûnovat pozornost i jin˘m,
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star‰ím zprávám písemn˘ch pramenÛ,
ve kter˘ch Ti‰nov vystupuje jako osada
s mûstsk˘mi rysy. UváÏíme-li, Ïe nej-
podstatnûj‰ím znakem stfiedovûké mûst-
ské obce bylo právo pofiádat trhy, pak je
oním prv˘m dokladem o mûstském cha-
rakteru Ti‰nova jiÏ listina ze 7. prosince
1240 (obr. v textu). Pouhé dva dny po
smrti zakladatelky Porta coeli, královny
Konstancie Uherské, povaÏoval její syn,
ãesk˘ král Václav I. za Ïádoucí klá‰teru
znovu potvrdit ve‰keré majetky a pfii-
jmout jej do své ochrany. Ve jmenovitém
v˘ãtu klá‰terních drÏav je pfiitom
Ti‰nov poprvé zapsán coby trhová ves
(villa forensis). Není proto pochyb, Ïe
nûkdy v druhé polovinû 30. let 13. století
dostala stále se rozrÛstající osada pod
Kvûtnicí od panovníka oprávnûní pofiá-
dat kaÏd˘ t˘den v pondûlí obecné trhy
a pfierostla do podoby Ïivého mûsteãka.

MÛÏeme proto uzavfiít: rok 1259
nemá pro dûjiny Ti‰nova nijak˘ vût‰í
v˘znam. Skuteãnû pfielomov˘m je tu
naopak 7. prosinec 1240. Onoho dne je
dosavadní ves poprvé pfiipomínána
s právem trhu, základním rysem stfiedo-
vûk˘ch mûst. Toto datum by proto mûlo
b˘t pro Ti‰nov jako mûsto tou pravou
pfiíleÏitostí k v˘roãním oslavám.
Dodejme v‰ak, Ïe k oslavám prvé
zmínky o Ti‰novû jako mûstské osadû,
nikoliv plnoprávném mûstu – v tomto
ohledu na nûj ãekala je‰tû cesta dlouhá
dal‰ích bezmála 550 let …

Závûreãná poznámka: Podrobné
informace o listinû údajnû z roku 1255
a základní argumenty o jejím zfal‰ování
nalezne zájemce v publikacích: Heinz
Zatschek, Beiträge zur Diplomatik der
mährischen Immunitätsurkunden, Prag
1931, str. 68-74; Jindfiich ·ebánek,

Archivy zru‰en˘ch klá‰terÛ moravsk˘ch
a slezsk˘ch, 1, Inventáfi pergamenÛ z let
1078 – 1471, Brno 1932, str. 22, ã. 127,
pozn. ã. 94; nejpodrobnûji pak Jindfiich
·ebánek – Sá‰a Du‰ková, Kritick˘
komentáfi k moravskému diplomatáfii,
Zpracování látky z III. svazku Boãkova
moravského kodexu, Praha 1952,
str. 238-245. Texty v‰ech zmiÀovan˘ch
privilegií z let 1234, 1240 a 1255 s cita-
cemi ve‰keré star‰í literatury vãetnû
Boãka i Emlera pfiiná‰í edice Codex
diplomaticus et epistolarius regni
Bohemiae, konkrétnû díl III/1 (Praha
1942), str. 97-100, ã. 88; díl III/2 (Praha
1962), str. 353-356, ã. 260; díl III/3
(Olomouc 2000), str. 363-366, ã. 264; díl
V/1 (Praha 1974), str. 79-81, ã. 38.
Novodob˘ pfiepis listiny abaty‰e AneÏky
z roku 1328 pak obsahuje star‰í edice
Codex diplomaticus et epistolaris
Moraviae, díl VI (Brno 1854), str. 282-283,
ã. 367. Dal‰í v ãlánku zmínûné ãi vyu-
Ïité publikace: Du‰an Hladík, Dûjiny
klá‰tera Porta coeli, I, Ti‰nov 1994;
Ladislav Hosák, Pfiíspûvek k poãátkÛm
poddansk˘ch mûst, Vlastivûdn˘ vûstník
moravsk˘ XVI, 1961 – 1964, str. 45-48;
t˘Ï, Dûjiny Ti‰nova, Pracovní materiály
schÛze Muzejního spolku v Moravsk˘ch
Budûjovicích dne 5. ãervna 2002; Rudolf
Klátil, Pamûti Pfiedklá‰tefií a ti‰nov-
ského klá‰tera „Porta coeli“,
Pfiedklá‰tefií 1925; Václav Oharek,
Vlastivûda moravská, II, Místopis,
Ti‰novsk˘ okres, Brno 1923; redakce,
700 let mûsta Ti‰nova, Ti‰nov fotorevue
ã. 5 – listopad 1996, str. 26-29.

Jifií DoleÏel
Archeologick˘ ústav Akademie vûd âR,

Brno, v. v. i.
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Darujte Ïivot

Vût‰inû lidí se bûÏnû honí hlavou
spousta v‰erÛzn˘ch problémÛ, starostí,
aÈ uÏ osobních ãi profesních. V pfiípadû,
Ïe se dostaneme do situace, kdy je
ohroÏen Ïivot nám blízké osoby, na‰e
souãasné problémy se smrsknou na
minimum a uvûdomíme si banálnost
na‰ich b˘val˘ch starostí. Pfiitom tak
málo staãí, aby kaÏd˘ z nás – pokud
jsme zdraví – nûkomu mohl od tûchto
starostí znaãnû ulehãit.

Poslední t˘dny h˘be svûtem médií
a poletuje internetem pfiíbûh roãního
Kubíka z Kufiimi, kter˘ onemocnûl
akutní formou leukémie. Jeho ‰ancí na
Ïivot je najít vhodného dárce kostní
dfienû.

Kubík není ale jedin˘m podobnû ne-
mocn˘m pacientem. Mezi ãekateli na
vhodného dárce kostní dfienû je spousta
dal‰ích nemocn˘ch lidí. AÈ uÏ dûtí, ro-
diãÛ, sourozencÛ, kamarádÛ, znám˘ch...

Tûmi, kdo tûmto lidem mÛÏou
pomoci, jsme právû my! Zdraví lidé od
18 do 35 let, tj. potencionální dárci
kostní dfienû, ktefií obûtují pouh˘ch
10 ml své krve, aby se mohli zafiadit do
registrÛ dárcÛ kostní dfienû.

V ãeském registru dárcÛ kostní
dfienû je pouh˘ch 33 tisíc dobrovolníkÛ.
Vhodného dárce je obtíÏné najít, proto
prosím neodkládejte svoje rozhodnutí.
Tfieba zrovna Vy mÛÏete Kubíkovi nebo
jinému nemocnému pomoci. Zvy‰te
‰anci tûm, ktefií potfiebují Va‰i pomoc!

Registr je anonymní a dobrovoln˘,
nelze tedy darovat kostní dfieÀ úãelovû
jedinému ãlovûku, takÏe sv˘m rozhod-
nutím dáváte ‰anci na Ïivot nejen
Kubíãkovi, ale i dal‰ím dûtem, matkám,
otcÛm...

K odbûru vzorku krve se mÛÏete pfii-
hlásit na tel. ãísle 532 233 540, kde vám

pracovníci brnûnské fakultní nemocnice
poskytnou dal‰í informace. Na inter-
netu lze najít také seznam transfuzních
stanic (www.darujkrev.cz). Zaregistro-
vat se dá na kterékoliv z nich.

Nikdo z nás neví, kdy zrovna my bu-
deme ãekat, jestli v registru dárcÛ je
zrovna ná‰ zachránce. âekání na zá-
chranu Ïivota na‰eho blízkého ãlovûka
musí b˘t neskuteãnû dlouhé. Zkusme
prosím toto ãekání tûmto lidem zkrátit.

V pfiípadû, Ïe nemÛÏeme pomocnou
ruku podat formou zapsání se do
registrÛ dárcÛ kostní dfienû, mÛÏeme
svoji pomoc nabídnout Nadaãnímu
fondu dûtské onkologie Krtek ve
Fakultní nemocnici Brno.

Více informací, jak lze pomoci
Nadaãnímu fondu Krtek, získáte na
tel. 545 244 411 a na internetov˘ch
stránkách nadace www.krtek-nf.cz,
email: info@krtek-nf.cz. Jakákoliv
pomoc je vÏdy vítaná.

Podpofiit mÛÏeme Nadaci pro
transplantaci kostní dfienû i zasláním
dárcovské SMSky ve tvaru „DMS
KOSTNIDREN“ na ãíslo 87777.

L. Trtílková

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii

VáÏení ãlenové a pfiátelé
„Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ“, dovolte,
abychom Vám v prvé fiadû podûkovali
za Va‰i pfiízeÀ a do nového roku 2009
Vám v‰em popfiáli mnoho zdraví
a Ïivotní pohody.

Rádi bychom Vás informovali o tom,
co se v na‰í organizaci dûje a co pod-
nikáme.

Úspû‰nû jsme ukonãili seriál ‰kolení,
které jsme pofiádali spolu s firmou
Hartmann – Rico a. s., Veverská Bit˘‰ka
a s Centrem sociálních sluÏeb v Ti‰novû.
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·kolení obsahovalo nûkolik témat, která
se nás a dal‰ích postiÏen˘ch spolu-
obãanÛ bezprostfiednû t˘kají,
napfi.: „Mûfiení krevního tlaku“,
„O‰etfiování chronick˘ch ran“,
„Inkontinence a kvalita Ïivota“ atp.
·kolení se setkalo s pfiízniv˘m ohlasem.

Dále jsme zaãali pofiádat pfiedná‰-
kov˘ cyklus, kter˘ má za úkol nás
seznamovat se zajímavostmi z rÛzn˘ch
zemí, kam se vzhledem ke sv˘m zdra-
votním problémÛm sami nemÛÏeme
podívat. Také tento cyklus pofiádáme za
spolupráce s Centrem sociálních sluÏeb
v Ti‰novû. Pfiedná‰ky jsou spojeny s pro-
mítáním snímkÛ. Tento cyklus pfiipra-
vuje ná‰ ãlen pan Vojtûch Halouzka,
kapitán rekreaãní plachetnice.

MoÏná si nûktefií z Vás v‰imli, Ïe na
Dvofiáãkovû ulici má na‰e organizace
v˘vûsní skfiíÀku. V té se snaÏíme stále
zvefiejÀovat rÛzné aktuality a novinky
z oblasti sociální péãe, kultury, Ïivota
tûlesnû postiÏen˘ch atp. Urãitû si zde
kaÏd˘ najde nûco pro sebe.

Rádi mezi sebou uvítáme nové
zájemce o ãlenství, staãí zavolat na
tel. ã. 777 572 844 nebo 737 112 236
a nebo napsat na e-mailovou adresu:
tvozik@seznam.cz

Abychom mohli na‰i ãinnost roz‰ífiit,
pfiivítali bychom i zájem nûkteré ti‰-
novské organizace, která by nám podala
pomocnou ruku, a to v jakékoliv formû.
Chtûli bychom napfi. uspofiádat zájezd
na kulturní pfiedstavení nebo jen v˘let
po na‰em kraji, ale na to potfiebujeme
speciální autobus, kter˘m se dají pfie-
pravovat i lidé na vozíãkách.

Za pfiízeÀ a podporu dûkují
„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

Svaz postiÏen˘ch civilizaãními
chorobami v âR
okresní v˘bor Brno-venkov

Plán rekondiãních pobytÛ
v roce 2009

22. 5. – 1. 6. 2009
Hotel Radûjov u StráÏnice
vedoucí Emilie Krãmová
tel.: 549 413 171, mob.: 607 242 138

23. 5. – 3. 6. 2009
Respirici: Hotel TOP, Benecko-Krkono‰e
vedoucí Eva StaÀková ·mídková
tel.: 546 413 233, mob. 607 569 187

25. 6. – 2. 7. 2009
Hotel Pavla Vlachovice
vedoucí Emilie Krãmová

17. 8. – 27. 8. 2009
Hotel Adamantino Luhaãovice
vedoucí Emilie Krãmová

24. 8. – 4. 9. 2009
Kardio: Pension Horácko, Tfii Studnû
vedoucí Eva StaÀková ·mídková

Listopad 2009
Tfii Studnû – 3 dny
vedoucí Eva StaÀková ·mídková

10. 11. – 13. 11. 2009
Hotel Pavla
vedoucí Emilie Krãmová

13. 11. – 16. 11. 2009
Hotel Pavla
vedoucí Emilie Krãmová

Pobyty jsou 3, 7, 10, 11 denní.
Doprava tam i zpût je zaji‰tûna autobusy.

p. Krãmová
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Atletické tabulky 2008

Atletika, jsa jeden z mála mûfiitel-
n˘ch sportÛ, dovoluje provádût srovnání
v˘konÛ bûhem jednotliv˘ch sezón.
V roce 2008 se v republikov˘ch a také
moravsk˘ch tabulkách pomûrnû na vy-
sok˘ch místech objevily v˘kony ti‰nov-
sk˘ch atletÛ. Zde pfiedkládáme souhrn
tûch nejzajímavûj‰ích umístûní:

Medaile z mistrovství:
Mistrovství âR: star‰í Ïáci 2. Flamich
– 60 m, 2. Flamich – 150 m
Mistrovství Moravy a Slezska: star‰í
Ïáci 2. Flamich 60 m; juniofii 3. Josef
Filla 200 m; juniofii desetiboj 3. Luká‰
Pavelka

Umístûní v moravsk˘ch tabulkách
v˘konÛ 2008

– 4 x 200 m 5. Filla, Pavelka, DoleÏel,
Müller

– star‰í Ïákynû sedmiboj 5. Tereza
Du‰ková

– star‰í Ïáci 60 m 6. Martin Flamich
(10. v republikov˘ch tabulkách)

– star‰í Ïáci 150 m 6. Martin Flamich
(11. v republikov˘ch tabulkách)

– juniofii desetiboj 8. Luká‰ Pavelka
– juniorky ‰tafeta 100 – 200 – 300

– 400 m 6. Gymnázium Ti‰nov
– Du‰ková, Adamcová, Jurãáková,
Havlátová

– juniofii 110 m pfi. 11. Luká‰ Pavelka
– juniofii koule 11. Luká‰ Pavelka
– star‰í Ïákynû 150 m 11. Tereza

Du‰ková
– star‰í Ïákynû 100 m pfi. 12. Tereza

Du‰ková

Atletick˘ klub Ti‰nov dûkuje za
podporu a spolupráci v roce 2008 a to
zejména mûstu Ti‰nov, Geodetické kan-
celáfii Souãek, firmû Stavoprogres panu
Kavalcovi, Klempífiství Ma‰ek a firmû
Umi‰i-Milu‰e ·i‰mová.

RÛzné

Podûkování

Je-li ãlovûk tûlesnû postiÏen˘, dívá
se na svût jin˘ma oãima neÏ dfiív, dokud
byl zdrav˘. Daleko víc ho tíÏí, jednají-li
s ním lidé pfiezíravû, a velice moc si cení
kaÏdého povzbudivého slova, kaÏdé
laskavosti lidí ve svém okolí – coÏ je
bohudík mÛj pfiípad. Nedávno mne
vezla ti‰novská sanitka do brnûnské
nemocnice na operaci se ‰ed˘m záka-
lem. Bûhem cesty jsem si uvûdomila,
s jakou vstfiícností a pozorností se mne
fiidiã sanitky ujal. Ti‰novská sanita
– poãínaje paní, která perfektnû zafiizu-
je odjezdy sanitek pro nemocné, aÏ po ty

ochotné fiidiãe, ktefií pfiijíÏdûjí pro ne-
mocné, starají se o nû opravdu matefisky
a dovedou je spolehlivû aÏ do ambulance
v nemocnici. S úsmûvem pfiejdou
mnohdy nevybíravé chování nûkter˘ch
pacientÛ. Za cel˘ch 8 rokÛ, co pendluji
mezi nemocnicemi a domovem, jsem
nepoznala Ïádného fiidiãe, kter˘ by se
ke mnû choval jinak neÏ s pozorností
a ochotou. Tak si fiíkám, aÏ budou na
Mûstském úfiadû v Ti‰novû vyhodno-
covat rÛzné pracovní kolektivy, pfiimlou-
vám se, a jistû nejen za sebe, za ocenûní
vynikajícího kolektivu ti‰novské sanitní
sluÏby (Poliklinika Ti‰nov).

Marie Brichtová



Sport

25TI·NOVSKÉ NOVINY 3/2009

Futsalisté 1. FC Kvûtnice
drÏí i po Novém roce
v˘borné 2.místo

Na 2. místû a jen jedno vítûzství od
vedoucího t˘mu Tango Brno „B“, tak si
stojí futsalisté 1. FC Kvûtnice ve své
první sezónû po postupu do jihomo-
ravské divize. V soutûÏi je odehráno
jiÏ 14 kol a Kvûtnice doposud získala
neãekan˘ch 31 bodÛ za 9 vítûzství
a 4 remízy, kdyÏ jen jedinkrát ode‰la ze
hfii‰tû poraÏena.

Po Novém roce sehrála do uzávûrky
vydání 3 zápasy. V sobotu 10. ledna
pfiivítala druÏstvo Arsenalu Brtnice
a diváci mohli vidût opravdovou
pfiestfielku. Obû strany zapomnûly na
obrany, a tak utkání skonãilo divok˘m
v˘sledkem 15:6. První poráÏku sezóny
pro Kvûtnici pfiinesl zápas 13. kola
v Ivanãicích proti místním TempláfiÛm.
Domácí sice nastoupili vãetnû brankáfie
pouze v 5 lidech, zato ale byli technicky
i fyzicky dobfie vybaveni a po taktické
stránce zvládli zápas na v˘bornou. Nám
se naopak v prvním poloãase vÛbec
nedafiilo a pfies defenzivní ‰tít, kter˘ do-
mácí vytvofiili pfied svou brankou, jsme
se nedokázali prosadit. AÏ za stavu 2:0
pro domácí jsme soupefie uzamkli na
jeho polovinû a pfii‰ly i k˘Ïené branky.
Nejdfiíve sníÏil po pfiihrávce KfiíÏe
Pavlíãek a o chvíli pozdûji srovnal svou
typickou akcí Martin Chlup. Hosté ale
v závûru dokázali vyuÏít na‰í chyby
v rozehrávce a pfiidali rozhodující
branku na 3:2.

Posledním stfietnutím odehran˘m
do uzávûrky vydání byl souboj o druhé
místo proti juniorce Helasu Brno. Ti pfii-
jeli do ti‰novské haly posíleni i o tfii
prvoligové hráãe vãetnû reprezentaãního
obránce Cupáka. V prvním poloãase

vidûlo pfies 200 divákÛ jedinou branku.
Ta bohuÏel padla do na‰í sítû. Ná‰ t˘m
ale po prohraném prvním poloãase ve
druhé pÛli zabral na plné obrátky
a otoãil zápas ve svÛj prospûch pûti
brankami. Tfiikrát se prosadil nejlep‰í
stfielec soutûÏe Martin Chlup, po jedné
brance pfiidali Janás a Panovsk˘.
Juniorka Helasu si tak odvezla jasnou
poráÏku 5:1.

Hráãi 1.FCK dûkují fantastickému
publiku za vytvofiení jedineãné atmo-
sféry pfii domácích zápasech a zvou
v‰echny své pfiíznivce na dal‰í utkání.

ZB¯VAJÍCÍ ROZPIS ZÁPASÒ

14. 2. So 1.FC Kvûtnice – SK Lí‰eÀ Brno 20.00
20. 2. Pá Kalábek Brno – 1.FC  Kvûtnice 19.15
27. 2. Pá 1.FC Kvûtnice – Bosonohy Brno 20.00
8. 3. Ne Jantar Ivanãice – 1.FC Kvûtnice 17.15
14. 3. So 1.FC Kvûtnice – Boss Lino Brno 20.00
21. 3. So 1.FC Kvûtnice – Slovan Brno 20.00
3. 4. Pá Tango Brno „B" – 1.FC Kvûtnice 19.30

Pfiebor ‰kol v ‰achu

V úter˘ 27. ledna se Ïáci
Z· nám. 28. fiíjna zúãastnili krajského
kola v ‰achu.

V konkurenci 14 druÏstev ÏákÛ
2. stupnû obsadili po bojovném v˘konu
velmi pûkné tfietí místo. Navíc David
Baxa byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem
(získal 7 b ze 7 partií).

Dal‰ími ãleny t˘mu byli Fanda
Men‰ík, Ale‰ Waischorn a Martin Cik.

·koda jen, Ïe Z· se postavila k celé
akci velmi mace‰ky a neb˘t velké inici-
ativy ·achového oddílu pfii místní orga-
nizaci Sokola by se akce neuskuteãnila.

Jan âíhal
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Podûkování

Upfiímné Pán BÛh zaplaÈ
v‰em, ktefií se pfii‰li na-
posledy rozlouãit s na‰ím
milovan˘m manÏelem,
tatínkem a dûdeãkem
panem ANTONÍNEM
JANÍâKEM. Za upfiímná

slova soustrasti a kvûtinové dary dûkuje
manÏelka, syn a ostatní dûti s rodinami.

Dûkujeme v‰em pfiáte-
lÛm a znám˘m, ktefií se
pfii‰li naposledy rozlouãit
s na‰ím manÏelem, tatín-
kem a dûdeãkem panem
Ing. VLADIMÍREM
JUNCEM. Dûkujeme za

projevenou soustrast a kvûtinové dary.
ManÏelka, dcera a syn s rodinami.

Dûkujeme paní doktorce JANù
JE¤ÁBKOVÉ a sestfiiãkám z Charity,
za pomoc a péãi, kterou nám poskytly
v tûÏk˘ch chvílích.

Marie Juncová

Dûkujeme v‰em kamarádÛm, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li naposledy
rozlouãit s na‰í milovanou manÏelkou,
maminkou a babiãkou paní RÒÎENOU
ODEHNALOVOU. Za projevenou sou-
strast a kvûtinové dary dûkuje manÏel
a dûti s rodinami.

Vzpomínky

Dne 2. 3. 2009 uplyne
první smutn˘ rok, co nám
ode‰la na‰e milovaná
manÏelka, maminka
a babiãka paní MARIE
FRITZOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkují man-

Ïel, zeÈ Jaroslav, syn a dcera s rodinami.

Dne 9. 3. 2009 uplyne
druh˘ smutn˘ rok, co
nám ode‰la na‰e milo-
vaná dcera, maminka
a manÏelka paní IVETA
SKOUPÁ (roz. Fritzová).
Za tichou vzpomínku

dûkují otec, manÏel a rodina Skoupá.

Sport

Na 64 polích

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

KP I – 7. kolo
·K Garde Lipovec – ·K YCNEGA Sokol
Ti‰nov „A“ 4 : 4

Gubá‰ 0,5 Krejãí 0
Pospí‰il 0,5 Pla‰il 1
Bednáfi 0,5 Janás 0
Vesel˘ 0,5 Maláska 1

OP – 7. kolo
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „B“
– Vranovce & Îidlochovice „B“ 7 : 1

BartoÀ 0,5 Zavfiel 1
Hamfiík 1 ·udák 1
Men‰ík 1 Waischorn 1
·ilha 1 Baxa 0,5

OS – 6. kolo
·K Zastávka – ·K YCNEGA Sokol
Ti‰nov „C“ 4 : 1

Waischorn 0
Cik Vl. 0
Baxa 0,5
Cik M 0,5

Více na nástûnce naproti kina.
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Inzerce

Vymûním 2+1 v Kufiimi, velmi pûkn˘
za stejn˘ v Ti‰novû. MÛÏe b˘t OV i druÏ-
stevní. Nejsem RK. Tel.: 607 167 432

Pronajmu 1+1 v Ti‰novû, zafiízen˘, cena
dohodou. Tel.: 608 828 540

Pronajmu 2+1 v Kufiimi, zafiízen˘, cena
dohodou. Tel.: 608 828 540

Pronajmu byt 3+1 na sídl. Kvûtnice,
vã. inkasa 10.000,- Kã. Tel.: 775 590 271

Koupím DB nebo byt v OV, 3+1 nebo
2+1. 1.– 2. patro, nejlépe pod Kvûtnicí.
Tel.: 733 150 469

Prodám byt v OV 3+KK v Nedvûdici,
ãásteãnû zafiízen˘. Cena 1.500.000 Kã.
Tel.: 602 935 914

Vymûním RD v Horních Louãkách za
RD v Ti‰novû. Tel.: 605 818 266

Koupím RD se zahrádkou v Ti‰novû
a okolí, popfi. stavební pozemek na
domek. Tel.: 602 521 766

Pohlídám Va‰e dítû v Ti‰novû.
Tel.: 777 634 074

Prodám krb. kamna na dfievo, v˘kon
10 KW. Málo pouÏívané, pofi. cena
14 tis. Kã, cena dohodou.
Tel.: 603 189 905

Prodej selat a prasat, poráÏka moÏná.
Tel.: 602 509 735

Prodám brambory konzumní, balení
25 kg, cena 6 Kã/kg. Dovoz do Ti‰nova
zaji‰tûn. Tel.: 605 767 734

Hledám brigádu na 1 den v t˘dnu
– pátek. Tel. 724 736 272

Hledám uãitele pro douãování mate-
matiky 9. tfi. Z·. Tel.: 603 586 931

V˘uka, douãování angliãtiny – indi-
viduálnû i skupinovû. Tel.: 776 570 893

Nabízím finanãní podíl pfii zaloÏení
nebo provozu prodejny nebo men‰í pro-
vozovny. Tel.: 604 656 115

Herna CAMPANULA pfiijme obsluhu,
info na tel.: 608 822 144

Servírku pouze ranní provoz.
Pracovní doba 7 – 14 hodin, nenároãná
práce, vhodná pro zauãené v oboru nebo
maminky na MD. Telefon 549 410 370,
603 894 613

Nic z toho krásného a dobrého,
cos uãinil, se neztratí. V‰echno zÛstane.

Dne 1. 2. 2009 uplyne jiÏ
30 let od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ drah˘
m a n Ï e l  a t a t í n e k
pan  PETR NAVRÁTIL
z Pfiedklá‰tefií. Stále
vzpomínají manÏelka

Jifiina a dcery Romana a Petra s rodinami.

Dne 23. února 2009 vzpomeneme
20. smutné v˘roãí, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan ADOLF POSNER. Stále
s láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku dûkují manÏelka a synové s rodinami.

Dne 9. 2. 2009 uplynul
ãtvrt˘ rok od úmrtí na‰í
drahé maminky a babiãky
paní ANNY MA·KOVÉ.
Stále vzpomínají synové
s rodinami.

Dne 14. února uplynulo
15 rokÛ co nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka
a babiãka paní VùRA
KVÍâALOVÁ. S láskou
vzpomínají manÏel

a synové Petr a Pavel s rodinami. Kdo
jste ji znali, vzpomeÀte s námi.
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