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Jako souãást Dne stromÛ byly
v nedûli 18. fiíjna vysázeny
první stromy nové aleje âimperka.
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fiíjnovém úvodníku jsem vzpomínal
na krásn˘ letní prÛbûh mûsíce záfií,
nûkolik dní na to jsme byli v televizi
svûdky neskuteãné snûhové kala-

mity, která zachvátila na‰e pohraniãní hory
i nedalekou Vysoãinu, dnes pí‰i tyto fiádky
krátce po svátku zemfiel˘ch a místo typického
du‰iãkového poãasí venku od rána vytrvale
snûÏí jako uprostfied zimy.

Stejnû neãekané jako zmûny poãasí a kli-
matu jsou i zmûny spoleãenské a ekonomické.
Jistû nejsem sám, kdo se cítím neustále pfie-
kvapován nov˘m v˘vojem politické a hospo-
dáfiské situace, ze v‰ech stran se na nás
doslova valí nové informace, kritiky, skan-
dální odhalení, ãi deziluze ‰ífiené médii. Není
divu, Ïe v této atmosféfie stále více lidí pod-
léhá skepsi a obecnû „blbé náladû“. Je k tomu
v‰ak skuteãnû dÛvod? Nepfieháníme trochu ve
sv˘ch hodnoceních souãasné situace? Právû
leto‰ní listopadové v˘roãí mne nutí k podob-
nému zamy‰lení. Omlouvám se pfiedem za
velice osobní vzpomínku na listopad pfied
dvaceti roky.

Události listopadu 1998 pro mne nezaãaly
17., ale uÏ o pfiedchozím víkendu. Tehdy jsem
se spolu s nûkolika tisíci vûfiících z tehdej‰ího
âeskoslovenska zúãastnil památné pouti
do ¤íma pfii pfiíleÏitosti svatofieãení AneÏky
âeské. Tato do této doby nevídaná duchovní
událost jako by symbolicky spustila události
pfií‰tích dnÛ. Posíleni obrovskou nadûjí
a dÛvûrou v budoucnost, kterou kolem sebe
nakaÏlivû ‰ífiil Jan Pavel II., jsme se vraceli
domÛ. NeÏ jsme radostné proÏitky mohli
vstfiebat a zaÏít, stali jsme se na konci t˘dne
svûdky dal‰í neãekané události: tradiãní
oslavy Dne studentÛ v Praze se „tak nûjak
zvrhly“. Zprvu témûfi Ïádné informace z médií
o tom, co se na Národní tfiídû skuteãnû stalo,
následovalo mlÏení  a rozzlobené komentáfie
politick˘ch veliãin té doby, které dávaly tu‰it,
Ïe tentokrát se „nûco dûje“. Spolehnout jsme
se mohli pouze na telefonické informace na-
‰ich pfiíbuzn˘ch a znám˘ch v Praze, ktefií
informovali o pokraãujících protestech a stále
masovûj‰ích setkáních odváÏn˘ch protestují-
cích u sochy Svatého Václava na Václavském
námûstí – dal‰ího posvátného symbolu na‰í
státnosti i událostí listopadu 1989. Bylo

úÏasné sledovat v˘voj dal‰ích dnÛ. Pfiidalo se
Brno, Bratislava... Blízkost Brna, do kterého
tradiãnû velká ãást Ti‰novákÛ dojíÏdí za za-
mûstnáním, vzdûláním i kulturou, nepo-
chybnû zpÛsobila i pomûrnû rychlou odezvu
v na‰em mûstû. Nemám tak dobrou pamûÈ,
abych mohl rekapitulovat den po dni, ale ve-
lice rád vzpomínám na to mnoÏství nov˘ch
pfiátel a do té doby málo znám˘ch osobností,
které jsem bûhem prosince 89 poznal na set-
káních na‰eho Obãanského fóra.... Proces,
kter˘ pfierostl do „Sametové revoluce“, zna-
menal pro mne naprosto neãekanou zmûnu.
VÏdyÈ jsem vyrÛstal v reÏimu, kter˘ si dal tak
záleÏet, aby odstranil a umlãel v‰echny nosi-
tele odli‰n˘ch my‰lenek. Byl jsem svûdkem
perzekucí ve své vlastní rodinû i rodinách po-
dobnû sm˘‰lejících pfiátel, tûÏce jsem se uãil
Ïít v podmínkách nesvobody a bez skuteãného
práva na svobodu vyznání bez obav o dÛstoj-
nou existenci. Po zku‰enostech roku 1968
jsem ztratil nadûji, Ïe bych se mohl doÏít nû-
jaké pozitivní zmûny – a najednou to prasklo!
Neskuteãné se stalo skuteãností! A pro mne
pád totalitního bol‰evického reÏimu bude na-
vÏdy pfiedstavovat nejvût‰í politickou událost,
které jsem se doÏil. Souãasnû je pro nás pro
v‰echny obrovsk˘m závazkem do budoucna:
chránit kfiehkou kvûtinu demokracie, lidské
dÛstojnosti a svobody, kterou je potfieba vyvá-
Ïit pfiimûfienou mírou odpovûdnosti, pokory
a dobré vÛle. PfiestoÏe po dvaceti letech zda-
leka nebyly vyuÏity v‰echny moÏnosti rozvoje
spoleãnosti, zdaleka se nenaplnila na‰e oãe-
kávání, systémové zmûny a demokratické
principy dne‰ní spoleãnosti jsou nesporn˘m
pozitivem a nedocenûnou hodnotou, se kterou
lze s nadûjí pohlíÏet do budoucna.

S radostí a vdûãností tedy v‰ichni mÛÏeme
vzpomenout listopadové události roku 1989.
A myslím opravdu v‰ichni. I „pfiátelé star˘ch
pofiádkÛ“. VÏdyÈ ve kterém jiném reÏimu by
zÛstali bez trestu s moÏností vyuÏívat svobod
demokracie, nesrovnatelné Ïivotní úrovnû
a nadále se dûlit o politickou moc? Tak tedy
vzpomínejme...

Pfieji nám v‰em pfiíjemné proÏití období
dlouh˘ch veãerÛ.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

V
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 7/2009 konaného
dne 22. fiíjna 2009

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Jednací fiád Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova dle pfiedloÏeného návrhu.

3. Obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta
Ti‰nova ã. 1/2009 o místním poplatku
za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ
dle pfiedloÏeného návrhu.

4. Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2009,
o stanovení koeficientu pro v˘poãet
danû z nemovitostí dle pfiedloÏeného
návrhu.

5. Zfiizovací listiny stávajících pfiíspûv-
kov˘ch organizací dle pfiedloÏeného
návrhu.

6. Zfiízení nové pfiíspûvkové organizace
Matefiská ‰kola, Ti‰nov, Horova 960
a její zfiizovací listinu.

7. Pfiijetí dotace od Ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i Kã 5.439.000,-
na pfiíspûvek na péãi oprávnûn˘m
osobám.

8. Pfiijetí dotace od Ministerstva financí
ve v˘‰i Kã 250.858,- na zabezpeãení
ãinností vykonávan˘ch v oblasti
sociálnû-právní ochrany dûtí.

9. Pfiijetí dotace od Ministerstva zemû-
dûlství ve v˘‰i Kã 474.816,- na ãin-
nost odborného lesního hospodáfie.

10. Pfiijetí dotace od Ministerstva zemû-
dûlství ve v˘‰i Kã 41.300,- na v˘sadbu
minimálního podílu melioraãních
a zpevÀujících dfievin.

11. Pfiijetí doplatku dotace od Státního
fondu Ïivotního prostfiedí ve v˘‰i
Kã 45.574,- na budovanou kanalizaci
v Honech za Kuk˘rnou – II. etapa.

12. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nova
ã. 15/2009 k 22. 10. 2009 dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

13. Darovací smlouvu mezi Obãansk˘m
sdruÏením „Rozhled na Ti‰nov“
a mûstem Ti‰nov dle pfiedloÏeného
návrhu.

14. Podání Ïádosti o dotaci z Regionál-
ního operaãního programu Jihov˘-
chod na projekt „Cyklostezka Ti‰nov
– Dfievoplac“.

15. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. st. 1840 o v˘mûfie 18 m2 Miroslavu
Kroufkovi, bytem Ti‰nov za kupní
cenu 300,- Kã/m2 + úhradu nákladÛ
spojen˘ch s prodejem a danû z pfie-
vodu nemovitostí. 

16. Darování ãásti pozemku v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 786/26 podle GP
oznaãené jako díl „c“ o v˘mûfie 7 m2

Jihomoravskému kraji, se sídlem
v Brnû.

17. Bezúplatn˘ pfievod ãástí pozemku
v k. ú. Ti‰nov parc. 2322/1 podle GP
oznaãen˘ch díly „b“ a „d“ o celkové
v˘mûfie 13 m2 a dále ãástí pozemku
parc. ã. 2322/6 o v˘mûfie 44 m2 ve
vlastnictví Jihomoravského kraje,
se sídlem v Brnû do vlastnictví
mûsta Ti‰nov.

18. Memorandum o spolupráci pfii zaji‰-
tûní opravy a následném vyuÏití
hospodáfiské budovy Cisterciáckého
opatství Porta coeli dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

19. Janu Pokornou a Dagmar
Bednáfiovou, obû bytem Ti‰nov do
funkce pfiísedícího Okresního soudu
Brno-venkov na funkãní období let
2009 – 2013.

20. Poskytnutí dotace ve v˘‰i 250.000,- Kã
TJ Sokol Ti‰nov na provoz areálu
sokolovny.

21. Poskytnutí dotace ve v˘‰i 270.000,- Kã
SSK Ti‰nov na provoz sportovní
haly.
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ZM konstatuje:
1. Îe mûsto Ti‰nov v pfiípadû schválení

podpory projektu „Cyklostezka Ti‰nov
– Dfievoplac“ zajistí prostfiednictvím
usnesení zastupitelstva finanãní pro-
stfiedky na krytí nákladÛ spojen˘ch
s realizací tohoto projektu.

ZM povûfiuje:
1. RM v termínu od 22. 10. 2009 do

31. 12. 2009 v pfiípadû, Ïe mûsto
Ti‰nov obdrÏí dotaci, provádût roz-
poãtová opatfiení a na pfií‰tích zasedá-
ních ZM o tûchto pfiijat˘ch rozpoãto-
v˘ch opatfieních informovat.

ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti Rady mûsta

Ti‰nova do 15. 10. 2009.
2. Zprávu o investiãních akcích roku

2009.
3. Zápis ã. 5/2009 ze schÛze V̆ boru pro

Komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 21. 9. 2009.

4. Zápis ã. 6/2009 ze schÛze V̆ boru kon-
trolního ze dne 7. 10. 2009.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Jan Schneider
místostarosta

PoÏár v domácnosti
– vytápûní
(pokraãování)

Jednou z ãast˘ch pfiíãin úmrtí pfii po-
Ïárech je neopatrnost lidí pfii vytápûní
sv˘ch domovÛ. Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor JmK ve spolupráci s Policií âR
– Mûstské fieditelství Brno a Diecézní
charitou Brno Vám poradí, jak bezpeãnû
vytápût.
Vytápûní jako pfiíãina poÏáru 

Jednou z pfiíãin vysokého poãtu úmrtí

pfii poÏárech je také neopatrnost lidí pfii
vytápûní sv˘ch domovÛ. Pfii provozu to-
pidel lidé ne vÏdy dodrÏují potfiebná bez-
peãnostní pravidla, mnohdy zanedbáva-
jí údrÏbu topidel a koufiovodÛ. Jednotky
poÏární ochrany tak bûhem topné sezó-
ny kaÏd˘ t˘den vyjíÏdûjí k poÏárÛm ko-
mínÛ, stfiech, zafiízení k topení nebo ne-
vhodnû uskladnûn˘ch topiv.
Mezi nejãastûj‰í závady
v této oblasti patfií: 
– nedodrÏení bezpeãné vzdálenosti

1 m od tûlesa komínu
– neomítnut˘ komín, spáry v komínû
– nesprávnû proveden˘ prostup koufio-

vodu hofilavou stûnou
– nedodrÏení bezpeãné vzdálenosti od

topidla
Podrobnosti k bezpeãn˘m vzdálenos-

tem lze nalézt v pfiíloze vyhlá‰ky
ã. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska.

Dle vyhlá‰ky 111/1981 Sb., o povinnos-
tech kominíkÛ a uÏivatelÛ spotfiebiãÛ
paliv, je nutné nechat si kominickou
firmou zkontrolovat a vyãistit komín.
U spotfiebiãÛ na tuhá paliva do 50 kW
6� roãnû, nad 50 kW 4� roãnû, rekreaãní
objekty nejménû 1� za rok. Plynná paliva
do 50 kW v˘konu s vloÏkou 2� roãnû,
bez vloÏky 6� roãnû, s v˘konem nad
50 kW 4� roãnû.

Novû postavené komíny musí b˘t dle
normy âSN 73 4201 oznaãeny identifi-
kaãním ‰títkem.
Základní bezpeãnostní zásady
pfii vytápûní

Zv˘‰enou pozornost je tfieba vûnovat
správné instalaci a údrÏbû topidel.
VÏdy se fiiìte návodem v˘robce, kter˘
musí b˘t pfiipojen k v˘robku. V Ïádném
pfiípadû neinstalujte topidla bez odborné
pomoci.

VÏdy je tfieba dodrÏovat zásadu
bezpeãné vzdálenosti topidla od dal-
‰ích pfiedmûtÛ v místnosti, stavebních
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konstrukcí a podlahov˘ch krytin.
Podrobnosti lze nalézt v pfiíloze vyhlá‰ky
ã. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska.
Pokud není moÏné bezpeãn˘ odstup do-
drÏet, musíte zajistit alespoÀ kvalitní
tepelnou izolaci. Jakékoliv hofilavé
látky a pfiedmûty, které se mohou vznítit
(ba i obyãejn˘ hadr), skladujte pokud
moÏno co nejdále od topidel. V Ïádném
pfiípadû neodkládejte na topné ãi ohfievné
plochy jakékoliv hofilavé pfiedmûty.
Pozor zejména na barvy nebo laky!

Topné tûleso na pevná paliva zabez-
peãte ochrannou (nehofilavou) pod-
loÏkou pod topidlem, která znemoÏní
vznícení podlahy tvofiené hofilav˘mi ma-
teriály a zabrání také Ïhav˘m uhlíkÛm
vypadl˘m z kamen zapálit okolní pfied-
mûty. Ochranná podloÏka by u v‰ech
spotfiebiãÛ na pevná paliva mûla pfie-
sahovat pÛdorys spotfiebiãe nejménû
o 30 cm pfied pfiikládacím a popelníko-
v˘m otvorem a 30 cm na boãních
stranách, v pfiípadû tepelného spotfie-
biãe k vafiení se jedná o 60krát 30 cm.
U krbu jsou zásady je‰tû pfiísnûj‰í
(izolaãní podloÏka o 80 a 40 cm).

Pokud máte plynové vytápûní, dodr-
Ïujte lhÛty revizí plynov˘ch spotfiebiãÛ
(zpravidla 1 krát za 3 roky) a pravidelnû
kontrolujte, zda správnû fungují.
Nebezpeãí hrozí zejména u otevfien˘ch
spotfiebiãÛ, kde pfii samovolném uvolÀo-
vání plynu mÛÏe dojít k otravû.
UÏivatelé plynového kotle musí mini-
málnû jednou roãnû zajistit kontrolu
celého spalovacího procesu, ãistotou
hofiákÛ poãínaje a funkcí pojistkového
ventilu ãi termostatu konãe.

Topidla potfiebují pro svou správnou
funkci dostateãn˘ pfiívod vzduchu.
U nûkter˘ch druhÛ topidel (napfi.
u karmy) hrozí v pfiípadû nedostateãného
odvûtrání otrava oxidem uhelnat˘m.

KaÏdé topidlo a komín je konstru-
ováno na urãit˘ druh paliva a jeho
pouÏívání je nutné dodrÏovat. Pokud
pfiejdete z jednoho druhu paliva na
druh˘ (napfi. z plynového vytápûní na
topení dfievem), vÏdy si nechte u odbor-
níkÛ zkontrolovat, zda je vá‰ komín pro
tuto zmûnu vhodn˘.

Pro topení nepouÏívejte nic, co
do kamen nepatfií – napfi. biologick˘ ãi
jin˘ odpad (sláma, umûlohmotné lahve
apod.). Má to nejen nezanedbatelné
ekologické dÛsledky, ale zvy‰uje se
i riziko po‰kození kotle, kamen, koufio-
vodu nebo komína, ãímÏ roste také
nebezpeãí vzniku poÏáru.

Dávejte si pozor i na spalování vlh-
kého dfieva, komín se pfiitom zaná‰í
vût‰ím mnoÏstvím sazí a tím se zvy‰uje
i riziko poÏáru. Klesá jeho v˘hfievnost,
odpafiená voda navíc negativnû pÛsobí
na tepelnou techniku a proces spalování.

Kamna na pevná paliva nesmíte ni-
kdy zapalovat pomocí vysoce hofila-
v˘ch kapalin (napfi. benzínu), vÏdy hrozí
vznícení hofilav˘ch par a váÏné zranûní.

V pfiípadû topidel na pevná paliva
dávejte bedliv˘ pozor na Ïhav˘ popel.
Nechte jej zcela vychladnout a pak uloÏte
do nehofilav˘ch nádob (napfi. kovu), které
jsou neporu‰ené, uzavíratelné a umís-
tûné v bezpeãné vzdálenosti od hofila-
v˘ch látek a stavebních konstrukcí
z hofilav˘ch hmot. Vyvarujte se uklá-
dání Ïhavého popela do plastov˘ch
popelnic, ty se totiÏ mohou pak Ïárem
zdeformovat. KvÛli ‰patnému uloÏení
popela kaÏdoroãnû dochází k poÏárÛm
nejen popelnic a kontejnerÛ, ale i obyt-
n˘ch a hospodáfisk˘ch budov.

Nesmí se v‰ak zapomínat ani na
k tepeln˘m spotfiebiãÛm pfiipojené
komíny (zpravidla svislá konstrukce
s jedním nebo více otvory, které slouÏí
k odvodu koufie z tepeln˘ch spotfiebiãÛ)
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a koufiovody (roura spojující kamna se
spalivovou cestou, respektive komínem).

Komíny a koufiovody s pfiipojen˘mi
tepeln˘mi spotfiebiãi se musí udrÏovat
v fiádném stavebnû technickém stavu.
Konkrétnû to znamená napfiíklad udrÏo-
vání celistvosti a neprody‰nosti komí-
nového plá‰tû, i star‰í komín by mûl
b˘t fiádnû vyspárován a pokud moÏno
omítnut. PoÏáry ãasto vznikají napfiíklad
Ïhnutím trámÛ zazdûn˘ch v komínû
(obvyklé zejména u star‰ích staveb).

Koufiovod vedoucí z topidla do komí-
nového tûlesa musí b˘t správnû izolo-
ván.

Dbejte na fiádné zaústûní koufiovodu
do komína, dodrÏujte návody a technické
podmínky stanovené v˘robcem tepel-
n˘ch spotfiebiãÛ. I v pfiípadû komína
mÛÏe mít zanedbání neblahé následky.
·patné (netûsné) zaústûní koufiovodu
do komínového tûlesa mÛÏe díky nekon-
trolovatelnému uvolÀování zplodin
zpÛsobit váÏné po‰kození zdraví.
NeudrÏovan˘ komín rovnûÏ zvy‰uje
riziko v˘buchu kamen.

Pamatujte, Ïe sebemen‰í neãistota
v komínû mÛÏe zpÛsobit velké
nepfiíjemnosti, aÈ jiÏ dlouhodobé Ïhnutí
a následn˘ otevfien˘ poÏár nebo otravu
lidí jedovat˘m oxidem uhelnat˘m.
Pravidelné vymetání sazí v komínû
a vybírání odpadu by mûlo b˘t proto sa-
mozfiejmostí, stejnû jako kontrola jeho
technického stavu. Pro je‰tû pfiijatelné
zaji‰tûní bezpeãnosti byste mûli provést
ãi‰tûní a kontroly komínÛ a topidel
alespoÀ pfied zaãátkem topné sezóny
a po jejím skonãení. Pryã jsou ty doby,
kdy kominík obcházel dÛm od domu
a sám si hlídal svÛj rajón. Dnes fiádné
ãi‰tûní a kontrolu komínÛ si prostfied-
nictvím kominické firmy musí zajistit
majitelé objektÛ sami.

Aãkoliv ãi‰tûní vlastních komínÛ lze

teoreticky provádût svépomocí, lep‰í je
se spolehnout na odborníky – kominíky.
Ti by mûli provést revizi komínu i v pfií-
padû, Ïe se chystáte ke komínu pfiipojit
jak˘koliv spotfiebiã, nebo hodláte zmûnit
druh paliva. O provedení ãi‰tûní vydá
kominík doklad.

K poÏáru mÛÏe dojít i od nedosta-
teãnû zaji‰tûn˘ch ãi netûsn˘ch komí-
nov˘ch dvífiek, z nichÏ pak mohou
vylétat jiskry ãi Ïhavé materiály.
Vybírací dvífika u paty komínu by nemûla
b˘t nikdy umístûna v obytn˘ch místnos-
tech, pevnû uzavfiena musí b˘t i vyme-
tací dvífika na pÛdû.

PouÏívání komínÛ, u nichÏ byly zji‰-
tûny závady, je zakázáno.

Zásada bezpeãné vzdálenosti platí
také pro komínové tûleso, hofilavé látky
by od nûj mûly b˘t v pÛdních prostorách
vzdáleny nejménû 1 metr – riziko zvy-
‰ují zejména textil a seno. Do komíno-
vého zdiva nesmí zasahovat ani k nûmu
tûsnû pfiiléhat Ïádné hofilavé stavební
prvky (jako konstrukce krovu, stropu,
obloÏení apod.). Za nezávadn˘ stav ko-
mínÛ nese odpovûdnost správce nebo
majitel objektu, ne kominík.

Pamatujte, Ïe zkontrolovan˘ a dobfie
vyãi‰tûn˘ a sefiízen˘ tepeln˘ spotfiebiã
pfiiná‰í nejen spolehlivûj‰í provoz
a poÏadovan˘ v˘kon, ale i v˘znamnou
úsporu paliva.

Místní poplatek za
komunální odpad roku 2010

Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova na
svém zasedání konaném 22. fiíjna 2009
schválilo obecnû závaznou vyhlá‰ku
o místním poplatku za komunální od-
pad pro pfií‰tí rok. Poplatek pfiipadající
na jednoho obãana s trval˘m pobytem
v Ti‰novû bude ãinit rovn˘ch 500,- Kã,
tedy o dvacet korun více neÏ dosud.
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Pro obãany v místních ãástech Hájek,
Hajánky, Jamné a Pej‰kov je tento
poplatek o 100,- Kã niÏ‰í, tj. 400,- Kã.
Ve stejné v˘‰i je poplatek vybírán od
majitelÛ nemovitostí urãen˘ch nebo
slouÏících pro individuální rekreaci
– tj. od chalupáfiÛ. Poplatek je splatn˘
do konce dubna kalendáfiního roku.
Úhradu je moÏné uskuteãnit od prv-
ních dnÛ mûsíce ledna hotovû pfiímo do
pokladny finanãního odboru na radnici,
nám. Míru 111, po‰tovní poukázkou,
pfiípadnû bezhotovostním pfievodem
z bankovního úãtu. âíslo pfiíjmového
úãtu mûsta a variabilní symboly jsou
stejné jako v minul˘ch letech. Na poÏá-
dání je sdûlíme na tel. ãísle 549 439 838,
pfiípadnû na e-mailové adrese: stryk
@tisnov-mesto.cz.

Podle zákona ã. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, v platném znûní, mÛÏe
obec vãas nezaplacené poplatky zv˘‰it
aÏ na trojnásobek. UpozorÀujeme
v‰echny obãany na jejich poplatkovou
povinnost a vyz˘váme je k vyrovnání
svého závazku vÛãi rozpoãtu mûsta.
Pfiipomínáme, Ïe tento poplatek má cha-
rakter místní danû a Ïe vÛbec nezáleÏí
na mnoÏství vyprodukovaného odpadu
jednotliv˘m obãanem, rodinou apod. Pro
placení je rozhodující pouze místo trva-
lého pobytu. Pokud obãan dobrovolnû
nesplní tuto svou poplatkovou povin-
nost do stanoveného termínu, místní
poplatek se mu vymûfií platebním v˘mû-
rem s uplatnûním sankãního nav˘‰ení
za opoÏdûnou úhradu.

Za leto‰ní rok jiÏ bylo nûco pfies osm-
desát vymûfien˘ch a dosud neuhraze-
n˘ch pfiípadÛ pfiedáno k exekuãnímu
vymáhání. Vãasnou úhradou je‰tû lze
zabránit zbyteãné úhradû exekuãních
nákladÛ – rozhodující je uhradit dluÏ-
nou ãástku je‰tû pfied vydáním usnesení
soudu o nafiízení exekuce.

Vûfiíme, Ïe se na‰i poplatníci z nega-
tivní zku‰enosti dluÏníkÛ pouãí a Ïe
úhrad po termínu splatnosti bude
v budoucnu jen ub˘vat.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

Upozornûní pro fiidiãe

Bûhem mûsíce listopadu bude zmû-
nûno dopravní znaãení na ulici Halouz-
kova a na ulici U Hvozdy. Tyto ulice
budou zjednosmûrnûny smûrem od
Janáãkovy ulice. Toto opatfiení slouÏí
k legalizaci podélného parkování
v tûchto ulicích.

UpozorÀujeme v‰echny fiidiãe, aby
dbali zv˘‰ené opatrnosti.

OSMI

Zájezd pro seniory do
Rakouska – vánoãní VídeÀ

Odbor sociálních vûcí Mûstského
úfiadu v Ti‰novû pfiipravil pro dÛchodce
na‰eho mûsta jednodenní zájezd do vá-
noãnû vyzdobené Vídnû dne 10. 12. 2009
(ãtvrtek), spojen˘ s prohlídkou nejznám-
nûj‰ích památek hlavního mûsta
Rakouska a moÏností nákupÛ na vánoã-
ních trzích.

Odjezd autobusu bude v 7.00 hodin
od budovy radnice v Ti‰novû. Cena
zájezdu je 50,- Kã.  Jídlo na cel˘ den
vezmûte s sebou. 

Pfiihlásit se mÛÏete na odboru so-
ciálních vûcí u p. Trnãákové nebo
p. Majzlíkové dne 23. 11. 2009 nejdfiíve
od 8.00 hodin. Telefonické rezervace
nebudou pfiijímány. Souãasnû je moÏné
pfiihlásit pouze 2 osoby. Peníze na úhradu
zájezdu vezmûte s sebou.

Emilie Trnãáková, vedoucí odboru
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Pfiíspûvek ãtenáfie

Na v˘zvu kulturní komise k zapÛjãení
materiálÛ souvisejících s událostmi
17. listopadu 1989 zareagoval pan
Jaromír BroÏa a zapÛjãil sbírku sv˘ch
básní. Kulturní komise tímto panu
BroÏovi dûkuje.

S autorov˘m souhlasem Ti‰novské
noviny zvefiejÀují báseÀ, která reflektuje
jeden z dÛsledkÛ listopadov˘ch událostí
– rozdûlení âeskoslovenska.

ROZCHOD

To je kfiiku, to je vzlyku,
ztratili jsme republiku,
kamsi se nám zatoulala
tahle na‰e zemû malá.

Na Slovensku moudrá rada
samostatn˘ stát si Ïádá,
dost uÏ mají vlády z Prahy,
SlovákÛm je Meãiar drah˘.

SouÏití uÏ bylo dosti,
dnes uÏ patfií minulosti,
historik si chystá tuÏku,
bude s tím mít tûÏkou fu‰ku.

Svatopluka bájné pruty
stihl osud velmi krut˘,
pro dûjinné pfie a vády
stojí bratr k bratru zády.

Odhodlání je v tom gestu,
kaÏd˘ chce mít vlastní cestu
a my prosme snaÏnû nebe,
aÈ jdou pûknû vedle sebe.

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

16. listopadu v 19.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov
Recitál Jifiího Dûdeãka

v pfiedveãer 17. listopadu
âesk˘ písniãkáfi, básník, textafi, pfie-

kladatel, spisovatel a autor ãetn˘ch roz-
hlasov˘ch a televizních pofiadÛ.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

18. listopadu v 19.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Filmová a divadelní agentura Praha
Marie Jones: Pln˘ kapsy ‰utrÛ

Hrají: Miroslav Vladyka, Radek Holub
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

Úspû‰ná komedie, která
tzv. táhne a baví diváky
i herce – to je hra Pln˘
kapsy ‰utrÛ, ve které záfií
Miroslav Vladyka a Radek

Holub.
Hra irské autorky Marie Jones, jejíÏ

více neÏ dvacet titulÛ se hrálo a hraje na
jevi‰tích celého svûta a nyní poprvé
i v âesku.

Je to smûs humoru, vlastnû gago-
v˘ch záleÏitostí a váÏného Ïivotního
problému, kter˘ si fie‰í dva ir‰tí statisté;
prostû, Ïe nûkdo se narodí a má plné
kapsy penûz, a jin˘, bohuÏel, plné kapsy
‰utrÛ. Teì co s tím?! Oni to nûjak vyfie‰í.
Vyfie‰í to tak, Ïe se tûch ‰utrÛ zbaví.

V Lond˘nû dostala hra i inscenace
Pln˘ kapsy ‰utrÛ  mnoho cen – cenu
Laurence Oliviera za nejúspû‰nûj‰í
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komedii roku 2001, cenu za literární
pfiedlohu a cenu Irish Times/ESB Award
Délka pfiedstavení: 2 hod. 10 min.

19. listopadu v 9.00 a 16.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Divadlo Kapsa Andûlská Hora
Trampoty ãertíka Culínka

aneb ãertovsky vesel˘ muzikálek
Rozverná pohádka plná písniãek

a humoru se odehrává kdesi v daleké
zemi kníÏete Slavomíra a z ãásti také
v podzemí v fií‰i Lucipera.
Délka pfiedstavení: 70 minut
Pfiedprodej na odpolední pfiedstavení
v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

25. listopadu v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
3. koncert sezóny KPH 2009/10

Duo Teres
Lucia Kopsová – housle
Tomá‰ Honûk – kytara

Duo vzniklo v roce 2007 na pÛdû
JAMU v Brnû. Tento komorní soubor je
spojením slovenské houslistky Lucie
Kopsové a ãeského kytaristy Tomá‰e
HoÀka. V jeho repertoáru jsou zastou-
pena díla od období baroka aÏ po hudbu
20. století. Snahou dua je interpretovat
pfiedev‰ím díla urãená pÛvodnû pro
housle a kytaru a také díla soudob˘ch
ãesk˘ch i zahraniãních autorÛ.

Duo Teres pravidelnû koncertuje
v âeské a Slovenské republice a díky
netradiãnímu nástrojovému spojení
a zajímavosti repertoáru se tû‰í pfiízni
‰irokého publika. V roce 2008 bylo vy-
bráno radou KPH âeského hudebního
fondu na Listinu mlad˘ch umûlcÛ pro
koncertní sezónu 2009/2010.

Stejnû jako v loÀské koncertní se-
zónû pokraãuje soutûÏ o hodnotné ceny.
Zúãastnit se mÛÏou studenti do 20 let,
ktefií nav‰tûvují koncerty KPH. Pro
Ïáky ZU· permanentka zdarma po
pfiedloÏení vysvûdãení ZU·, pfiípadnû
jiného dokladu o studiu. Podle poãtu
nav‰tíven˘ch koncertÛ bude zahrnut do
soutûÏe o ceny.

27. listopadu ve 20.00 hod.
JAZZOV¯ KLUB HM Ml˘nská 152

Kytarové duo
Lubomír Nizol a Stanislav Sojka

Havlík Trio
Otevfieno od 19.30 hod.

Cviãení v MûKS

Pondûlí 18.45 – 19.45
KONDIâNÍ CVIâENÍ

Pondûlí 19.45 – 20.45
KALANETIKA

Úter˘ 9.00 – 10.00
ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ S PRVKY
PILATES

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 18.00 – 19.00
CVIâENÍ V RYTMU TANCE

âtvrtek 19.00 – 20.00
ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ S PRVKY
PILATES

âtvrtek 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 19.30 – 20.30
KALANETIKA (uãebna)

Jednotné vstupné 30,- Kã

Orientální bfii‰ní tanec pro Ïeny kaÏ-
dého vûku i stupnû pokroãilosti. Tanãí se
kaÏdé úter˘ od 18.30 do 19.50 hod.
Lekce vede Libu‰e Koneãná.
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Velk˘ sál MûKS Ti‰nov
P¤EDVÁNOâNÍ AEROBIK

SE ZDENIâKOU
sobota 21. listopadu

od 18.00 do 20.00 hod. v sále MûKS

SoutûÏ o nejkrásnûj‰í
vánoãní ozdobu

Kategorie:
skupiny – matefiské ‰koly

– základní ‰koly (1. – 4. tfiída)
jednotlivci – do 15 let

– nad 16 let
V kategorii skupin bude vyhlá‰eno pouze
1. místo, v jednotlivcích 1. – 3. místo.
Podmínky soutûÏe:
– vánoãní ozdoba jakoukoli technikou

do 15 cm
– kaÏd˘ soutûÏící se mÛÏe pfiihlásit

pouze s jednou vánoãní ozdobou
– soutûÏní ozdoby oznaãit ‰títkem

– jméno, adresa, vûk, kontaktní
telefon nebo e-mail

Sbûrné místo:
– Matefiské centrum Studánka

od 7. 12 do 10. 12. 2009
– po‰tou – MC Studánka,

Kvûtnická 821, Ti‰nov 666 01

SoutûÏní ozdoby budou vystaveny na
v˘stavû „Vánoãní ozdoby vãera a dnes“
v MûKS Ti‰nov 12. 12. 2009 od 9.00 do
17.00 hodin.

Vyhlá‰ení vítûzÛ probûhne bûhem
programu od 14.00 hod. Opût probûhne
anketa „O cenu diváka“. V˘sledky sou-
tûÏe budou zvefiejnûny na stránkách
MC Studánka a v Ti‰novsk˘ch novi-
nách. Pfiípadné dotazy na: krouzek.
cuchanina@seznam.cz

KrouÏek Cuchanina

Mûstská knihovna Ti‰nov

pofiádá v rámci 5. roãníku
projektu „Salonky“

ve ãtvrtek 19. listopadu 2009 v 9.30 hod.
praktickou dílnu na téma

VÁNOâNÍ HVùZDY Z KORÁLKÒ
PODLE NA·ICH BABIâEK

pod vedením Hany ·irÛãkové, ve které
si tentokrát vyrobíme
vánoãní hvûzdiãky z korálkÛ
podle vzorÛ z doby na‰ich
babiãek. Pfiijìte si uÏít
pohodovou pfiedvánoãní
atmosféru!

Cena kurzu se bude odvíjet od vybra-
ného materiálu, pfiibliÏná kalkulace na
jednu hvûzdiãku je 20,- Kã.
Akce se uskuteãní v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Cestopisné besedy

ãtvrtek 10. 12. 2009 v 17.00 hod.
Alja‰ka & Yukon
s panem Jaroslavem Chrástem

Turisté na Alja‰ce objevují nenaru-
‰en˘ charakter pfiírody. Jsou ãasto ohro-
meni velikostí. Hory, ledovce a fieky vy-
skytující se v jin˘ch ãástech USA jsou
nesrovnatelné s pomûry na Alja‰ce.
Alja‰ka je 49. státem USA s nejmen‰í
hustotou obyvatel. Protéká zde tfietí
nejdel‰í fieka Ameriky, nalézá se zde
17 z 20 nejvy‰‰ích vrcholÛ USA a 5000
ledovcÛ vã. jednoho vût‰ího neÏ je celé
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·v˘carsko. Arktické zimy mají dlouhé
noci a léta dlouh˘ den. Na Alja‰ce jsou
králov‰tí krabi mûfiící 1 m, medvûdi
brtníci vysocí 3,5 m. Farmáfii pûstují
40kilové hlávky zelí a jsou zde ledovce,
z nichÏ se odlamují kusy velikosti
mal˘ch domÛ. V jin˘ch státech se
napfi. chrání mokfiina, lesík ãi park.
Na Alja‰ce je chránûn cel˘ ekosystém.
Na témûfi 8 mil. hektarÛ  je Arktická ná-
rodní rezervace, která zahrnuje 18 v˘-
znamn˘ch fiek a velkou rÛznorodost
rostlin a zvûfie.

Yukon se nachází v kanadské oblasti
Kordiller, v severozápadním cípu
Kanady s plochou velikosti ·panûlska
(483 tis. km2). Populace ãítá 33 tis. lidí,
z nichÏ ãtvrtina bydlí v hlavním mûstû
Whitehorse. Desetina  Yukonu je chrá-
nûna v parcích. Je domovem velk˘ch
savcÛ jako je los, sob, horské ovce, ãern˘
medvûd a grizzly, bizon a vlk, tisícÛ se-
verních stûhovav˘ch ptákÛ. BûÏní jsou
orli bûlohlaví a zlatí. Severní druhy ryb
se nacházejí v fiekách a jezerech. Yukon
proslavila koncem 19 století Zlatá ho-
reãka, která propukla v oblasti Klondike.

Autor zavítal na Alja‰ku a Yukon
v srpnu leto‰ního roku. ShromáÏdil
velké mnoÏství fotografií, z nichÏ sesta-
vil pásmo.

Tato akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Amatérská foto v˘stava
V prostorách dospûlého oddûlení

Mûstské knihovny je od 28. fiíjna 2009
do 15. ledna 2010 ke zhlédnutí amatér-
ská v˘stava fotografií pana Milo‰e Neãi.
Sestava okouzlujících fotografií prezen-
tuje pfiírodu a architekturu Vysoãiny ve
v‰ech roãních obdobích.

Mûstská knihovna Ti‰nov ozna-
muje, Ïe ve dnech 23. – 27. 11. 2009

bude dospûlé oddûlení knihovny
UZAV¤ENO.

Kurzy Univerzity volného ãasu
dne 24. a 25. 11. 2009 v 17.00 se usku-
teãní!!!

Nová v˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce

V pondûlí 2. listopadu  2009 zaãala
v Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce nová
v˘stava s názvem „Dûtsk˘ pohádkov˘
svût“. V̆ tvarné práce budou vystavovat
Ïáci Základní umûlecké ‰koly Jaroslava
Kvapila z Brna pod vedením Marie
·rámkové a MgA. Pavly Dvorské.
V̆ stava potrvá do konce prosince 2009.

Srdeãnû zveme a tû‰íme se na Va‰i
náv‰tûvu na ÎernÛvce.

J. Pafiízková
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Galerie Art Periscope informuje:
V sobotu 14. 11. 2009 bude ve 14 ho-

din zahájena vernisáÏí autorská v˘stava
malífie ZdeÀka Kopeckého ze Îìáru nad
Sázavou. I kdyÏ hlavním zájmem jeho
tvorby je krajina, nevyh˘bá se ani
moderní tvorbû, portrétÛm a rÛzn˘m
v˘tvarn˘m experimentÛm. Doma v‰ak
je ve své rodné krajinû (narodil se neda-
leko Ledãe nad Sázavou), kde stále
ãerpá inspiraci pro svoji tvorbu. Zdenûk
Kopeck˘ je okouzlen˘ poutník Vysoãi-
nou. Umí se dívat kolem sebe, dovede
objevit pro nás i krásu, které bychom si
asi vÛbec nev‰imli. Ne náhodou si jej
vybral a oblíbil malífi JiÏní Moravy
Antonín Vojtek, kter˘ se s ním – jako
jeho Ïákem – spfiátelil.

Ti‰novská v˘stava ZdeÀka Kopec-
kého bude pro náv‰tûvníky pfiíjemnou
zmûnou, protoÏe pfiiná‰í osobitou a ne-
v‰ední tvorbu umûlce, kter˘ nám ote-
vírá své srdce. VernisáÏ obohatí sv˘m
vystoupením i brnûnsk˘ muzikant
a zpûvák Bob Frídl, kter˘ nám pfiipo-
mene svoje dávné hity.

V̆ stava potrvá do 29. 11. 2009 s no-
vou provozní dobou galerie:

Út – Pá 12.00 – 17.00 hod.
So, Ne 10.00 – 17.00 hod.

Na severní pól
pro handicapované

Îidenick˘ ochotnick˘ spolek se vám
v Ti‰novû pfiedstaví v divadelní hfie na-
‰eho velikána Járy Cimrmana, kterou
umnû rekonstruovali Ladislav Smoljak
se ZdeÀkem Svûrákem. Aãkoli hra
Dobytí severního pólu je jiÏ nûkolikátou,
kterou tento divadelní spolek nastudoval,

v Ti‰novû budou vystupovat poprvé.
Pfiedstavení se bude hrát v nedûli
22. listopadu v kinosále MûKS
v Ti‰novû. Zaãátek je v 17.00 hod.
V̆ tûÏek z dobrovolného vstupného bude
vûnován Oblastní charitû v Ti‰novû,
která jej pouÏije na zakoupení invalid-
ního vozíku pro handicapované pacienty.

Pfiijìte se spoleãnû pobavit a svou
pfiítomností zároveÀ podpofiit dílo
Oblastní charity v Ti‰novû.

Jako pozvánku do kinosálu MûKS
v Ti‰novû pfiijmûte fotografii právû ze
zmiÀované hry (foto Vít Kobza).

Pfiíjemn˘ podzimní veãer

Ráda bych se podûlila se ãtenáfii
Ti‰novska o hezk˘ hudební a divadelní
záÏitek, kter˘ nám jednoho ãtvrteãního
veãera nabídla paní Jirásková a její ko-
legové z ti‰novského MûKS. KdyÏ jsem
si pfied nûkolika dny v‰imla plakátÛ
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vylepen˘ch na mûstsk˘ch plakátovacích
plochách, bylo mi hned jasné, Ïe na zá-
bavném pofiadu travesti skupiny
Screamers nemohu chybût! Vzpomínka
na loÀské a pfiedloÀské pfiedstavení jiné
travesti spoleãnosti  mne okamÏitû vy-
burcovala k zakoupení vstupenek – mu-
sím pfiece zhodnotit, zda Screamers
z Prahy dosahují kvalit ostravsk˘ch
Královen noci, které tu slavily takov˘
úspûch v pfiede‰l˘ch letech! (Pfii vzpo-
mínce na „Madam Daphne“ mi je‰tû
dnes cukají koutky.)

Tû‰ili jsme se a musím napsat, Ïe
jsme byli pfiíjemnû pfiekvapeni. ·estice
naprosto profesionálních mlad˘ch muÏÛ
nám divákÛm nabídla dvû hodiny le-
grace, bezstarostné zábavy a v dne‰ní
dobû tolik potfiebného odreagování se od
v‰edních starostí. Jejich v˘kon byl obdi-
vuhodn˘ – pfiesnû imitovali svûtové
hvûzdy i umûlce z domácí hudební scény
a kaÏdé vystoupení bylo v˘stiÏnû do-
ladûno kost˘my, parukami a líãením
typick˘m pro daného zpûváka. Divák
snadno získal pocit, Ïe se ocitl na kon-
certu Heleny Vondráãkové ãi Tiny
Turner. Umûleck˘ v˘kon sleãen Nadji,
Lily, Pauly a jejich kolegyÀ byl je‰tû
umocnûn bezchybn˘m ozvuãením
a naprosto profesionálním nasvícením,
kde si místní osvûtlovaã vyhrál s barviã-
kami, blikáním pfii rychl˘ch písniãkách
a tajemn˘m potemnûním s jedin˘m svû-
teln˘m bodem zamífien˘m na umûlce pfii
romantick˘ch pomal˘ch skladbách.

Zkrátka my v‰ichni, co jsme ve ãtvr-
tek veãer neváhali vyjít do nevlídnû pod-
zimního veãera a vyrazili za kulturou,
jsme rozhodnû nemûli ãeho litovat.
V̆ bornû jsme se pobavili, zasmáli, pfii‰li
na jiné my‰lenky a naãerpali chuÈ a sílu
do dal‰ího  v‰ednodenního Ïivota. A za
to patfií velk˘ dík pfiedev‰ím organizáto-
rÛm – paní Jiráskové a v‰em pracovní-

kÛm MûKS Ti‰nov, ktefií pro nás diváky
tento oddychov˘ veãer pfiipravili a orga-
nizaãnû zajistili. Jako v‰echny akce po-
fiádané kulturním stfiediskem, i tato se
vydafiila.

Tû‰íme se na pfií‰tû!
S. A.

Pavel Adamec

K v˘tvarníkÛm, jejichÏ tvorba je
bytostnû spjata s Ti‰novskem, patfií
bezesporu malífi a pedagog Mgr. Pavel
Adamec (*16. 11. 1944). S krajinou
Ti‰novska se dÛvûrnû seznámil jiÏ
v mládí za sv˘ch letních pobytÛ u zná-
m˘ch na chalupû v Îelezném.

Je absolventem ‰koly umûleck˘ch
fiemesel v Brnû, kde od roku 1978 vyu-
ãoval malífisk˘m technikám. Pfiátelé
umûní znají jeho tvorbu také z v˘stavy
v Jamborovû domû, kde vystavoval své
panoramatické obrazy ti‰novské kra-
jiny. KaÏdoroãnû také prezentuje své
práce na letních v˘stavách v Îelezném.

Je v˘tvarníkem ‰irokého rozmachu.
Od zajímav˘ch maleb a akvarelÛ, pfies
mistrovské pérovky, realizace v archi-
tektufie aÏ po literární tvorbu. Je auto-
rem fiady básní a povídek, které spora-
dicky publikuje v tisku. V roce 2004
vydalo Obãanské sdruÏení ·U¤KA
k jeho ‰edesátinám soubor ãrt „Setkání
v PafiíÏi“. Vlastním nákladem vydal
nûkolik bibliofilií, kde své texty doplnil
nádhern˘mi pérovkami. (Napfi. Ti‰nov-
sko, Panoramata Ti‰novska, Ze Îìárec-
kého skicáku a dal‰í.)

DÛleÏit˘m zlomem v poznání Ti‰nov-
ska bylo seznámení se spisovatelkou
Vlastou Urbánkovou, pfiedsedkyní spo-
leãnosti Anny Pammrové. Ilustroval její
knihu „Klíã ze dna pamûti“ a také knihu
Anny Pammrové „Antieva“, stejnû tak
její Ïivotopis z pera Almy Kfiemenové
(obû knihy vydalo ti‰novské nakl.
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SURSUM). Letos vy‰la s jeho ilustra-
cemi kniha „Anna Pammrová – dopisy“.

Pavel Adamec je mistr ãernobílé
kresby, kdy z ãern˘ch ãar dovede vy-
kouzlit poetickou a realistickou krajinu,
ve které se sv˘mi vûãn˘mi návraty vrací
na Ti‰novsko, do krajiny svého mládí.

Také Pavel Adamec je právem jed-
ním z tûch umûlcÛ, ktefií se dostali do
slovníku v˘tvarníkÛ regionu, kter˘ vy-
jde koncem tohoto roku.

Mgr. Miroslav Pavlík

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
12. 11. Ti‰novsk˘ kras knihovna 17.00 MûK

– historie a souãasnost
16. 11. Recitál Jifiího Dûdeãka kino Svratka 19.30 MûKS

v pfiedveãer 17. listopadu
18. 11. Pln˘ kapsy ‰utrÛ kino Svratka 19.30 MûKS
19. 11. Trampoty ãertíka Culínka kino Svratka 9.00 MûKS

16.30
20. 11. Zahajovací koncert absolventÛ ‰koly kino Svratka 18.30 ZU·
22. 11. Dobytí severního pólu kino Svratka 17.00

– Ïidenick˘ ochotnick˘ spolek
23. 11. II. koncert absolventÛ a ÏákÛ ‰koly sál MûKS 18.30 ZU·
25. 11. KPH – Duo Teres sál MûKS 19:30 MûKS
27. 11. Kytarové duo Lubomír Nizol Jazzov˘ klub 20.00 MûKS

a Stanislav Sojka / Havlík Trio

V˘stavy

Datum Akce Místo
14. 11. – 30. 11. Zdenûk Kopeck˘ – obrazy JamborÛv dÛm
23. 5. – 28. 2. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum 
8. 11. – 17. 11. Îidle Du‰ana Tejkala Podhorácké muzeum 

Jinde

Datum Akce Místo
2. 11. – 31. 12. Dûtsk˘ pohádkov˘ svût Domov sv. AlÏbûty
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

11. 11. 2009 v 16 hod.
Martinská slavnost
Pfiijìte si s námi pfiipo-
menout poselství mar-
tinské legendy, proÏít

obfiad rozsvûcování lampiãek a krásy
prÛvodu plného svût˘lek. Zaãátek
u kostela sv. Václava.

KaÏdé úter˘ 18.00 – 19.30 hod.
KrouÏek Cuchanina – program:
12. 11. 2009 Smaltování na vafiiãi, kurz

2-3 hodiny, cena 330,- Kã
24. 11. 2009 Modrotisk

1. 12. 2009 Medvûdi z ponoÏek

20. 11. 2009 v 16 hod.
Kurz zdobení adventního kalendáfie

Jednoduch˘ lepenkov˘ adventní ka-
lendáfi si vlastnoruãnû nazdobíte pod
odborn˘m vedením Lucie Dospí‰ilové
a Katefiiny Cvrkalové.

Poãet míst je omezen, hlaste se
pfiedem na tel. 604 871 943, e-mail:
studanka@atlas.cz nebo pfiímo v matefi-
ském centru.
Cena: nenazdoben˘ kalendáfi 250,- Kã

+ materiál
Hlídání dûtí zaji‰tûno!

Máte dûti od 2 do 18 let?
Máte pocit, Ïe nûkdy nevíte, jak rea-

govat na dûtsk˘ hnûv? Co si poãít, kdyÏ
dítû nechce jít spát, odmítá jíst, dûlat
úkoly ãi domácí práce? Mrzí vás, Ïe se
odchod z domu neobejde bez kfiiku, pfii-
pomínání ãi odmlouvání? Zdá se vám, Ïe
vás va‰e dûti neposlouchají? Îe dûlají
ãasto prav˘ opak toho, neÏ co byste vy
jako rodiãe potfiebovali?

V Kurzu efektivního rodiãovství se
rodiãe scházejí, aby se seznámili s pro-
blematikou v˘chovy sv˘ch dûtí, diskuto-
vali o v˘chovn˘ch problémech a pod
vedením zku‰eného lektora si osvojili
uÏiteãné a praktické metody a techniky,
získali tipy a podnûty pro v˘chovu sv˘ch
dûtí. Program tvofií devût 2,5 hodinov˘ch
setkání (9 t˘dnÛ) zamûfien˘ch na fie‰ení
vztahu dítû – rodiã a pfiedev‰ím na prak-
tick˘ nácvik rodiãovsk˘ch dovedností.

„Kurz, kde diskuse a konfrontace
s druh˘mi, mi pomohla lépe pochopit mé
pocity a projevy, doporuãuji v‰em, i tûm,
ktefií si myslí, Ïe ho nepotfiebují, protoÏe
vÏdycky se ãlovûk dozví vûci, které ho
posunou nûkam dopfiedu... Pfied absol-
vováním kurzu Efektivního rodiãovství
jsem byla v oãekávání, co mi tento kurz
pfiinese a jestli mi nûjak pomÛÏe v prak-
tické v˘chovû dítûte. Pfiekvapením pro
mû bylo, Ïe jsem uvidûla ne tak chyby
na stranû dítûte, ale chyby moje osobní
a vnitfiní – které se projevovaly nejen ve
v˘chovû, ale i v komunikaci s dospûl˘mi
– mám na mysli projevovanou úctu
a respekt k druhému. UÏ bûhem kurzu
jsem u sebe pozorovala, Ïe jsem ke
svému okolí i dítûti tak nûjak „hodnûj‰í“,
vstfiícnûj‰í a více lidem ve svém okolí
naslouchám a více je toleruji.“
(Vyjádfiení úãastnice programu).

Pokud vás takov˘ kurz zajímá, bude
probíhat od ledna 2010 v Ti‰novû
v Matefiském centru Studánka vÏdy
v pátek v 16.00 – 18.30 hod., informace
a pfiihlá‰ky v Matefiském centru
Studánka: studanka@atlas.cz nebo
ikosova@volny.cz, tel. 777 311 551.

Vánoãní dárky pro dûti
z dûtsk˘ch domovÛ

Matefiské centrum Studánka ve spo-
lupráci s Dûtsk˘mi domovy v Ti‰novû
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a v Pfiedklá‰tefií pfiipravilo projekt,
jehoÏ cílem je nákup dárkÛ pod vánoãní
stromeãek pro dûti z dûtsk˘ch domovÛ.
Popis projektu:
– kaÏdé dítû z dûtského domova si na-

psalo svoje pfiání
– pfiání je umístûno od 22. fiíjna 2009 na

vánoãním stromeãku v Matefiském
centru Studánka Ti‰nov, Kvûtnická
821 (200m vlevo nad ‰kolou)

V‰e ostatní je uÏ na Vás! Pfiijìte a splÀte
konkrétní pfiání konkrétního dítûte.
Kdy: Po – Pá 9 – 12

St 15 – 18
nebo si mÛÏete náv‰tûvu domluvit na
tel. 604 871 943, e-mail studanka@atlas.cz
ZpÛsob:
– v Matefiském centru Studánka si vy-

berete Vám blízk˘ dárek
– zakoupíte ho, zabalíte a pfiinesete zpût

k nám do konce listopadu 2009
– na zaãátku prosince dárky vyzvedne

JeÏí‰ek, aby je v prav˘ okamÏik pfie-
dal

Dûti mûly jednoduchá pfiání, která
zvládnete splnit. Cena dárku je
cca 200,- Kã.
MoÏná chcete podpofiit dobrou vûc, ale
váháte, aby Va‰e finanãní prostfiedky
pomohly. Na ná‰ projekt se mÛÏete
spolehnout!

Lenka Vlasáková
koordinátorka MC Studánka

Pfiedvánoãní program
v Domeãku
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

Tiffany – kurz
Vánoãní ozdoby (andílci,
zvoneãky…), 3D lam-
piãky na ãajovou svíãku

Kdy: v úter˘ 17.11. 9 – 13 hod.
Lektor: Mgr. Monika Chlupová
Kde: DDM hasiãka – dílna
S sebou: pracovní obleãení, pfiezÛvky

a ‰ikovné ruce
Cena: 500,- Kã
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 731 507 220 nebo lazarova@ddm-
tisnov.cz

Andûlská dílniãka pro dûti i dospûlé
Pro malé dûti – ANDÍLCI z papíru,
burákÛ a dal‰ích materiálÛ, andûlská
pfiáníãka.
Pro vût‰í dûti (od 12 let) a dospûlé
– ANDùLÉ Z OVâÍ VLNY a ANDÍLCI
Z KORÁLKÒ – ozdoba na vánoãní stro-
meãek nebo tfieba pfiívû‰ek na mobil.
S sebou: malé korálky 1,5 – 3 mm.
BliÏ‰í informace a foto najdete na
www.ddm-tisnov.cz
Kdy: v pátek 20. 11. 15 – 17 hod.
Kde: DDM hasiãka – dílna a studio
Cena: 20,- Kã za kaÏdou dílniãku

Adventní vûnce a netradiãní
vánoãní v˘zdoba

Tentokrát si kromû vûneãku mÛÏete
taká nazdobit  jednoduchou metodou
‰atní ramínko (zvládnou i dûti). K dis-
pozici bude velk˘ v˘bûr námûtÛ z knih
i hotov˘ch v˘robkÛ.
Kdy: v sobotu 28. 11. 10 – 13 hod.
Lektor: Markéta Leifrová
Kde: DDM hasiãka – dílna
S sebou: slamûn˘ nebo polystyrénov˘
vûneãek, dfievûné ramínko na ‰aty,
svíãky, ostr˘ nÛÏ, zahradnické nÛÏky,
tavící pistoli (pokud máte), stuhy,
ozdoby (su‰ené ovoce, pomeranãová
kÛra,mu‰le…)
Cena: dûti a studenti 80,- Kã

dospûlí 120,- Kã. 
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem

na tel.: 776 735 304, 731 507 220 nebo:
lazarova@ddm-tisnov.cz
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Diskotéka pro náctileté
Opût rozjíÏdíme diskotékov˘ mara-

ton. Na diskotéky se teì mÛÏete tû‰it
kaÏd˘ mûsíc a bude to zase náfiez. âe-
kají vás 2,5 hodiny skvûlé hudby, tance
a cool zábavy. DJ Tonda s nov˘m apará-
tem, laserová show, obãerstvení. Známí
lidé a známá pravidla. UkaÏte co ve vás
je, vemte partu a pfiijìte se bavit.
Kdy: v sobotu 14. 11. 2009

16.30 – 19.00 hod.
Kde: MûKS Ti‰nov (pod kinem)
Vstupné: 40,- Kã
Dal‰í diskotéky budou 5. 12. 2009,
9. 1. 2010, 27. 2., 20. 3. a moÏná nûjaká
bonusová…
BliÏ‰í info na www.ddm-tisnov.cz

Dále pfiipravujeme:
Nebeská náv‰tûva sobota 5. 12.

I letos si v Domeãku mÛÏete objed-
nat náv‰tûvu Mikulá‰e, andûla a ãerta
k vám domÛ. Staãí zavolat a uskuteãnit
rezervaci v DDM na tel.: 549 410 118
nebo 731 507 220, kde dostanete bliÏ‰í
informace o pfiípravû a prÛbûhu náv‰tûvy.

Vánoãní ozdoby z korálkÛ – v mûsíci
prosinci – vánoãní ozdoby z dob na‰ich
babiãek.

Den stromÛ

20. fiíjna 2009
jsme oslavili na
na‰í ‰kole Den

stromÛ. Îáci I. stupnû se seznamovali
s tím, co v‰echno nám stromy poskytují
a ãím jsou nejen pro nás, ale i pro celou
na‰i planetu prospû‰né.

Na základû získan˘ch informací
dûti vyrábûly podzimní koláãe z pfií-
rodnin, které pocházejí ze stromÛ. Své
znalosti si ovûfiily ve vûdomostním
kvizu. Neménû zajímav˘m úkolem bylo
vytvofiení básnû ãi pfiíbûhu s pfiedem

zadan˘mi slovy. Zde dûti bohatû vyuÏily
své fantazie.

Den s Lesy âR

SnaÏíme se o to, aby dûti  mûly pfiím˘
kontakt s pfiírodou, a proto jsme s na-
d‰ením uvítali pozvání pana ·paãka,
zamûstnance Lesní správy âerná Hora
na Den s Lesy âR. Tato akce se konala
v krásném pfiírodním prostfiedí rekreaã-
ního stfiediska JiÏní Portál.

Zde mûli zamûstnanci lesní správy
pfiipraven˘ poutav˘ program, kter˘
zaãínal praktick˘mi ukázkami lesních
prací (práce s motorovou pilou, koÀmi,
v˘sadba stromkÛ), které vystfiídaly
zájmové ãinnosti myslivcÛ (sokolnictví,
kynologie).

Následovala hlavní ãást dne – sou-
tûÏní stezka Les kamarád s deseti sta-
novi‰ti, kde dûti pfiedvedly své vûdo-
mosti i praktické dovednosti. Bûhem
dopoledne probíhalo souãasnû také
nûkolik doplÀkov˘ch sportovních soutûÏí.

Dûkujeme v‰em  zamûstnancÛm
Lesní správy âerná Hora za zorganizo-
vání nejen pouãného, ale i velmi zábav-
ného dne a za velmi vstfiícn˘ a obûtav˘
pfiístup k dûtem.

Mgr. J. Anto‰ová, 4. B
V. StaÀková 5 .A

Ekologická odpoledne
ve ‰kolní druÏinû

Ve ‰kolní druÏinû pfii Z· námûstí
28. fiíjna se uskuteãÀují zájmové a odpo-
ãinkové aktivity a také pfiíprava na vyu-
ãování. Podporujeme citliv˘ vztah dûtí
k pfiírodû, vedeme dûti k ochranû Ïivot-
ního prostfiedí a aktivnímu uplatÀování
zásad ekologie plynoucích ze ·VP
Kvûtnice. Pfii vycházkách se dûti sezna-
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mují s rozmanitostí a promûnlivostí
pfiírody, své poznatky rozvíjí pfii v˘tvar-
ném zpracování nebo pfii hrách s pfiírod-
ními materiály.

VyuÏili jsme i nabídku Ekoporadny
Ti‰nov a v pátek 16. fiíjna jsme se vydali
na Kvûtnici. Vycházka byla zamûfiena
na správné chování v domovû rostlin,
zvífiat a ÏivoãichÛ, kde dûti vyhledávaly
podle listÛ stromy. Nacházely také nej-
rÛznûj‰í plody a bobule, upozorÀovaly
na to, co do lesa nepatfií a slíbily, Ïe
v nejbliÏ‰í dobû odpadky z lesa uklidí.
Z vycházky jsme pfiinesli nejrÛznûj‰í
materiál a ten jsme pouÏili k lisování,
otiskování a v˘robû rÛzn˘ch dekorací.
Tûmi jsme vyzdobili nejen ‰kolní dru-
Ïinu, ale i prostory v Ekoporadnû.

Následující t˘den pro dûti pfiipravily
pracovnice Ekoporadny sleãny Petra
Navrátilová a Kamila Synková odpo-
ledne plné zábavy a soutûÏí. V nich si
v‰echny dûti provûfiily svoje znalosti ze
Ïivota zvífiat a rostlin a vyzkou‰ely
si v praxi tfiídûní odpadÛ. Za pûkné
v˘sledky byly pochváleny a odmûnûny
drobn˘mi sladkostmi.

Tento projekt sítû enviromentálního
poradenství je realizován za finanãní
podpory Státního fondu Ïivotního pro-
stfiedí (SFÎP), Ministerstva Ïivotního
prostfiedí (MÎP) a Jihomoravského kraje.
Dûkujeme i obûma v˘‰e zmínûn˘m
studentkám V·, které se dûtem vûno-
valy a tû‰íme se na jarní setkání dûtí
s pfiírodou.

Mgr. Marie Musilová

¤editelské volno

¤editelství Z· nám. 28. fiíjna
a Z· Smí‰kova vyhla‰ují pro Ïáky
na pondûlí 16. 11. 2009 z provozních
dÛvodÛ fieditelské volno.

Podûkování

Dûkujeme ÏákÛm na‰í ‰koly Filipu
Sedlákovi, Liboru Borovcovi, Martinu
Pilnému, Jifiímu a Ivetû Chrom˘ch za
vãasnou a pohotovou pomoc kamarádovi
pfii zranûní v odpoledních hodinách
na hfii‰ti pod Kvûtnicí. K podûkování
se spoleãnû s vedením ‰koly pfiipojují
i rodiãe zranûného chlapce Ladislav
a Eva Jilgovi.

Projekt 9. tfiídy Z· Deblín
„Krajina domova“

První ‰kolní den, jak to uÏ na v‰ech
‰kolách b˘vá, jsme byli seznámeni
s rozvrhem hodin pro ‰k. rok 2009/2010,
kter˘ je zároveÀ na‰ím posledním na
Z·. KdyÏ jsme si jej opisovali, narazili
jsme na zkratku Sv. s., coÏ znamená
Spoleãensko vûdní semináfi. O tomto
pfiedmûtu jsme sly‰eli poprvé v Ïivotû
a zajímalo nás, co se v nûm bude dít.
O pár dní pozdûji, tedy v první hodinû
tohoto pfiedmûtu nám pan uãitel
Mgr. Bfietislav Svozil, Ph.D., (kter˘
tento pfiedmût vyuãuje) oznámil, Ïe jsme
zafiazeni do celorepublikového projektu
,,Krajina domova“ (potrvá aÏ do pro-
since 2009). Tento projekt vede Ïáky
k tomu, aby se zam˘‰leli nad úlohou
ãlovûka v krajinû, zejména nad jeho
zásahy do pfiírody a snaÏili se hledat
moÏné cesty  k nápravû. Projekt pfii-
spívá k formû v˘uky, která vybaví Ïáky
smyslupln˘mi znalostmi a dovednostmi.
Projekt je veden˘ obãansk˘m sdruÏením
Îivly-AK, za patronace MÎP a ve spolu-
práci s AOPK (Agentura ochrany pfií-
rody a krajiny), âesk˘m rozhlasem 2
a CHKO TfieboÀsko.

Za ná‰ první dÛleÏit˘ úkol v tomto
projektu bylo vybrat si libovolnû krajinu
svého domova. Po úvaze jsme zvolili
·melcovnu.
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,,·melcovna je osada v pfiírodním
parku údolí Bílého potoka rozkládající
se v území obcí JavÛrek a z men‰í ãásti
i Mar‰ov. ·melcovna leÏí asi 25 km se-
verozápadnû od Brna a 15 km jihozá-
padním smûrem od Ti‰nova. Toto místo
je proslulé díky tradiãní turistické akci
,,Vítání jara“ – po vzoru Petra Bezruãe,
kter˘ sem rád chodíval se sv˘mi pfiáteli.
Tato událost se zde koná jiÏ od roku
1902“ …(úryvek z vyprac.ãlánku).

Na tomto území budeme sledovat
Ïivoãichy a rostliny a pfiedev‰ím zji‰Èo-
vat zásahy ãlovûka, zlep‰ovat po‰kozené
Ïivotní prostfiedí a ov‰em informovat
vefiejnost. KaÏd˘ mûsíc máme zadané
úkoly, které musíme zvládnout a poté
zvefiejnit na web. stránkách tohoto pro-
jektu (google-krajina.domova.cz) napfi:
mezi první úkoly bylo charakterizovat
na‰e území viz nahofie, museli jsme
nav‰tívit ·melcovnu a pofiídit fotografie,
dále zjistit ekologickou stabilitu pro-
stfiedí praktick˘m pokusem. V nepo-
slední fiadû jsme zhotovovali 2 postery
(na které nám pfiispûla Z· Deblín
cca 500,-) a na‰i web. stránku. V rámci
tohoto projektu jsme byli zafiazeni i do
rÛzn˘ch soutûÏí o zajímané ceny, ale bo-
huÏel zatím bez v˘sledku. Také jsme se
mohli zúãastnit 5denního v˘letu do
CHKO Chlum u Tfiebonû. Této nabídky
vyuÏil ná‰ spoluÏák, kter˘ odjel 21. 10.
2009 a vrátil se 25. 10. 2009 pln˘ dojmÛ
a nov˘ch poznatkÛ, o které se s námi po-
dûlil. Na‰e postery, které vezl s sebou
byly obdivovány. Ale i pfies na‰i velkou
snahu, kterou jsme projevovali od za-
ãátku, jsme byli ohodnoceni známkou
dobrá, coÏ nás velice mrzelo. Budeme se
tedy je‰tû více snaÏit…

Jinak bych vás chtûla je‰tû obe-
známit s na‰ím posledním úkolem.
Do 22. 11. 2009 musíme odevzdat na‰i
závûreãnou práci (pro získání atestace),

kde budeme muset shrnout na‰i ãinnost
od záfií a nakonec kaÏd˘ napsat (asi na
2 stránky) ,,Jak by ,,mé“ území vypa-
dalo v ideálním pfiípadû? (co bychom
tam zmûnili a proã)“.

DrÏte nám palce, abychom to zdárnû
zvládli aÏ do konce...

Dûkuji.

Andrea Felklová (Ïákynû)

BlíÏící se jubileum gymnázia

V roce 2010 dovr‰í GYMNÁ-
ZIUM TI·NOV 90. let od svého
vzniku. V rámci tohoto jubilea se
uskuteãní fiada akcí ve ‰kole i ve

mûstû.V mûsíci prosinci vystoupí Ïáci
‰koly na vánoãním koncertu, kter˘ se
bude konat pfied radnicí. 4. února ‰kola
uspofiádá DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í,
kde budou prezentovány kromû údajÛ
o ‰kole i bliÏ‰í informace k oslavám
tohoto v˘roãí. V mûsíci bfieznu se bude
v Ti‰novû konat v˘stava prací ÏákÛ
‰koly. Oslavy vyvrcholí v mûsíci kvûtnu
– 14. kvûtna MAJÁLESEM pfied budo-
vou radnice a v mûsíci ãervnu
SETKÁNÍM ABITURIENTÒ ·KOLY
dne 12. 6. v prostorách sokolovny.
Prosíme zástupce v‰ech tfiíd, aby
se do 15. prosince 2009 pfiihlásili na
e-mailu: trtilkova@gym-tisnov.cz.

V‰echny bliÏ‰í informace budou
v prÛbûhu ‰kolního roku zvefiejÀo-
vány na webov˘ch stránkách ‰koly
www.gym-tisnov.cz /- oslavy 90. v˘roãí-/.

Mgr. Josef Tesafi
Gymnázium Ti‰nov
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Projektové setkání
Comenius v Polsku

Jak jste se jiÏ nûkolikrát mohli v TN
doãíst, Gymnázium Ti‰nov se úãastní
dvouletého projektu Comenius s témati-
kou lidové kultury. S tím je mimo jiné
spojena povinnost úãastnit se projekto-
v˘ch setkání, která se konají vÏdy
v jedné zainteresované ‰kole. Tentokrát
(11. – 16. 10. 2009) taková schÛzka pro-
bûhla v polském Rzeszówû. Z na‰eho
gymnázia se tam vypravili ãtyfii stu-
denti 3. a 4. roãníku (Anna Dobrovolná,
Alena Klímová, Martina KfiíÏová,
Tomá‰ V̆ rosta), Mgr. Petra ·paãková
a já. âekal nás nabit˘ program. Zkusili
jsme plést ko‰íky, vyrábût papírové
kvûtiny, malovat na sklo, tvofiit ozdoby

z filcu a korálkÛ. Také jsme nav‰tívili
fiadu muzeí a skanzen. Vyslechli jsme
varhanní koncert, zhlédli ukázku tra-
diãní svatby a pfiihlíÏeli peãení chleba.
Samozfiejmû jsme si s ostatními úãast-
níky z Maìarska, Rumunska,
Slovenska a hostitelského Polska na-

vzájem pfiedvedli v˘sledky práce na
projektu (komunikaãním jazykem je
nûmãina). Jedin˘m kazem na celém
setkání byl pfiedãasn˘ pfiíjezd Martina
na bílém koni. Pfii pohledu na zimní
scenérie jsme se naladili na blíÏící se
Vánoce. Z Polska jsme si odvezli vlast-
noruãní v˘robky, dárky od pofiadatelÛ
a úkoly pro dal‰í pokraãování projektu.
Podobné setkání probûhne v prosinci
v Maìarsku a v dubnu na na‰í ‰kole.

Mgr. Zuzana Synáková
Gymnázium Ti‰nov

(Gymnázium Ti‰nov obdrÏelo grantovou
podporu v rámci Programu celoÏivot-
ního uãení. Za obsah publikace ruãí
v˘hradnû vydavatel. Evropská komise
neodpovídá za Ïádné pfiípadné uÏití
dotãen˘ch informací.)

Îádost o pomoc

âesk˘ svaz bojovníkÛ za svobodu,
OV Brno-venkov se obrací na ãtenáfie
s prosbou o pomoc pfii vyhledávání
váleãn˘ch sirotkÛ po ãesk˘ch odbo-
jáfiích, ktefií v létech 1939 – 45 za-
hynuli v protinacistickém odboji
a bylo jim Ministerstvem obrany vydáno
OSVùDâENÍ podle zákona ã. 255/1946
Sb. Jedná se o pfiíslu‰níky âS armády
v zahraniãí, na‰e vojáky ve spojene-
ck˘ch armádách, politické vûznû, par-
tyzány, úãastníky SNP i kvûtnového
povstání.

Podle zákona ã. 108/2009 Sb., kter˘
platí od 1. 7. 2009, si  mohou váleãní
sirotci (pokud jim v dobû úmrtí jednoho
z rodiãÛ nebylo 18 let) poÏádat  na âSSZ
o pfiíplatek k dÛchodu. Tento zákon
odstraÀuje nûkteré nedostatky zákona
ã. 357/2005 Sb. Vztahuje se rovnûÏ na
osoby, které pobírají dÛchod ze zahra-
niãí (napfi. ze Slovenska), dále pak na
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vdovy po odbojáfiích, které nebyly za-
mûstnány a nevytvofiily si nárok na
vlastní starobní dÛchod.

Dal‰í informace mÛÏete získat na
âSBS, tel. 549 415 241, 606 862 257 ne-
bo na okresní správû âSSZ
Kounicova 14, Brno.

VáÏení spoluobãané,
touto cestou prosíme o doplÀující

informace (kde pracovali, co se stalo
s jejich dûtmi, druh odbojové ãinnosti)
o tûchto padl˘ch ãi popraven˘ch osobách
za 2. svût. války.

BLAHO≈OVSK¯ JOSEF *6. 12. 1898
BRABEC BOHUMIL *20. 10. 1892

padl 8. 5. 1945, Praha
BO¤IL JOSEF *27. 2. 1896  

umuãen 15. 3. 1945  Flossenbürg
CIBULKA FRANTI·EK *28. 12. 1892

popraven 10. 4. 1945 Mathausen
DRÁBEK JOSEF *19.  3. 1915

popraven 10. 4. 1945 Mathausen
JUDr. FIBICH MIROSLAV *21. 5. 1902

popraven 15. 6. 1942 Brno – Koun. k.
KLOUS VÁCLAV *11. 5. 1921

popraven 6. 2. 1943 Wartenburg
KOâKA FRANTI·EK *1889

popraven 14. 4. 1945 Flossenbürg
KOTBAUER OLD¤ICH *10. 6. 1905

popraven 28. 8. 1942 Waldheim
NùMEC STANISLAV *24. 4. 1897

popraven 15. 4. 1945 Plötting
ONDERSK¯ JAN *1. 2. 1906

popraven 15. 3. 1942 Osvûtim
PÁNEK ANTONÍN *13. 6. 1919

popraven 13. 10. 1944 Mírov
RÚTOVÁ MARIE *21. 2. 1888

popravena 24.10. 1942 Mathausen
SEDMERA VLADIMÍR *10. 11. 1926

popraven 3. 3. 1943 Osvûtim
JUDr. SMÍ·EK OLD¤ICH *13. 4. 1906

popraven  14. 6. 1942 Brno –Koun. k.
SVOBODA FRANTI·EK *19. 9. 1902

popraven 28. 3. 1945 Waldheim

SPOHR FRANTI·EK *25. 1. 1893
popraven 28. 3. 1943 DráÏìany

SVOBODA JAN *27. 2. 1927
popraven 9. 5. 1945 Pfiedklá‰tefií

VYBÍRAL VLADIMÍR *12. 10. 1909
popraven 27. 6. 1942 Planá

WÁGNER ALOIS *1. 1. 1902
popraven  14. 4. 1945 Flossenbürg

Va‰e informace vyuÏije pan Horãica
pfii sepsání medailónku o více neÏ 400
obûtech války z okresu Brno – venkov.
Kontaktní adresa:
OV âSBS, Anenská 10, 602 00 Brno
Tel.: 724 976 520, 606 862 257,

549 416 156.

âSBS

Oznámení

ZP MV âR, poboãka Brno, oznamuje,
Ïe dne 19. 11. 2009 od 13.00 – 15.00
hodin bude k dispozici pro vefiejnost
mobilní pracovi‰tû na námûstí Míru
v pfiízemí polikliniky.

Na místû bude moÏné vyfiídit
agendu spojenou s:
– zfiízením karty Ïivota
– zmûnou osobních údajÛ
– nabídkou vstupu do elektronické

komunikace
– sjednáním cestovního  poji‰tûní
– zaji‰tûním v˘mûny evropsk˘ch

prÛkazÛ
– nabídkou programu slev a v˘hod

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!
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Koláã pro hospic
a domácí hospicovou péãi

Oblastní charita Ti‰nov, orga-
nizaãní sloÏka Diecézní cha-
rity Brno, uspofiádala ve
ãtvrtek 8. fiíjna 2009
v Ti‰novû a okolí vefiejnou
sbírku pod názvem „Koláãe

pro hospic a domácí hospicovou péãi“.
Akce se kaÏdoroãnû koná pfii pfiíleÏitosti
Svûtového dne hospicové a paliativní
péãe. Zdravotní sestfiiãky z Domu s pe-
ãovatelskou sluÏbou v Ti‰novû s pomocí
dobrovolníkÛ ze stfiední ‰koly v Ti‰novû
nabízeli kolemjdoucím ke koupi koláãe
za 30,- Kã a informovali, Ïe cel˘ v˘tûÏek
sbírky pouÏije charita na zakoupení
polohovacího lÛÏka pro tûÏce a nevyléãi-
telnû nemocné pacienty. Polohovací
lÛÏko není totiÏ levnou záleÏitostí a ne
kaÏd˘ si je mÛÏe pofiídit.

A jak se ukázalo, osud seniorÛ a tûÏce
nemocn˘ch pacientÛ není ti‰novsk˘m
obãanÛm lhostejn˘. V mnoha pfiípadech
lidé nejenÏe koupili koláã, ale také pfii-
spûli do pokladniãek i vy‰‰í ãástkou.
Díky tomu se v pokladniãkách nashro-
máÏdilo dohromady celkem 14.186,- Kã.
V‰em, ktefií se sbírky zúãastnili,velice
dûkujeme.

Podûkování patfií také sponzorÛm
sbírky, panu Jifiímu Halouzkovi (pekafi-
ství Ti‰nov) a panu Vítu Koudelkovi
(pekárna ¤epka), neboÈ sv˘mi koláãi
celou sbírku v˘znamnû podpofiili.

I kdyÏ sbírka probûhla jako jedno-
denní akce, vy, kdo jste se nezúãastnili,

ale pfiesto byste chtûli pfiispût na
ãinnost Oblastní charity
v Ti‰novû, mÛÏete své pfiíspûvky
zaslat také bezhotovostnû na
ãíslo úãtu 185897781/0600 vede-
ného u GE Money Bank. Dal‰í
informace o ãinnosti charity na-
leznete na www.tisnov.caritas.cz.

Oblastní charita Ti‰nov

Svûtov˘ den diabetu

KaÏdoroãnû 14. listopadu je s tímto
dnem spojen „Svûtov˘ den diabetu“.
ZároveÀ si pfiipomínáme objevení inzu-
línu a zahájení intenzivního léãení
diabetu.

Územní organizace SD Ti‰nov pravi-
delnû pofiádá akce pfiipomínající stále se
hor‰ící situaci ve v˘skytu diabetu.
V souãasné dobû je u nás ohroÏen touto
nemocí kaÏd˘ desát˘ obãan. V evidenci
lékafiÛ je 750 tisíc pacientÛ.

ÚO Ti‰nov pofiádá ke Dni diabetu
kontrolní mûfiení glykémie ve spolu-
práci s firmou ROCHE, a sice v pátek
13. listopadu od 8.00 do 14.00 hod.
v MûKS Ti‰nov.

Dále pak ve stfiedu 18. listopadu po-
fiádáme „POCHOD  PROTI  DIABETU“.
Sraz úãastníkÛ je ve 13.00 hod. u ne-
mocnice Ti‰nov. JiÏ pÛl hodiny pohybu
prospûje zdraví v prevenci proti diabetu.

Zveme zájemce na uvedené akce,
pfiijìte mezi nás, zkontrolujte si glyké-
mii – moÏnost koupû glukometru za sní-
Ïenou cenu.

Zve v˘bor ÚO Ti‰nov

Zahrádkáfii slavili v˘stavou

Seriálem Z kroniky ti‰novsk˘ch za-
hrádkáfiÛ bylo v Ti‰novsk˘ch novinách
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pfiipomenuto, Ïe v roce 1934, tedy pfied
75 lety, byla v Ti‰novû zaloÏena organi-
zace zahrádkáfiÛ. Ti‰nov‰tí zahrádkáfii,
pfiesnûji ãlenové âeského zahrádkáfiské-
ho svazu, základní organizace Ti‰nov, se
rozhodli oslavit toto v˘roãí tradiãnû
– v˘stavou ovoce a zeleniny.

V̆ stava se konala ve dnech 17. aÏ
19. fiíjna  2009 v základní ‰kole
v Ti‰novû na nám. 28. fiíjna, díky vzác-
nému, a moÏno uvést jiÏ tradiãnímu,
pochopení vedení této ‰koly, zvlá‰tû
fieditelky PaedDr. Radmily Zhofiové.

I kdyÏ pro ti‰novské zahrádkáfie to
nebyl zrovna úspû‰n˘ rok, vzpomeÀme
na pfiíklad kvûtnovou nadílku krup,
se‰lo se na v˘stavû celkem 177 vzorkÛ
od 27 vystavovatelÛ.

Poãetné a pûkné kolekce ovoce vysta-
vovali ti‰nov‰tí zahrádkáfii J. Zavfiel
z Riegrovy ulice a J. Zavfiel z Havlíãkovy
ulice, J. Ka‰parec ze svého sadu ve ·tû-
pánovicích a J. Pololáník z Horních
Louãek. Pokud se t˘kalo zeleniny,
nej‰ir‰í a skuteãnû v˘stavní sortiment
byl ze zahrady Mgr. Kulhánkové
z Pfiedklá‰tefií.

Tentokrát se se‰lo pomûrnû hodnû
vzorkÛ ofiechÛ, a to vla‰sk˘ch i lísko-
v˘ch, hlavnû zásluhou M. Kosové
a Mgr. Kulhánkové.

Tak jako na pfiedcházejících v˘sta-
vách, i tentokrát mûli náv‰tûvníci moÏ-
nost se seznámit s nov˘mi a perspektiv-
ními odrÛdami ze ‰lechtitelsk˘ch stanic
v Îele‰icích a Lysicích. Bylo to hlavnû
zásluhou úzké spolupráce ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ s jedním z na‰ich pfiedních
‰lechtitelÛ Ing. Nesrstou.

Zajímavé byly expozice star˘ch od-
rÛd jablek – byly vystavovány jablka
z Uherskohradi‰tska a z podhÛfií Bíl˘ch
Karpat, Ti‰novsko zastupoval Ing. ·tulpa
jablky z Hajánek. Dal‰í zajímavostí
bylo velké mnoÏství vystavovan˘ch

odrÛd kdoulí ze sadÛ brnûnské
Mendelovy zemûdûlské a lesnické uni-
verzity.

V̆ stavu vhodnû doplnila kvûtinová
aranÏmá pfiímo na v˘stavních stolech
mezi exponáty, autorkou byla
M. Kosová.

Souãástí v˘stavy zahrádkáfiÛ byla,
dá se jiÏ uvést Ïe tradiãní, expozice
o Ïivotû vãel a o vãelafiství, kterou pfii-
pravil úspû‰n˘ ti‰novsk˘ vãelafi Josef
Permedla. Jeho expozice ukázala, jak
jsou vãely dÛleÏité nejen pro zahrád-
káfie, ale pro nás pro v‰echny, a sezná-
mila se v‰emi produkty vãel. Zde se
také náv‰tûvníci dozvûdûli, Ïe Josef
Permedla tfii roky po sobû dosáhl fan-
tastického úspûchu v celostátní soutûÏi
âesk˘ med. Tuto soutûÏ tradiãnû pofiádá
a hodnotí âesk˘ svaz vãelafiÛ spoleãnû
s V˘zkumn˘m ústavem vãelafisk˘m
v Dole a Josef Permedla v posledních
tfiech roãnících této soutûÏe získal
zlatou medaili.

Tak jako v minulosti i letos v˘stavu
zahrádkáfiÛ vhodnû doplnila zajímavá
soutûÏní díla z pfiírodních materiálÛ,
která vytvofiili Ïáci ‰koly na nám.
28. fiíjna pod vedením sv˘ch uãitelÛ,
nûkterá díla vznikla i ve ‰kolní druÏinû.
Hlasy náv‰tûvníkÛ v˘stavy rozhodly, Ïe
1. místo v soutûÏi získala Klára
Dvofiáãková ze 4. A, na druhém místû
byl hodnocen ko‰ík – kolektivní práce
ÏákÛ 5. C a Ïákynû této tfiídy ·korpí-
ková je‰tû obsadila 3. místo.

Novinkou tentokrát byla expozice
Zahradnictví Buãek z Litavy, takÏe
mnozí náv‰tûvníci si odnesli kvûtinu,
kytici nebo i vázanou kvûtinovou deko-
raci.

Ti‰novské zahrádkáfie potû‰il velk˘
zájem o tuto v˘stavu. Bûhem soboty
a nedûle zde bylo 313 náv‰tûvníkÛ,
nebyli to jen Ti‰nováci a z okolí Ti‰nova,
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ale na pfiíklad i z Brna a ze ·lapanic.
Pondûlí bylo vyhrazeno pro Ïáky ‰kol
– tûch bylo celkem 550.

Ovocnáfi a znám˘ odborník
Stanislav Truhláfi zhodnotil v˘stavu:
„Rozsahem v˘stavy se podafiilo pfiesnû
pfiedstavit zahrádkáfie Ti‰novska a je-
jich v˘sledky v leto‰ním roce.“

Jan Ka‰parec

Nejkrásnûj‰í ovocn˘ strom

SoubûÏnû s anketou Strom
Ti‰novska 2009 probíhala
tvÛrãí v˘tvarná soutûÏ pro
dûti z matefisk˘ch ‰kol
a prvního stupnû základ-
ních ‰kol. Ve sv˘ch pracích

mûly libovolnou technikou ztvárnit
kouzlo ovocn˘ch stromÛ. V˘tvarn˘ch
dûl v‰ech mysliteln˘ch formátÛ se se‰lo
na desítky. Pfiesvûdãit se o tom mohli
náv‰tûvníci Mûstské knihovny
v Ti‰novû, kde byly práce dûtí vystaveny
od 5. do 16. 10. spolu s kandidáty na
Strom Ti‰novska 2009.

A byly to práce opravdu velice zdafiilé.
Odborná porota to pfii vyhodnocování
nemûla lehké. SnaÏila se proto vybrat
dílka ztvárnûná tím nejzajímavûj‰ím
zpÛsobem za pouÏití originální techniky.

Na Podzim-
ních trho-
v˘ch slav-
n o s t e c h
v Ti‰novû
dne 17. 10.
2009 byly
n a k o n e c
ohodnoceny
následující
práce: v ka-
tegorii ma-
t e fi s k ˘ c h
‰kol se jed-

nalo o kolektivní práce M· Pfiedklá‰tefií,
M· Kvûtnická, tfiída Kopretiny
a M· Sentice. V kategorii základních
‰kol pak Z· Deblín, 2. a 3. tfiída,
Z· Deblín, 1. tfiída a Z· Smí‰kova, tfiída
2. A. Porota se dále rozhodla udûlit
zvlá‰tní ocenûní za v˘tvarné zpracování
Adélce Sáblíkové z tfiídy 1. A, Z· nám.
28. fiíjna a Z· Katov, 4. a 5. roãník.

Vût‰ina prací byla pfiedána
DD Ti‰nov, kter˘ s nimi vyzdobí chodby
Dûtské nemocnice Fakultní nemocnice
Brno. Jsme rádi, Ïe tak práce budou na-
dále dûlat radost tûm, ktefií to nejvíce
potfiebují.

Za v‰echny pfiíspûvky do soutûÏe
srdeãnû dûkujeme!

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Petra Navrátilová

Projekt je realizován za finanãní podpory
SFÎP, MÎP a Jihomoravského kraje.

Vítûz ankety Strom
Ti‰novska 2009

Po roãní pfiestávce byla v záfií vyhlá-
‰ena oblíbená anketa Strom Ti‰novska.
Do 2. 10. mohli svoje návrhy posílat
v‰ichni obyvatelé ti‰novského regionu
– jednotlivci, ‰koly, organizace i obce.
Do tohoto data se se‰lo 14 kandidátÛ,
ktefií byli od 5. do 16. 10. vystaveni
v Mûstské knihovnû v Ti‰novû a bylo zde
pro nû moÏné hlasovat.

V pátek 16. 10. byla v˘stava pfiemís-
tûna do zasedací místnosti ti‰novské
radnice a ãekala na slavnostní vyhlá-
‰ení. To probûhlo v sobotní dopoledne
17. 10. na Podzimních trhov˘ch slavnos-
tech na námûstí v Ti‰novû. Je‰tû tento
den bylo moÏné pro stromy hlasovat,
ale uÏ tehdy byl vítûz jist˘. Stal se
jím s drtivou pfievahou hlasÛ „âerven˘
buk v zámeckém parku v Lomnici“.
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Tento strom byl nominovan˘ hned dva-
krát a to Ïáky Z· Lomnice a mûstysem
Lomnice. Ankety se zúãastnilo více neÏ
pût set hlasujících a âerven˘ buk si
z toho odnesl pfies tfii sta hlasÛ.
Lomnick˘ buk se utká o nominace v ce-
lostátní soutûÏi Strom roku 2010. Pfie-
jeme mu velk˘ úspûch i v této soutûÏi.

Na druhém místû se umístil „Jinan
v parku ti‰novské nemocnice“, kter˘ na-
vrhli Ïáci Z· Smí‰kova. Na tfietím pak
„Lípa u Floriánka v Porta coeli“ od
Dagmar Fetterové. âtvrté místo patfií
„Ka‰tanovníku jedlému v Pfiedklá‰tefií“,
kter˘ nominovaly dûti ze Z· a DD
v Pfiedklá‰tefií. Pát˘ skonãil „Pinus
Sisiphus“, jehoÏ navrhovatelem byl
Radim Tich˘. A ‰esté místo obsadily
„Tfie‰nû na Veselském chlumu“ navrÏené
rodinou Pernicovou.

Závûrem bychom rádi podûkovali
v‰em, ktefií se zúãastnili ankety Strom
Ti‰novska 2009, jak nominací, tak hla-
sováním. Doufáme, Ïe pfií‰tím rokem
tato anketa neztratí na oblíbenosti a uÏ
se velice tû‰íme na nové kandidáty…

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Petra Navrátilová

Projekt je realizován za finanãní podpory
SFÎP, MÎP a Jihomoravského kraje.

Jednoduché, chutné
a zdravé vafiení
s MUDr. Hofhanzlovou
podruhé v Ti‰novû

Po vydafiené besedû o zdra-
vém vafiení, která se ko-
nala v záfií v Matefiském
centru Studánka, se pfii-
pravuje podobná akce
v knihovnû. Ve ãtvrtek

19. listopadu od 17 hodin bude
Dr. Hofhanzlová v pfiedná‰kovém sále
knihovny pfiipravena pohovofiit o zá-
kladních principech zdravé v˘Ïivy
a besedovat se v‰emi zúãastnûn˘mi.
Souãástí je i tentokrát ochutnávka po-
krmÛ nejen z biopotravin a pfiedávání
receptÛ. Vstupné je dobrovolné.
MUDr. Hofhanzlová, specialistka na
zdravou v˘Ïivu a autorka populárních
publikací, se v rámci besedy zamûfií na
vafiení z cel˘ch zrn, lu‰tûnin, zeleniny,
ovoce, ofiechÛ a semen. Pohovofií o ne-
bezpeãí nadmûrné konzumace Ïivoãi‰-
n˘ch bílkovin, o vhodn˘ch nápojích
a zpÛsobu slazení pokrmÛ. Vysvûtlí dÛ-
leÏitost sezónního stravování a vafiení
z biopotravin. Pfiirozenou souãástí be-
sedy bude spoleãná diskuse s úãastníky.
BliÏ‰í informace o léãení a publikacích
MUDr. Hofhanzlové najdete na jejích
webov˘ch stránkách http://www.calen-
dula.cz/. Knihy budou k zakoupení
pfiímo na besedû. ManÏelé Lucie
Entlerová a Milan Krejãífi z KalÛ si pro
vás v rámci ochutnávky nachystali
tento jídelníãek:
– rÛzné druhy kváskov˘ch chlebÛ

s pomazánkami
– staroãeská puãálka
– celozrnn˘ ‰trÛdl se zelím a tofu
– zeleninové saláty
– mouãníky bez cukru
– netradiãní ãaje
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V pfiípadû zájmu o úãast na besedû
se prosím nahlaste do 13. listopadu na
trhy@tisnovsko.eu ãi 737 187 244 nebo
pfiímo v pfiízemí knihovny – v pÛjãovní
dobû oddûlení pro dospûlé, tel. 549 121
001–2. Poãet míst je omezen. Pfiednost
mají ti zájemci, ktefií se z kapacitních
dÛvodÛ nedostali na záfiijovou akci
v matefiském centru. Besedu pofiádá ob-

ãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko za finanãního pfiispûní
Jihomoravského kraje v rámci propa-
gace biopotravin a místních v˘robkÛ na
Ti‰novsk˘ch trzích.

Za pofiadatele vás srdeãnû zve,
Karolina Krátká,

koordinátorka Ti‰novsk˘ch trhÛ

Basketbal Ti‰nov

Novou sezónu 2009/2010 zahájilo
druÏstvo Ïen srpnovou atletickou pfií-
pravou, která díky pûknému poãasí po-
kraãovala aÏ do konce záfií soubûÏnû
s pfiípravou v hale. Ti‰novské Ïeny jsou
prÛmûrn˘m vûkem nejmlad‰ím druÏ-
stvem soutûÏe. Tento fakt pfiedurãuje
druÏstvo vyniknout nad soupefii pfiede-
v‰ím rychlostí a dravostí. Novou trenér-
skou dvojici tvofií ZdeÀka Zemánková
a Jan Pafiízek.

První mistrovské utkání zahajovala
dûvãata na domácí palubovce proti
druÏstvu Sokolu Bílovice n. S. v sobotu
17. 10. V první minutû utkání nás
soupefi zaskoãil rychlou stfielbou. Pfiesto
jsme se dokázali vzpamatovat, skóre vy-
rovnat. V druhé polovinû utkání jsme
zvolili osobní obranu po celém hfii‰ti
a díky tomu jsme získávali míãe a pfie-
cházeli do rychl˘ch protiútokÛ. Na hfie
se podílelo celé druÏstvo rychl˘m stfiídá-
ním. Tím jsme si zajistili první vítûzství
67:38.

V nedûli nás ãekal známûj‰í soupefi,
druÏstvo âKD Blansko. Soupefi byl dra-

vûj‰í, rychlej‰í a mûl pfiesnou stfielbu.
Pfiesto, Ïe jsme se dokázali ve druhé
ãtvrtinû na soupefie dotáhnout a pfievzít
vedení, nakonec soupefi zaslouÏenû
vyhrál 44:68.

Na‰í slabinou v úvodu soutûÏe je
pfiedev‰ím stfielba a to i z jasn˘ch pozic
a pomal˘ pfiechod do útoku.

Zleva horní fiada: ZdeÀka Zemánková,
Barbora Marvanová, Aneta Musilová, Aneta
Kozelková, Aneta Matûjová, Markéta
Vojáãková.
Zleva spodní fiada: Petra Zemánková,
Michaela Juránková, Tereza Hnátová,
Markéta Havlíková, Monika Juránková,
Romana Danihelková, chybí Lucie Batelková.

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Stfieda 18. 11. 9.00 – 16.00 v sokolovnû prodej kobercÛ v‰ech velikostí,
bûhounÛ, zbytkové zboÏí a PVC
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Pod vysokou sítí – volejbal

17.10.2009
VK Ti‰nov

– TJ Tesla Brno
3:1, 2:3 

Tfietí dvojutkání a potfietí
brnûnské druÏstvo.

Tesla Brno k nám zavítala v silném
sloÏení. Po poãáteãním se pfietahování
ve vedení jsme soupefie pfiehráli a za-
slouÏenû vedli 2:0. Tfietí set se nevy-
dafiil. Nedokázali jsme dobfie pfiihrát
a v útoku naráÏeli na kvalitní bloky
hostí, které nám tak ãasto vystavûly
stopku. Nedafiilo se nám témûfi nic (2:1).
Pro celkov˘ v˘sledek utkání bylo dobré,
Ïe jsme si mizérii vybrali pouze v tomto
setu. Ve ãtvrtém setu jsme opût hráli
na‰i hru, pfiidali jsme pfiesnost i obûta-
vost a také srdíãko. Vítûzství 3:1.

Zaãátek druhého utkání byl jako
z fií‰e snÛ 1:0. Vyrovnan˘ druh˘ set
a úspû‰nûj‰í koncovka pro hosty 1:1.
A od této doby mûla více z hrací doby
Tesla. Urostlí chalani Tesly dobfie serví-
rovali, zavazeli na bloku, útoãili stfie-
dem sítû a bylo to 2:2. V tajbrejku byl

soupefi agresivnûj‰í v útoku a úspû‰-
nûj‰í v obranû, coÏ pro nás znamenalo
smutnou, hofikou poráÏku 2:3. I pfies
prohru v druhém utkání jsme poãet-
nému domácímu publiku nabídli kva-
litní a bojov˘ v˘kon.

24. 10. 2009, VK Ti‰nov – TJ Sokol
Letovice, 3:0, 3:1

Zápas s Letovicemi byl pro nás vel-
kou neznámou. Jednalo se o t˘m, kter˘
sestoupil z vy‰‰í soutûÏe, probûhla
u nich generaãní v˘mûna a v tabulce
byli pod námi. Od úvodního hvizdu roz-
hodãího jsme si drÏeli nepatrn˘ náskok,
s pfiehledem vedení 1:0. V dal‰ím dvou
setech jsme nepfiedvedli Ïádn˘ zázraãn˘
v˘kon, soupefi v‰ak pomohl chybami
a tak ne snadno, ale pfiece 3:0.

Odvetné utkání jsme zaãali v˘bornû,
bez vût‰ích potíÏí 1:0. Do druhého setu
udûlali hosté korekce v sestavû a obrá-
zek hry se zmûnil. Letovice dobfie úto-
ãily, úspû‰nû bránily a po na‰í zpackané
koncovce soupefi srovnal na 1:1. Na‰-
tûstí jsme se vãas oklepali a na‰í hru
zpfiesnili. Kapitán zavelel k útoku a po
snaÏivém v˘konu jsme slavili zaslou-
Ïené vítûzství 3:1.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Znojmo 8 8 0 0 24:3 658:502 16

2. TJ Sokol ·lapanice 8 8 0 0 24:5 698:543 16

3. TJ Sokol Komárov 8 5 3 0 19:14 744:707 13

4. TJ Lokomotiva - Ingstav 6 6 0 0 18:4 535:444 12

5. VK Ti‰nov 8 4 4 0 16:16 726:690 12

6. VK Moravská Slávia Brno 8 4 4 0 14:16 678:683 12

7. TJ Tesla Brno 8 3 5 0 14:19 709:757 11

8. TJ Sokol Letovice 8 0 8 0 7:24 585:733 8

9. TJ Sokol Dûdice 8 0 8 0 4:24 529:685 8

10. TJ âKD Blansko 6 0 6 0 3:18 379:497 6

Tabulka po 8 utkáních

Co nás ãeká: 14. 11. 2009
doma – Sokol Dûdice

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!!
Pfiijìte si zafandit!! (sik)
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Blahopfiání

Dne 12. 11. 2009 oslaví své 80. naroze-
niny paní LUDMILA URBÁNKOVÁ.
V‰e nejlep‰í, hodnû zdraví a dobré pohody
do dal‰ích let pfiejí dcera a syn s rodinami.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na-
‰ím milovan˘m tatínkem a dûdeãkem
panem FRANTI·KEM OULEHLOU.
Za celou rodinu  a kvûtinové dary dû-
kují dcera a syn s rodinami.

Vzpomínky

Dne 22. 11. uplyne jeden
rok, kdy nás opustil
manÏel, tatínek, dûde-
ãek a pradûdeãek pan
KAREL SOUâEK. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi. Stále

vzpomíná manÏelka a syn s rodinou.

Dotlouklo srdce Tvé zlaté,
v dálce doznûl TvÛj hlas.
SvÛj Ïivot jsi smûl Ïít jen malou chvíli,
láska Tvá navÏdy zÛstane v nás.

Dne 7. listopadu uply-
nulo sedm smutn˘ch
rokÛ, kdy nás opustil ná‰
milovan˘ tatínek a dûde-
ãek pan JAROSLAV
ZAV¤EL. Stále vzpomí-
ná a za tichou vzpomín-

ku dûkuje dcera Jana s rodinou.
Tatínku, moc nám chybí‰.

Dne 23. 11. uplyne ‰est rokÛ od chvíle,
kdy ode‰el bez rozlouãení mÛj syn
TOMÁ· KUPSK¯. Stále vzpomínají
maminka a sourozenci.

Dne 7. listopadu uplynulo 7 smutn˘ch
rokÛ, kdy nás navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek a dûdeãek pan
JAROSLAV ZAV¤EL. Stále vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku dûkují man-
Ïelka a dcera s rodinou.

Inzerce

Pronajmu byt 2+1 v OV, kompletnû
zafiízen˘ v Ti‰novû, ul. Jamborova. Cena
dohodou. Ihned k nastûhování.
Mobil: 604 317 399

Pronajmu 1+KK vhodn˘ pro jednu
osobu. Zafiízen˘ pokoj s kuchyÀsk˘m
koutem a sociálním zafiazením.
Tel.: 603 894 613

Sport

Na 64 polích

V˘sledky 1. kola OP a KP II
KP II
ASK Blansko – ·K Sokol Ti‰nov „A“, 1:7
Gubá‰ 1 Janás 1
Krejãí 1 BartoÀ 1
Pla‰il 0,5 Maláska 1
âíhal 1 Puãálka 0,5
OP
TJ Slovan Ivanãice „B“ – ·K Sokol
Ti‰nov „B“, 4,5:3,5
Hlavsa 1 Kolaãn˘ 1
Hamfiík 0,5 Waischorn 0
·ilha 1 Baxa 0

Zavfiel 0 Cik M 0
Více na http://sachytisnov.webnode.cz/

Nábor futsalistÛ

Vedoucí t˘m jihomoravské Futsal
Tour DDM Ti‰nov hledá nové talenty.
Nábor hráãÛ narozen˘ch v letech 1992
– 2001 probíhá kaÏd˘ pátek od 15.00 do
17.00 na umûlé trávû pfied DDM Ti‰nov
(Riegrova ulice).
Ve‰keré informace Vám rádi podají:
Petr Hrdina (trenér) –  773 514 781 
Luká‰ Petrák (asistent) – 736 421 958
DDM Ti‰nov – 549 412 300
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Pronajmu byt 3+1 v Ti‰novû, od 7. 12.,
8.000,- Kã + inkaso. Tel.: 602 558 234

Vymûním obecní byt, nájem na dobu
neurãitou, 3+1 panel v Brnû-Juliánovû,
za stejn˘ v Ti‰novû nebo okolí, téÏ na
dobu neurãitou. Rozmûr bytu 55,42 m2.
âist˘ nájem 3.500,- Kã, se zálohami
na teplo atd. celkem 6.000,- Kã.
Mobil: 603 171 674.

Koupím byt 2+1 v Ti‰novû, rychlá
platba v hotovosti. Tel.: 777 121 615

Hledám rekr. objekt v okolí Ti‰novska.
Tel.: 604 441 580

GaráÏ v Ti‰novû za nádraÏím prodám
nebo pronajmu. Tel.: 603 856 784

Prodám rohovou sed. soupravu
s úloÏn˘m prostorem, rozkládací, ãeská
v˘roba, stáfií 2 roky. S velkou slevou.
Tel.: 608 078 519

Prodám brambory na uskladnûní
cena 5,- Kã/kg. V areálu v˘kupu u nád-
raÏí, Sojka, Janáãkova 513, Ti‰nov.
Tel.: 49 410 010

VáÏn˘ zájemce koupí obraz J. Jambora.
Seriózní jednání. Tel.: 604 347 541

Angliãtina – v˘uka, douã., maturita
indiv. i skupiny. Tel.: 776 570 893

Nabízím kácení – rizikové kácení.
Tel.: 733 155 835

ZUZU nabízí angliãtinu pro dûti od
4 mûsícÛ do 7 let formou hry. Kontakt
Zuzana Molnárová; 608 242 131

ZUZU NOVINKA – profesionální hlí-
dání dûtí v ãeském jazyce. Kontakt Iva
Cabálková; 776 003 012

Hledám spoleãnici pro Ïenu na vy-
cházky a do spoleãnosti. Odmûna a v‰e
ostatní záleÏí na domluvû. Staãí jen
SMS na tel.: 608 223 435

Pfiijmu fiidiãe s vlastní koncesí
(není podmínkou) na HPP, sk B.
Tel.: 775 125 148

Poradenská spoleãnost hledá brigád-
níky na vypisování dotazníkÛ. BliÏ‰í
informace na tel.: 604 800 779
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