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Pfied
padesáti

lety pfiijel
na oslavy

700 let Ti‰nova
ck polní mar‰ál

arcivévoda
Salvátor

(v podání Václava
Formánka).
Opravdov˘
arcivévoda

pfiijel do mûsta
uÏ v roce 1885

pfii otevfiení trati
Ti‰nov-Brno.
Více mÛÏete

zhlédnout
v Biografu
3. prosince

v kinû Svratka.
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Úfiední dny na MûÚ
o vánoãních svátcích 2009

UpozorÀujeme obãany Ti‰nova
a v‰ech pfiilehl˘ch obcí na zmûnu úfied-
ních dnÛ a hodin na MûÚ Ti‰nov
v období vánoãních svátkÛ:

Pondûlí 21. 12. – úfiední den
– pro vefiejnost otevfieno:

8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
Úter˘ 22. 12. – úfiední den
– pro vefiejnost otevfieno:

8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
Stfieda 23. 12. – není úfiední den

PRO VE¤EJNOST
Ú¤AD UZAV¤EN

âtvrtek 24. 12. – Ú¤AD UZAV¤EN
(·TùDR¯ DEN)

Pátek 25. 12. – Ú¤AD UZAV¤EN
(1. SVÁTEK VÁNOâNÍ)

Pondûlí 28. 12. – úfiední den
– pro vefiejnost otevfieno:

8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
Úter˘ 29. 12. – úfiední den
– pro vefiejnost otevfieno:

8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
Stfieda 30. 12. – není úfiední den

PRO VE¤EJNOST
Ú¤AD UZAV¤EN

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

Pátek 1. 1. – Ú¤AD UZAV¤EN
(NOV¯ ROK)

Souãasnû Ïádáme obãany, aby si ná-
v‰tûvu MûÚ Ti‰nov vãas naplánovali
a nenechávali své záleÏitosti na posled-
ní chvíle roku 2009.

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

Jarmareãní zlatá nedûle

I letos probûhne na ti‰novském ná-
mûstí Míru Vánoãní jarmark. V nedûli

20. prosince si budete moci zakoupit v˘-
robky dûtí, ÏákÛ a studentÛ ‰kol a v˘-
robky z chránûn˘ch dílen. Souãástí bude
samozfiejmû „domeãkovská“ vánoãní
dílna a stánek s tepl˘mi nápoji na za-
hfiátí tûla. Celou pfiedvánoãní atmosféru
zpfiíjemní náv‰tûvníkÛm vystoupení
dûtí z matefisk˘ch a základních ‰kol
a studentÛ gymnázia.

Podrobn˘ program bude upfiesnûn
v TN ã. 21.

OK·

V˘padky v analogovém
vysílání ãeské televize
na ti‰novském pfievadûãi

Na pfielomu listopadu a prosince
2009 budou v˘padky ve vysílání âT
kvÛli pfielaìování ti‰novského pfieva-
dûãe na Kozí bradû na jin˘ zdrojov˘
signál. 26. listopadu 2009 budou na
Kojálu prohozeny kmitoãty âT1 a âT2 .
Proto od 26. 11. do pfieladûní mÛÏete
místo âT1 (22. kanál) chytat program
âT2. Po krátké v˘luce bude analogov˘
pfiíjem âT1 obnoven tak jak pfied tímto
zásahem. Program âT2  na 51. kanále
také bude na pfievadûãi pfieladûn na jin˘
zdroj a po 30. listopadu 2009 – po krát-
ké v˘luce opût zÛstane divákÛm proza-
tím zachován analogov˘ pfiíjem âT2
v pÛvodním stavu.

Podrobnosti o blíÏících se zmûnách
v analogovém i digitálním vysílání
âeské televize v územní oblasti Brno
(zahrnuje Jihomoravsk˘ kraj a souse-
dící ãásti Vysoãiny, Pardubického,
Olomouckého a Zlínského kraje)
najdete v pfiiloÏené tiskové zprávû:
<http://www.ceskatelevize.cz/specialy
/digict/kapitola49.htm?id=4250&from=0>
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Jak se zachovat v pfiípadû
nálezu podezfielého zavazadla
nebo jiného pfiedmûtu

Nûkdy se mÛÏe stát, Ïe napfi. v tram-
vaji objevíte kuffiík, ke kterému se nikdo
nehlásí. Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor JmK
ve spolupráci s Policií âR – Mûstské
fieditelství Brno a Diecézní charitou
Brno Vám poradí, co máte v takovém
pfiípadû dûlat.
Podezfielé zavazadlo

S podezfiel˘m pfiedmûtem – zavaza-
dlem se mÛÏete setkat v prostfiedcích
mûstské hromadné dopravy, v ãekár-
nách, na nádraÏí, na zastávkách,
v parku, v supermarketech a na dal‰ích
místech. Zpravidla se jedná o balíãek,
kuffiík, apod. Zavazadlo mÛÏe vedle che-
mick˘ch, biologick˘ch a radioaktivních
látek obsahovat také nástraÏné v˘bu‰né
systémy. Nikdy ale nevíte stoprocentnû,
co je uvnitfi, takÏe postupujte podle
na‰eho doporuãení.
Co byste mûli udûlat:
– zachovejte klid a ustupte do bezpeãné

vzdálenosti
– v Ïádném pfiípadû se zavazadla nedo-

t˘kejte, neotevírejte a nepfiemisÈujte
jej (nevíte, co je uvnitfi a neodbornou
manipulací by mohlo dojít k v˘buchu,
‰ífiení nebezpeãn˘ch látek, ke ztrátû
kriminalistick˘ch stop – otisky prstÛ
apod.)

– pokud naleznete zavazadlo v prostfied-
cích MHD, neprodlenû o nûm infor-
mujte prÛvodãího, fiidiãe, pfiíp. jiného
odpovûdného pracovníka MHD

– jestliÏe zavazadlo naleznete napfi.
v ãekárnû, volejte tísÀovou linku 112,
kde uveìte v‰echny potfiebné infor-
mace (mimo základních údajÛ uveìte
popis zavazadla – vzhled, nápisy,
znaãky apod.)

– fiiìte se pokyny operátora
– upozornûte i ostatní osoby ve Va‰em

okolí.
Dal‰í podobné pfiípady
Nález „bílého prá‰ku“

Po 11. záfií se zaãaly ve Spojen˘ch
státech objevovat pfiípady, kdy lidem
byly zasílány balíãky s bíl˘m prá‰kem.
Tenkrát se jednalo o velmi nebezpeãnou
biologickou látku – antrax, díky které
onemocnûlo nûkolik lidí. U nás v‰echna
podobná podezfiení byla vÏdy planá. Ale
pfiesto musíme b˘t opatrní. Co tedy
dûlat, jestliÏe naleznete rozsypan˘ „bíl˘
prá‰ek“ nebo Vám pfiijde podezfielá
zásilka?
– jestliÏe naleznete na  vefiejném místû

nebo  dopravním prostfiedku vysypan˘
(nejen bíl˘) prá‰ek, nepfiibliÏujte se
k nûmu (nevíte, co to je – mÛÏe se jed-
nat v lep‰ím pfiípadû jen o cukr, ale
mÛÏe to b˘t také vysoce nebezpeãná
látka)

– neprodlenû volejte tísÀovou linku 112,
pfiíp. 150

– upozornûte ostatní osoby v okolí
– vyãkejte v bezpeãné vzdálenosti pfií-

jezdu záchranáfiÛ a poskytnûte údaje
o sobû pro pfiípad moÏné pozdûj‰í
v˘zvy k lékafiské prohlídce

– jestliÏe Vám po‰tou pfiijde podezfielá
zásilka, neotevírejte ji, netfiepejte s ní,
volejte tísÀovou linku 112 a fiiìte se
pokyny operátora.

Nález nevybuchlé munice
– ustupte od místa nálezu do bezpeãné

vzdálenosti (alespoÀ 100 m a více)
– volejte tísÀovou linku 112 nebo 158
– fiiìte se pokyny operátora
– varujte i ostatní osoby v okolí, aby se

k místu nepfiibliÏovaly a vyãkejte pfií-
jezdu policie ãi záchranáfiÛ, ktefií
místo nálezu zabezpeãí do pfiíjezdu
pyrotechnikÛ.
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MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

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

Stejnû jako v loÀské koncertní sezó-
nû pokraãuje soutûÏ o hodnotné ceny.
Zúãastnit se mohou 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.

10. prosince v 19.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov
Vánoãní koncert Fleretu

a Jarmily ·ulákové
VÁNOCE NA VALA·SKU

Skloubit rockovou muziku s klasic-
kou lidovkou – právû to se dafií vizo-
vické kapele Fleret. Její hudba vychází
z moravské lidové zpûvnosti a zároveÀ
nepostrádá bigbeatovou zemitost
a fiíz. Fleret s kapelníkem ZdeÀkem
Hrachov˘m funguje pfies pûtadvacet let
a zhruba kaÏdé dva roky vydává desku.
Asi nejvût‰í úspûch zaznamenalo nûko-
likrát zlaté album „Zafúkané“, píseÀ
stejného jména  je symbolem kapely.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022

11. prosince v 9.00 a 16.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Divadélko ANDROMEDA Praha
Vánoãní kabaret s Andreou a Dodem

Ve Vánoãním kabaretu se dûti pfiene-
sou do dfiívûj‰ích dob, kdy je‰tû v období
adventu chodily po vesnicích rÛzné ma‰-
kary – jako tfieba: LUCKY, BARBORKY,
MIKULÁ·KA, AMBROÎ A PERECHTA.
Dozví se o star˘ch zvycích, uvidí jmeno-
vané ma‰kary a poslechnou si o nich ve-
selé písniãky.
Délka pfiedstavení: 50 min.
Pfiedprodej na odpolední pfiedstavení
v knihkupectví pí Ra‰kové

15. prosince v 19.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov
Divadlo Kalich Praha

Diego Ruiz, Fiona Bettanini
& Nicola Pistoia, Pino Ammendola

BEZ P¤EDSUDKÒ
Komedie pro odváÏné diváky

a je‰tû odváÏnûj‰í herce 
hrají: Fiona – Jana Paulová

Diego – Pavel Zedníãek
reÏie: Roman ·tolpa

âeskou premiérou komedie Bez
pfiedsudkÛ navazuje Divadlo Kalich na
úspûch pfiedcházejících inscenací pfied-
ních ãesk˘ch komikÛ Jany Paulové
a Pavla Zedníãka.

Hra se odehrává v motelu, kde musí
v jediném volném pokoji neplánovanû
pfiespat Diego s Fionou, dva letití pfiá-
telé. Spoleãná noc jim nabídne moÏnost
otevfienû si popovídat o vûcech, na které
se Ïeny jinak ost˘chají ptát muÏÛ
a muÏi Ïen.

Bez pfiedsudkÛ je tedy v˘teãnou ko-
medií pfiednû o kamarádství, o tajem-
stvích, o zvûdavosti a hlavnû – o nás,
jejích divácích.

Stáváme se svûdky vtipného, vy-
brou‰eného, velmi trefného a místy
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i dojemného slovního souboje obou po-
stav. A nebyli by to Jana Paulová
s Pavlem Zedníãkem, aby k nûmu nepfii-
dali fiadu nezapomenuteln˘ch gagÛ.
Délka pfiedstavení: 110 min.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022

FOTOGRAFIE Z NA·ICH AKCÍ SI
MÒÎETE PROHLÉDNOUT NA:
http://archivmekstisnov.galerie.cz/

MûKS v Ti‰novû ve spolupráci
s krouÏkem Cuchanina

a Matefisk˘m centrem Studánka
pofiádá dne 12. 12. 2009 v˘stavu

Vánoãní ozdoby vãera a dnes.

V˘stava probûhne v prostorách
MûKS v Ti‰novû od 9 do 17 hodin.
Vystaveny budou stromeãky s ozdobami
tradiãními i ménû znám˘mi.
Od 14 hodin probûhne kulturní
program, kde vystoupí:
– studenti S· Fortika s ukázkou vánoã-

ního stolování a tepl˘ch nápojÛ
– aerobic dûti
– matefiská ‰kola Sluníãko
– TS Tygfiíci
– vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe O nejkrás-

nûj‰í vánoãní ozdobu.

Srdeãnû Vás zvou ãlenky
krouÏku Cuchanina!

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci prosinci 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

9. 12. 2009 v 17.00 pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Kapitoly
z dûjin hudby

2. 12. a 16. 12. 2009 v 17.00
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ
– Moderní architektura

8. 12. 2009 v 17.00 pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Lidová
kultura na dosah

Vzdûlávání se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Salonky

3. 12. 2009 v 9.30
Zdobení vánoãních perníãkÛ

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci 5. roãníku projektu „Salonky“
praktickou dílnu zdobení vánoãních per-
níkÛ pod vedením Dagmar Kopfiivové.

Zájemci si s sebou pfiinesou nûkolik
kouskÛ upeãen˘ch perníkÛ a sáãek na
zdobení se ‰piãkou (lze koupit v Domá-
cích potfiebách na ul. Brnûnské).

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Trénování pamûti

7. 12. a 14. 12. 2009 v 9.30
Ach, ta moje hlava 2 !!!

Pokraãovací kurz trénování pamûti
pro seniory je vûnován sedmi divÛm
svûta. Úãastníci si nejen osvojí znalosti
o divech svûta, ale pomocí rÛzn˘ch mne-
motechnik si informace zapamatují
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a dokáÏí je zpûtnû vyvolat. Potrápí také
svoji dlouhodobou pamûÈ, trpûlivost
i logické my‰lení.

Cestopisné besedy
10.12. 2009 v 17.00
Alja‰ka & Yukon

Cestopisná beseda s panem
Jaroslavem Chrástem. Autor zavítal na
Alja‰ku a Yukon v srpnu leto‰ního roku.
ShromáÏdil velké mnoÏství fotografií,
z nichÏ sestavil  pásmo.

Tato akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

14. 12. 2009 v 19.00
Setkání v knihovnû

Zveme Vás na pfiedvánoãní posezení
se spisovatelem, dominikánem a knû-
zem Milanem Badalem.

Autor nûkolika knih o kulináfiském
umûní, cestovních kuchafiek, povídek
a ranních glos v âeském rozhlase Vás
jistû velmi pobaví pfiíbûhy a historkami
ze Ïivota. Vtipné glosování souãasn˘ch
trendÛ rozesmûje i pouãí. MÛÏete se do-
zvûdût i takové informace, jako „proã má
prase nejvíce pfiíbuzn˘ch ãi jak se
upgradují manÏelky“.

Veãerem nás budou doprovázet tóny
violoncellistky ·tûpánky Rudolfové
a vÛnû dobrého vína.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné akce a besedy

Ve spolupráci se ‰kolami budou pro-
bíhat knihovnické lekce a besedy. Pro
Ïáky 1. – 7. tfiíd jsme pfiipravili pestrou
nabídku tématick˘ch besed.

4. 12. 2009
Den pro dûtskou knihu
a mikulá‰ská nadílka

V rámci celostátní kampanû Den pro
dûtskou knihu bude první prosincov˘

pátek probíhat prezentace dûtského od-
dûlení, pfii které vás seznámíme s akti-
vitami na podporu dûtského ãtenáfiství.
Náv‰tûvníci mohou také zhlédnout v˘-
stavu Ïákovsk˘ch prací v rámci projektu
Knihy mého srdce, která je vûnována
Ondfieji Sekorovi a Franti‰ku Nepilovi.

MÛÏete se tû‰it na spoleãné setkání
se spisovatelem Pavlem âechem, auto-
rem knihy O ãertovi, a urãitû na vás
nezapomene ani Mikulá‰. S bohatou na-
dílkou k nám zavítá v 16.00 hod.

Nenechte si ujít i pfiedvánoãní na-
bídku knih z nakladatelství Sursum
a Thovt. Prodej bude zahájen ve
12.00 hod. a bude souãástí celého odpo-
ledne.

Z proutûného ko‰íku

2. 12., 9. 12. a 16. 12. 2009
od 13.00 – 16.00

Stfiedeãní tvofiivé dílny bu-
dou zamûfiené na vánoãní tvofiení. âe-
kají na vás neposední ãertíci, barevné
vitráÏe i vánoãní pfiáníãka.

Slavnostní vernisáÏí bude zahájena
v Jamborovû domû dne 12. prosince v˘-
stava betlémÛ, kterou pfiipravila spoleã-
nost ART PERISCOPE. Náv‰tûvníci
budou mít moÏnost zhlédnout témûfi
‰est desítek unikátních betlémÛ, pfiede-
v‰ím ze sbírky fieditele galerie Zd. Jílka.
Jedním z nich, kter˘ pfiiláká zájem
náv‰tûvníkÛ, bude zajisté mechanick˘
betlém Ing. Ant. Srby ze Îelezného.

Na vernisáÏi vystoupí nejen znám˘
zpûvák  Jifií Helán, ale také Vûra
Bakalová, ãlenka opery ND a prof. JAMU
Franti‰ek Kratochvíl.
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Souãástí této vernisáÏe bude také
kfiest knihy HOUBY pfieváÏnû neváÏnû,
kterou vydalo praÏské vydavatelství
KRIGL. KníÏku sepsal a sestavil znám˘

praÏsk˘ emeritní knihkupec a úspû‰n˘
spisovatel VráÈa Ebr a více neÏ sedmi
desítkami humorn˘ch kreseb o houbách
doprovodil Miroslav Pavlík. TakÏe kfiest
bude spojen také s autogramiádou
v˘tvarníka, kter˘ bude podepisovat své
knihy.

(mp)

V˘stava v Drásovû

Zveme Vás na vánoãní v˘stavu pod
názvem STAROâESKÉ VÁNOCE, která
se koná v Drásovû v zasedací místnosti
mûstyse od 3. 12. do 6. 12. 2009 vÏdy od
13.00 hod do 18.00 hod. Na v˘stavû mÛ-
Ïete zhlédnout slavení vánoc od konce
19. století, starodávné v˘‰ivky z v˘bavy
na‰ich babiãek, paliãkování, mnoho
rÛzn˘ch betlémÛ, vánoãní ozdoby
(háãkované, plátûné, z patchworku,
ze slaného tûsta, z kukufiiãného ‰ustí,
z keramiky), zdobené perníky.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
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
29. 11. Ze Ïivota ‰koly – videoprodukce kino Svratka 18.30 ZU·
30. 11. Zpívání u stromeãku námûstí Míru 16.00 Z· nám. 28. fiíjna
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

KaÏdé úter˘
18.00 – 19.30
KrouÏek Cuchanina
– program:

1. 12. 2009 Medvûdi z ponoÏek
8. 12. 2009 Kristovy stromy (svícny)

15. 12. 2009 Skrapbook – moÏnosti tvo-
fiení kronik a vzpomínkov˘ch alb

3. 12. 2009 od 10 hod. Mikulá‰ská
4. 12. 2009 od 16 hod. nadílka

Mikulá‰ s vûrn˘m pomocníkem andíl-
kem pfiijde nadûlit dáreãky v‰em dûtem.
Pro velk˘ zájem je nutné si rezervovat
místo. Pro dûti do 6 let.
Vstupné za dítû 50,- Kã.

1. 12. ·perky mezi obrazy JamborÛv dÛm 18.30 Art Periscope
3. 12. Salonky – zdobení vánoãních perníkÛ knihovna 9.30 MûK
4. 12. Den pro dûtskou knihu knihovna MûK

a mikulá‰ská nadílka
10. 12. Vánoãní koncert – Fleret a J. ·uláková kino Svratka 19.30 MûKS
10. 12. Alja‰ka a Yukon – cestopisná beseda knihovna 17.00 MûK
11. 12. Vánoãní kabaret s Andreou a Dodem kino Svratka 9.00 MûKS

16.30
14. 12. Setkání v knihovnû – Milan Badal knihovna 19.00 MûK
15. 12. Bez pfiedsudkÛ – divadelní pfiedstavení kino Svratka 19.30 MûKS
16. 12. KPH – SOCIETAS INCOGNITUM sál MûKS 19.30 MûKS
18. 12. Vánoãní koncert sál MûKS 18.30 ZU·
20. 12. Vánoãní jarmark námûstí
26. 12. Koncert Ti‰novského kostel sv. Václava 17.00 MûKS

komorního orchestru

V˘stavy

Datum Akce Místo
14. 11. – 30. 11. Zdenûk Kopeck˘ – obrazy JamborÛv dÛm
12. 12. – 31. 12. V̆ stava betlémÛ JamborÛv dÛm
8. 11. – 17. 1. Îidle Du‰ana Tejkala Podhorácké muzeum

23. 5. – 28. 2. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum
29. 11. – 28. 3. Památné stromy Ti‰novska Podhorácké muzeum

Jinde

Datum Akce Místo
2. 11. – 31. 12. Dûtsk˘ pohádkov˘ svût Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka
3. – 6. 12. Staroãeské Vánoce – v˘stava Drásov
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Vzdûlávací program pro rodiãe
Efektivní rodiãovství krok za krokem
– zamûfien˘ pfiedev‰ím na praktick˘

nácvik rodiãovsk˘ch dovedností.
Program jednotliv˘ch setkání:
1. Principy efektivního rodiãovství
2. Tfii styly v˘chovy, rodinná konstelace
3. âtyfii cíle nesprávného chování dítûte
4. Povzbuzování – budování sebedÛvûry

dítûte
5. Komunikace – jak dûtem naslouchat
6. Komunikace – jak s dûtmi hovofiit
7. Trest a co volit místo nûho
8. Rodinné rady, pravidla, fiád
9. Rozvíjení vlastní sebedÛvûry
Setkání budou probíhat v MC Studánka
od 8. 1. – 12. 3. 2010 (mimo 5. 3.) vÏdy
v 16.00 – 18.30 hod., 9 setkání pro
10 – 15 rodiãÛ. Pfiihlá‰ky: studanka
@atlas.cz nebo ikosova@volny.cz.

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

www.ddm-tisnov.cz

Nebeská náv‰tûva
I letos si v Domeãku
mÛÏete objednat
náv‰tûvu Mikulá‰e,

andûla a ãerta k vám domÛ. Staãí zavo-
lat a uskuteãnit rezervaci v DDM na
tel.: 731 507 220 nebo 549 410 118, kde
dostanete bliÏ‰í informace o pfiípravû
a prÛbûhu náv‰tûvy. V sobotu 5. 12.
16.00 – 20.00. Cena náv‰tûvy: 1 dítû
– 150 Kã, kaÏdé dal‰í dítû v rodinû 50,- Kã.

Adventní vûnce a netradiãní
vánoãní v˘zdoba

Tentokrát si kromû vûneãku mÛÏete
také 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. od 10 do 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 pi-
stoli (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

Vánoãní ozdoby z korálkÛ
Korálkové ozdoby na vánoãní stro-

meãek jako z ãasÛ na‰ich babiãek. Na
fotky v˘robkÛ se mÛÏete podívat na
www.ddm-tisnov.cz do kurzÛ.
Kdy: v pátek 11. 12. 2009 od 17 do 20 hod.
Lektor: Eva Nováãková
Kde: DDM hasiãka – studio
S sebou: malé kle‰tû ploché nebo kulaté

(kdo má), pfiezÛvky
Cena: studenti 12-21 let 50,- Kã, dospûlí

100,- Kã + 20,- aÏ 30,- Kã za ma-
teriál na 1 ozdobu, podle toho co
budete dûlat

Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 731 507 220 nebo: lazarova@ddm
-tisnov.cz

Jarní prázdniny na horách 28. 2.
– 6. 3. 2010

Jarní prázdniny jsou v leto‰ním
‰kolním roce od 1. 3. do 8. 3. 2009.
Nabízíme vám moÏnost vyuÏít t˘den
volna v tomto zimním termínu k jedi-
neãnému pobytu na horách. Zájezd je
urãen˘ pro dûti ‰kolního vûku bez ro-
diãÛ (které uÏ umí lyÏovat), pro mládeÏ
a rodiny (i sportovnû zaloÏené praro-
diãe) a dal‰í skupiny.
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Na‰ím zámûrem  je zkombinovat do-
stupnost a vysokou kvalitu lyÏafiského
areálu s nadstandardním ubytováním
a to za v˘hodné ceny, které mÛÏeme zís-
kat jako skupinov˘ ‰kolní zájezd.

Pfii v˘bûru lokality zámûrnû vyhle-
dáváme ubytování v men‰ích horsk˘ch
chatách, které zaji‰Èují dostateãné sou-
kromí i prostor pro na‰i skupinu, pro
bezpeãn˘ a voln˘ pohyb dûtí pfii zimních
hrách a maximální kontakt se zimní
pfiírodou na procházkách a v˘letech.

Letos se vracíme  zpátky do Beskyd,
které nás uÏ v minulosti pfiesvûdãily
o své malebnosti, nádhern˘ch v˘hle-
dech, panenské pfiírodû a pfiijateln˘ch
cenách. âeká na nás lyÏafiské a rekre-
aãní stfiedisko SKI MSA (http://ski
-msa.cz/image/stredisko.jpg) na úboãí
beskydského Grúnû (v nadmofiské v˘‰ce
750 m. n. m.) v jehoÏ centru budeme
ubytováni. Celá lokalita se nachází
v chránûné krajinné oblasti Beskydy.
Z pfiístupové cesty smûrem na Kozlenu
je nádhern˘ v˘hled na celé panoráma
v˘chodního údolí a Lysou Horu. Z vr-
cholu Tû‰iÀoãky je v˘hled v˘chodním
smûrem na Visalaje a Bíl˘ kfiíÏ, jihov˘-
chodním smûrem na Slovensko, Malou
Fatru a Rozsutec a jiÏním smûrem na
vrcholky beskydsk˘ch hvozdÛ smûrem
na SoláÀ a Velké Karlovice.

V areálu jsou vynikající snûhové
podmínky. Poãet dnÛ se snûhovou po-
kr˘vkou je 110 - 140. Tratû jsou vhodné
jak pro zaãáteãníky a rodinky s mal˘mi
dûtmi, tak pro nároãné lyÏafie. Na‰emu
vyÏití jsou k dispozici 4 vleky typu
Tatrapoma s pfiepravní kapacitou 2800
osob za hodinu.

4 sjezdové tratû o celkové rozloze asi
30 ha, z toho dvû  tratû jsou homologo-
vány pro konání závodÛ v alpsk˘ch dis-
ciplínách. V‰echny sjezdové tratû jsou
upravovány po celé zimní období snûÏ-
n˘mi vozidly pro úpravu sjezdov˘ch tratí.

Ubytování je v 4-5-ti lÛÏkov˘ch po-
kojích na dvou budovách blízko sebe,
stravování plná penze s pitn˘m reÏi-
mem. Doprava je autobusem z Ti‰nova.

Pro v‰echny dûti bude zaji‰tûn odpo-
lední a veãerní program (hry, v˘tvarné
dílny, promítání filmÛ…) Pro samotné
dûti bez rodiãÛ program celodenní vãetnû
lyÏování (dûti uÏ musí umût lyÏovat – na
sjezdovce bude zaji‰tûn pouze dozor).

Pro star‰í úãastníky a rodiãe je úãast
na programech dobrovolná, záleÏí pouze
na jejich chuti a pfiání. Mohou se zapojit
do her, nebo vyuÏít veãerního volna, kdy
je o dûti postaráno, pro sebe, relaxaci
a odpoãinek.

Tû‰íme se na vás s dal‰ími informa-
cemi a pfiedbûÏn˘mi pfiihlá‰kami na
DDM Ti‰nov, domecek@ddm-tisnov.cz,
tel: 549 410 118, 777 809 263, vedoucí
zájezdu: Veronika Jufiíková.

Cesta svûtel aneb veãerní
pohádkov˘ les 

Víte, co dûlají pohádkové bytosti
v noci? V sobotu sedmého listopadu na
vás ãekaly v lese za ti‰novskou nemoc-
nicí. KdyÏ se poslední stíny protáhly
a rozpustily se v ‰eru, vy‰ly od Domu
dûtí a mládeÏe i dûti s lampióny. Lesní
cesta i vûtve stromÛ osvûtlené plamínky
svíãek vytvofiily nádhernou atmosféru.
Dûti toho veãera s Rákosníãkem lovily
hvûzdy spadlé do rybníãku Brãálníku.
Bílé paní na‰ly klíãe od komnat a po-
mohly jí sfouknout v‰echny svíce na
jejím hradû. Bludiãky byly tentokrát
hodné a pomocí provázku, nataÏen˘m
mezi stromy,  ukazovaly cestu ven
z moãálu. S teplem hvûzdiãky si dûti od-
ná‰ely domÛ svá pfiání. Na tfii sta úãast-
níkÛ pfiicházelo bûhem celého veãera.
I tak se ale na nûkter˘ch stanovi‰tích
muselo chvíli ãekat. Bylo by proto lep‰í,
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kdyby lidé ke své náv‰tûvû vyuÏívali
více moÏnosti chodit prÛbûÏnû v uve-
dené dobû konání akce. UÏ nyní se ale
tû‰íme na pfií‰tí rok, kdy opût v podzim-
ním veãeru prosvûtlí Ti‰nov stovky
svût˘lek.

Veronika J.

Zprávy z parlamentu

Dne 6. 11. 2009
probûhl na Z·
Smí‰kova 2. roã-
ník Filmového fes-
tivalu. Promítalo

se ve 3 kategoriích, a to romantika,
sci-fi a ãeské filmy. Promítat se zaãalo
kolem ‰esté hodiny, mezi druh˘m a tfie-
tím filmem byla asi dvacetiminutová
pfiestávka. Îáci si mohli jít zakoupit
pizzu, popcorn, lízátka atd. do bufetu
U Dvou buchet. Bufet, stejnû tak jako
minul˘ rok, byl velmi nav‰tûvovan˘.

Konec promítání byl zhruba o pÛlnoci.
Akce se zúãastnili i b˘valí ãlenové ‰kol-
ního parlamentu. Také se pfii‰li podívat
i nûktefií filmoví fanou‰ci z fiad uãitelÛ.

·kolu jsme ráno opustili do osmi ho-
din. ZaÏili jsme nezapomenutelné chvíle
a spoustu legrace.

Dominika Hlávková a Adam Spurn˘

Sportovní úspûchy

Po úspû‰ném okresním kole v Îele‰i-
cích odjeli Ïáci Z· Smí‰kova bojovat
v pfiespolním bûhu na krajské kolo do
Hodonína.

V konkurenci sportovních ‰kol jsme
se rozhodnû neztratili, star‰í dívky si
dovezly krásné druhé místo a s vervou
bojovaly i ostatní druÏstva. Jejich v˘-
sledky jsou pfiíslibem dobré atletické
ãásti sportovních soutûÏí.

Stejnû tak bojovali i na‰i Ïáci v okr-
skovém kole ve ‰plhu, kde jsme si vy‰pl-
hali 2. místo.

V rámci pfiípravy na florbalové
soutûÏe jsme uspofiádali ‰kolní kola
a v˘sledky pfiineseme v dal‰ím ãísle
Ti‰novska.

Dûkujeme v‰em sportovcÛm za re-
prezentaci ‰koly.

VV

2. Adventní dílniãky

Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840 si Vás do-
voluje pozvat dne 3. 12. 2009 v dobû od
14.30 do 17.30 hodin do ‰kolní budovy
na ulici Smí‰kova na malé pfiedvánoãní
tvofiení. Budete si moci nejen vyzkou‰et
spolu s Ïáky ‰koly v˘robu vánoãních
dekorací a dárkÛ, ale i odnést si to, co se
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Vám bude líbit. Pohodovou náladu do-
plní nûkteré programy. Zve fieditelství
a uãitelé ‰koly spolu se ‰kolním Ïákov-
sk˘m parlamentem.

Tû‰íme se na v‰echny, pro které ne-
jsou vánoãní svátky jen shonem v super-
marketech.

Pfied‰koláci aneb tû‰íme
se do ‰koly…

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

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

Na‰í snahou je pfiiblíÏit dûtem ‰kolní
atmosféru je‰tû pfied vstupem do 1. tfiíd.

První setkání s dûtmi a jejich rodi-
ãi se uskuteãní ve stfiedu 9. 12. 2009
v 15.30 hod. v uãebnû dramatické v˘-
chovy. Toto odpoledne bude zamûfieno
na hudební a dramatickou v˘chovu
v duchu Adventu.

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

Druhé setkání s dûtmi a jejich ro-
diãi se uskuteãní ve stfiedu 27. 1. 2010
v 15.30 hod. v horní tûlocviãnû. Toto od-
poledne bude zamûfieno na pohybovou
v˘chovu (hry s míãem, cviãení s padá-
kem, prvky jógy…).

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

Tfietí setkání s dûtmi a jejich rodiãi
se uskuteãní ve stfiedu 24. 3. 2010
v 15.30 hod. ve tfiídû 1. A. Toto odpo-
ledne bude zamûfieno na pracovní ãin-
nosti (pfiíprava na Velikonoce, zdobení
vajíãek…).

Tû‰í se na vás paní uãitelky Anna
Klíãová a Gabriela ·tûtinová.

âtvrté setkání s dûtmi a jejich ro-
diãi se uskuteãní ve stfiedu 19. 5. 2010
v 15.30 hod. ve tfiídû 1. B. Toto odpo-
ledne bude jiÏ zamûfieno na ‰kolní
v˘uku. Dûti si vyzkou‰í, jak se uãí ve
„velké“ ‰kole.

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

Den otevfien˘ch dvefií

VáÏení rodiãe, budoucí prvÀáãci
a pfiátelé na‰í ‰koly, zveme Vás na „Den
otevfien˘ch dvefií v 1. tfiídách“, kter˘ se
koná ve stfiedu 9. 12. 2009 v dobû od
8 do 11.30 hod. ZároveÀ tento den
probûhne první setkání „Pfied‰kolákÛ“
v 15.30 hod. v uãebnû dramatické
v˘chovy.

V‰ichni jste srdeãnû zváni!

Novinky ve ‰kolní jídelnû
na „Osmadvacítce“

·kolní kuchynû pfii Z· nám. 28. fiíjna
pfiichází s novinkami, které by mûly
zpfiíjemnit a usnadnit stravování dûtí
i zamûstnancÛ  ‰koly. Na‰im zájmem je
zjednodu‰it a co nejvíce zpfiístupnit ob-
jednávání a odhla‰ování ‰kolních obûdÛ.
JiÏ od 18. listopadu nemusí tedy stráv-
níci komunikovat se ‰kolní jídelnou
pouze pfies objednávkov˘ terminál
v jídelnû nebo telefonovat do ‰koly.
Mohou takto uãinit pfiímo z domova
pfiipojením na ‰kolní webové stránky
www.tisnov-zs28.cz a pfies odkaz
http://strav.nasejidelna.cz/0058 zajis-
tit pro své dítû ‰kolní obûd. Pfiístupové
heslo a pfiihla‰ovací jméno jiÏ v‰ichni
strávníci obdrÏeli. S touto sluÏbou pfii-
cházíme hlavnû proto, abychom ulehãili
práci a ubrali starosti rodiãÛm mlad‰ích
‰kolákÛ. Od ledna 2010 si budou moci
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v‰ichni strávníci vybrat kaÏd˘ den ze
dvou druhÛ jídel a my bychom rádi
pfiede‰li starostem rodiãÛ o vyváÏenost
a plnohodnotnost stravování jejich dûtí.
Objednávat lze 2 dny pfiedem, odhla‰o-
vat 1 den dopfiedu, vÏdy do 14.00 hod.
V‰ichni nyní budou ve ‰kolní jídelnû
odebírat obûdy zku‰ebnû na dva termi-
nály ve 2 v˘dejních okénkách. S nov˘m
rokem potom bude kuchynû vafiit dva
druhy jídel a my snad budeme pfiipra-
veni a v‰echny poãáteãní komplikace
budou vyfie‰eny. Je‰tû Ïádám rodiãe,
Ïáky i v‰echny zamûstnance o shovíva-
vost pfii zku‰ebním provozu. Vûfiím, Ïe
nám odpustíte poãáteãní nedostatky
a my plynule zavedeme tuto pfiíjemnou
zmûnu. V pfiípadû dotazÛ, pfiipomínek
a zji‰tûn˘ch nedostatkÛ se obracejte do
‰kolní jídelny na tel. 549 415 630.

Marie ·enk˘fiová,
vedoucí ‰kolní jídelny

Dolní tûlocviãna

Dne 23. 10. 2009 sehráli Ïáci obou
ti‰novsk˘ch ‰kol za pfiítomnosti zá-
stupcÛ Mûstského úfiadu v Ti‰novû pfiá-
telské utkání ve florbalu a otevfieli tak
novû zrekonstruovanou dolní tûlocviãnu
na Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna. Oproti
pÛvodnímu stavu tûlocviãny je zde nyní
nová podlaha s moÏností hrát basketbal,
volejbal, florbal a také badminton.
Firma Pikhart, která rekonstrukci
provádûla, postupovala podle novû
platn˘ch pravidel v basketbalu, a tím
pádem máme na podlaze zcela nové
herní tvary. Po stranách tûlocviãny je
nové obloÏení v pfiíjemné modré barvû,
které opticky cel˘ prostor zvût‰uje.
Doufejme, Ïe nejen dobré sportovní
zázemí, ale i dÛkladn˘ trénink nám
pomÛÏe ke zlep‰ení sportovních v˘konÛ

a pfií‰tí pfiátelské utkání se soupefii
vyhrajeme.

Mgr. Jitka Písafiíková, uãitelka Tv

Zpívání u stromeãku

Dûti ze Z·, námûstí 28. fiíjna, jiÏ tra-
diãnû v‰echny zvou v pondûlí 30. 11.
2009 v 16.00 hod. na slavnostní roz-
svícení vánoãního stromu u ti‰novské
radnice. Pfiijìte si poslechnout vánoãní
koledy a zastavit se v pfiedvánoãním
shonu.

Den otevfien˘ch dvefií

SOU Ti‰nov, nám. Míru 22, pofiádá
dne 2. 12. 2009 od 8.00 do 16.00 hod.
Den otevfien˘ch dvefií.
– informace o studiu na na‰em uãili‰ti
– ukázky z prací na‰ich ÏákÛ
– prohlídka ve‰ker˘ch prostor ‰koly

vãetnû areálu dílen.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Pfiespolní bûh v Z·
a DD Pfiedklá‰tefií

Dne 21. fiíjna 2009 probûhl v areálu
Základní ‰koly a Dûtského domova,
Pfiedklá‰tefií, Komenského 1200 uÏ
XX. roãník pfiespolního bûhu k v˘roãí
svátku 17. listopadu  ÏákÛ základních
‰kol pro dûti se speciálními vzdûláva-
cími potfiebami. Pfiedcházející roãníky
byly uspofiádány pro Ïáky b˘valého
okresu Brno – venkov, ale leto‰ní jubi-
lejní XX. roãník byl ve spolupráci
Základní ‰koly a DD s obãansk˘m sdru-
Ïením Sportment pfii M· a Z· Îele‰ice
uspofiádán jako krajská soutûÏ.

I pfies chladné poãasí se soutûÏe
zúãastnilo 85 dûtí z 9 okresÛ Jihomo-
ravského kraje. SoutûÏilo se ve ãtyfiech
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vûkov˘ch kategoriích chlapcÛ i dívek.
Nelehk˘ profil trati spolu s chladn˘m
poãasím dÛkladnû provûfiily síly v‰ech
závodníkÛ. V‰ichni úãastníci v‰ak do-
bûhli do cíle a nedo‰lo k Ïádnému zra-
nûní. PrÛbûh soutûÏe byl nároãn˘ pro
pofiadatele i pro doprovod dûtí, protoÏe
za nûkolik hodin pobytu venku byla
zima kaÏdému. Paní kuchafiky ve ‰kolní
kuchyni témûfi nestaãily vafiit hork˘ ãaj,
kter˘ pfii‰el velmi vhod.

SoutûÏ v‰ak probûhla úspû‰nû a Ïáci
na‰í ‰koly získali nûkolik medailov˘ch
umístûní. Za to zaslouÏí velkou po-
chvalu a dík patfií také jejich uãitelÛm
Tv, ktefií je dobfie pfiipravili. Máme
radost, Ïe se soutûÏ vydafiila a její
úãastníci byli spokojeni s v˘sledky i pûk-
n˘mi cenami pro vítûze. Chtûl bych také
podûkovat v‰em zamûstnancÛm Z·
a DD za jejich aktivní pfiístup a pomoc
pfii organizaci soutûÏe, protoÏe bez jejich
úsilí bychom asi nesly‰eli slova uznání
od kolegÛ z jin˘ch ‰kol a pfiání sejít se
zase za rok v krásném areálu na‰í
‰koly.

Mgr. Petr JÛza, fieditel Z· a DD

Pfiedvánoãní setkání

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii spolu s galerií
Art Periscope s. r. o. Vás srdeãnû zvou
dne 16. 12. 2009 v 15 hodin do
Jamborova domu na pfiedvánoãní
posezení.

K obdivování nás ãeká padesát
vánoãních betlémÛ, také ‰perky a samo-
zfiejmû obrazy. Vedení galerie zajistilo
krat‰í hudební a recitaãní program
a pûkné dárky do tomboly. Pfiipravíme
si i obãerstvení, které mÛÏete doplnit
vlastnoruãnû peãen˘m vánoãním
cukrovím.

Tû‰íme se na spoleãnû proÏité odpo-

ledne a je‰tû jednou  srdeãnû zveme
v‰echny na‰e ãleny i pfiíznivce.

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii
a vedení Art Periscope

Pozvánka do Îìárce

Základní ‰kola Îìárec pofiádá dne
6. prosince 2009 v 14.00 hod. v kultur-
ním domû ve Îìárci MIKULÁ·SK¯
JARMARK, na kterém si mÛÏete vy-
zkou‰et zajímavé v˘tvarné techniky:
patchwork, korálkování, zdobení per-
níkÛ, v˘roba svíãek.

Prodej keramiky, ‰perkÛ, perníkÛ
a ostatních v˘robkÛ.

Akci doprovodí kulturním progra-
mem Ïáci ‰koly a skupina PAVUâINA.
Obãerstvení zaji‰tûno. Vstupné dobro-
volné.

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ Ti‰nov

Vás srdeãnû zve na âLENSKOU
SCHÒZI ve ãtvrtek 26. 11. 2009
v 18.00 hod.
Program:
Zpráva o ãinnosti ââK Ti‰nov
Zpráva o ãinnosti OS ââK Brno-venkov
Odborná pfiedná‰ka: ZDRAVÁ V¯ÎIVA
– vyuÏití vitamínÛ a minerálních látek.
Místo konání: Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov,
nám. Míru, zasedací síÀ.

Tû‰íme se na Va‰í úãast!
Srdeãnû jsou zváni i neãlenové.

Zelená úsporám
i v Ekoporadnû Ti‰novsko

Jak jste jiÏ moÏná zazna-
menali z jin˘ch médií, od
leto‰ního dubna mohou
majitelé rodinn˘ch ãi byto-
v˘ch domÛ v rámci dotaã-

ního programu Zelená úsporám dostat 
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finanãní pfiíspûvek na v˘mûnu oken,
zateplení, pofiízení kotle na biomasu,
tepelného ãerpadla ãi solárních kolek-
torÛ, pfiípadnû na stavbu pasivního
domu. I kdyÏ stavební sezóna konãí,
je nyní vhodné pfiem˘‰let o moÏnostech
vyuÏití této dotace, protoÏe Ïádost je
moÏné podat i pfied realizací a do konce
bfiezna je moÏno Ïádat i o dotaci na pro-
jekt a energetické hodnocení, které jsou
povinn˘mi pfiílohami Ïádosti a jejichÏ
pofiízení zabere nûjak˘ ãas.

Dotaãní program, vyhlá‰en˘ Mini-
sterstvem Ïivotního prostfiedí a admi-
nistrovan˘ Státním fondem Ïivotního
prostfiedí, je rozdûlen do tfií oblastí.
V oblasti A – úspora energie na vytá-
pûní je nejdÛleÏitûj‰í dosáhnout sníÏení
tzv. mûrné roãní potfieby tepla na vytá-
pûní alespoÀ o 20%. Toho je moÏno
dosáhnout rÛzn˘mi zpÛsoby: v˘mûnou
oken ãi dvefií, zateplením fasády, ale
i zateplením stfiechy, sklepa ãi pofiíze-
ním rekuperaãního vûtrání. Zateplení
musí splnit urãité energetické stan-
dardy a b˘t provedeno firmami ãi
Ïivnostníky ze Seznamu odborn˘ch
dodavatelÛ, av‰ak na toho, kdo splní
podmínky programu, ãeká pomûrnû
vysoká dotace – její v˘‰e je totiÏ urãena
podlahovou plochou zateplovaného ob-
jektu a není omezena procentnû (pouze
nemÛÏe pfiesáhnout investiãní náklady).
Pokud uspofiíte 30 nebo dokonce 40%,
pau‰ální ãástka na metr ãtvereãní pod-
lahové plochy se v˘raznû zvy‰uje.

Dal‰í moÏností, jak získat dotaci, je
pfiejít z neekologického vytápûní uhlím
ãi elektfiinou na biomasu (napfi. dfievoz-
plynovací ãi peletkov˘ kotel) ãi tepelné
ãerpadlo nebo si tyto zdroje pofiídit
rovnou do novostavby. Dotovány jsou
rovnûÏ solární panely slouÏící k ohfievu
vody nebo pfiitápûní. I zde je nutno
vybrat si kvalitní, energeticky efektivní

v˘robek, k ãemuÏ slouÏí Seznam v˘-
robkÛ a technologií. Dotace je opût pfii-
dûlována pau‰álnû podle dané techno-
logie a jediné omezení je nepfiesáhnout
investiãní náklady.

Pokud stavíte nov˘ dÛm, mÛÏe pro
vás b˘t zajímavá moÏnost dotace v ob-
lasti B – Podpora novostaveb v pasiv-
ním energetickém standardu. Pro tuto
oblast neplatí povinnost pouÏít v˘robky
a firmy ze seznamÛ, staãí doloÏit dosa-
Ïení parametrÛ pro pasivní dÛm stano-
ven˘ch programem.

Nejvíce informací o programu
Zelená úsporám najdete na oficiálním
webu http://www.zelenausporam.cz.
MÛÏete ale vyuÏít i sluÏeb Ekoporadny
Ti‰novsko – poradíme Vám ohlednû
samotného programu, jeho podmínek,
postupu Ïádání apod. a mÛÏeme i zpro-
stfiedkovat kontakt v odbornûj‰ích
otázkách stavebního ãi technického
charakteru. Nav‰tivte ekoporadnu na
nám. 28. fiíjna 28 (otevírací doba
Po 13 – 16, St 8.30 – 11.30, Pá 9 – 11), na-
pi‰te mail na ekoporadna@tisnovsko.eu
nebo zavolejte na tel. 549 210 805
(v otevírací dobû ekoporadny). Tû‰íme se
na Vás!

Akce Centra sociálních
sluÏeb Ti‰nov v prosinci 2009
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

2. 12 – stfieda – Plavání
a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích

Odjezd od Domu s peãovatelskou
sluÏbou,  Králova ulice, v 13.30 hod.
Autobus dále zastavuje u Podhorácké
restaurace, u po‰ty, na Humpolce a na
sídli‰ti Pod Klucaninou. Pfiedpokládan˘
návrat v 17 hodin. Cena zájezdu 130,- Kã
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– zahrnuje dopravu i vstupné. V̆ hradnû
pro úãastníky zájezdu je hodinu zamlu-
ven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna.

Dal‰í plavání – poslední
v roce 2009: 16. 12. – stfieda

Vzhledem ke zvy‰ujícímu se zájmu
o zájezdy na plavání upozorÀujeme, Ïe
upfiednostnûni budou zájemci z fiad oby-
vatel DomÛ s peãovatelskou sluÏbou
v Ti‰novû. Ostatní se mohou zúãastnit
v pfiípadû volné kapacity autobusu.
Dûkujeme za pochopení.

3. 12. – ãtvrtek – Mikulá‰ská zábava
V jídelnû Domu s peãovatelskou

sluÏbou na Královû ulici od 15.00 do
19.00 hod. Hraje a zpívá pan Kozelek
z Malhostovic. Vstupné dobrovolné, ob-
ãerstvení zaji‰tûno.

7. 12. – pondûlí – Zdobení perníãkÛ
a v˘tvarná dílna

Pfiijìte si ozdobit jiÏ napeãené nebo
vlastní perníãky, vyrobit látkové ad-
ventní vûnce, vánoãní ozdoby a dal‰í
dekorace. Od 13.00 hod. v jídelnû
DPS Králova.

9. 12. – stfieda – Vánoãní vystoupení
dûtí

Od 14.00  hod. v jídelnû DPS vy-
stoupí pûveck˘ sbor z Dolních Louãek.
Vstupné dobrovolné.

11. 12. – pátek – Zájezd na Brnûnské
vánoce 2009

Ve 12.30 hod. odjezd od DPS
Králova, se zastávkami u Podhorácké
restaurace, u po‰ty, na Humpolce a na
sídli‰ti Pod Klucaninou. Pojedeme do
Brna, kde nav‰tívíme na Zelném trhu
a na námûstí Svobody vánoãní trhy
v duchu tradiãních fiemesel a klasick˘ch
vánoãních zvykÛ. Program trhÛ najdete

na www.tradicnivanoce.cz. Cena zájez-
du je 100,- Kã. Pfiedpokládan˘ návrat
mezi 19. a 20. hodinou.

15. 12. – úter˘ – Vánoãní komorní
koncert

Od 14.00 hod. v jídelnû DPS Králova
zazní v podání umûlcÛ Franti‰ka
Kratochvíla (klavír) a Vûry Bakalové
(zpûv a recitace) díla klasick˘ch autorÛ.

Podrobnosti o pofiádan˘ch akcích
budou vyvû‰eny na nástûnkách domÛ
s peãovatelskou sluÏbou, pfiípadnû je
sdûlíme na telefonním ãísle 549 410 312.

Na akce srdeãnû zveme v‰echny
seniory.

Upozornûní
Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov,

pfiíspûvková organizace, upozorÀuje ob-
ãany, Ïe ve dnech 23. a 31. prosince 2009
nebudou úfiední hodiny. Peãovatelská
sluÏba a rozvoz obûdÛ budou poskyto-
vány jako v bûÏn˘ pracovní den.

28. listopadu: Adventní
trhová slavnost 

Poslední leto‰ní slavnost
na Ti‰novsk˘ch trzích
bude vûnována období
adventu. JiÏ od osmi hodin
vás sv˘mi písnûmi potû‰í
cimbálová muzika Donava.

V 9.30 pfiedstaví typické obyãeje a zvyky
Dr. Irena Ochrymãuková. Následovat
bude polkové pásmo taneãního souboru
KVJ. Pro náv‰tûvníky budou na-
chystány aÏ do 11 hodin také dílny pro
‰irokou vefiejnost a teplá bramboraãka
v biokvalitû. Program se koná za kaÏ-
dého poãasí venku.

Na jednotliv˘ch stáncích je nahlá-
‰en prodej tohoto zboÏí v˘hradnû
z Ti‰novska a okolí:
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– perníkové vánoãní dekorace Vûry
NeuÏilové z Brna a Libûny Kolafiíkové
z Hovoran

– textilní vánoãní dekorace Vûry
NeuÏilové z Brna a Pavly âechové
z Ti‰nova (vãetnû  malovan˘ch a bati-
kovan˘ch triãek, dfievûn˘ch korálkÛ,
kabelek, biÏuterie a dal‰ích doplÀkÛ)

– adventní aranÏmá a vûnce Hany
Pfiikrylové a Ing. Karla ¤íhy z ¤epky

– háãkované vánoãní ozdoby, domácí pe-
ãen˘ ãaj Marie Fabiánové z Ti‰nova

– teplé nápoje
– jableãn˘ sirup, háãkované a pletené

zboÏí ZdeÀky MackÛ z Nedvûdice
– vánoãní cukroví a domácí mouãníky

Hany Pfiíbramské z Ti‰nova a Jarmily
Ëapkové ze Svatoslavi

– keramické obrázky Martiny Hlou‰-
kové z Nedvûdice

– biozelenina a dal‰í potraviny z eko-
farmy Pospí‰ilov˘ch v Holubí Zhofii
a firmy Eko-len

– pivo Kvasar ze Sentic
– ‰perky Marty Nováãkové z Horních

Louãek
– batika Hany Klingorové z Veverské

Bít˘‰ky
– drátované sklo, decoupage, pletené

pedigo, o‰atky a obaly na kvûtináãe
Anny Kretové z Ti‰nova

– vitráÏové a fosingerové ‰perky Vûry
Crhové z Ti‰nova

– korálkové ozdoby, nau‰nice, zvífiátka,
háãkované deãky rodiny Suchán-
kov˘ch z Ti‰nova

Aktuální seznam prodejcÛ sledujte
ve vysílání Ti‰novské televize, na webo-
v˘ch stránkách http://trhy.tisnovsko.eu,
na nástûnce Ekoporadny Ti‰novsko
vedle lékárny Arnica a ve v˘vûsce umís-
tûné pfiímo na námûstí (v horní ãásti pod
po‰tou, u mapy Ti‰novska).

Vzhledem ke kapacitû v˘robcÛ a pûs-
titelÛ je nejvût‰í v˘bûr po osmé hodinû
ranní.

Adventní trhovou slavnost pofiádá
obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko, mûsto Ti‰nov, Podhorácké
muzeum (poboãka Muzea Brnûnska)
v Pfiedklá‰tefií za finanãního pfiispûní
Jihomoravského kraje a âSOB Ti‰nov.

Na 12. prosince je nachystán po-
slední leto‰ní prodej a to s vánoãní
tematikou.

Za pofiadatele vás srdeãnû zvou
Karolina Krátká a Irena Ochrymãuková

Dûti na vãelnici a v Jamném
Ohlédnutí za vãelafisk˘m rokem
2008/09 na Ti‰novsku

Podzim je nejen obdobím pofiádání
v˘stav, ale také hodnocení uplynulého
vãelafiského roku. JiÏ pût let  si na
tûchto stránkách TN  vyprávíme o vãe-
lách a vãelafiení na Ti‰novsku.

Premiéry vãelafisk˘ch v˘stav 2005-09
se ZO âSCH Ti‰nov v Jamném jsou pod-
kladem pro ostatní v˘stavy. Co pfiinesly
tyto vãelafiské v˘stavy, ãlánky v TN, set-
kání s vefiejností a s Ïáky místních ‰kol?
Pfiispûly bezesporu k osvûtû vãelafiství
na Ti‰novsku a okolí. Pro vystavovatele
celoroãní práci, pfiípravu a starost, aby
v‰e dopadlo tak jak má.

V loÀském roce v dubnu nav‰tívily
vãelnici dûti ze Základní ‰koly nám.
28. fiíjna. Byly nejen zvídavé a pozorné,
ale také mohly v praxi vidût nástavkov˘
zpÛsob vãelafiení, také nahlédnout do
úlu a prohlíÏet si na plástu medné, py-
lové, plodové buÀky a celé spoleãenství
na‰í vãely. V mûsíci ãervnu si prohlédly
mladé matky v oplodÀáãcích. Letos
7. kvûtna dûti ze Základní ‰koly
Smí‰kova si nejen prohlédly vãelnici
v Ti‰novû, ale také Ïivot vãel v úlu. Dûti
a vãely se navzájem chovaly pfiátelsky.
Jaké bude na‰e vãelafiství je v prvé fiadû
záleÏitostí vãelafiÛ a celé na‰i spoleãnosti.
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Projekt Varroa Monitoring Systém
v roce 2008 zahájil svoji ãinnost na
území âeské republiky. Dennû sly‰íme
z médií slovo monitoring, monitoring Ïi-
votního prostfiedí, monitoring ovzdu‰í
a v poslední dobû ve vãelafiství monito-
ring spadu kle‰tíka vãelího. VMS se zú-
ãastnila i na‰e ZO âSV Ti‰nov a to
p. Milan Ondráãek ze ·erkovic, Zdenûk
Stanûk z Heroltic a Josef  Permedla
z Ti‰nova. V ãem spoãívá tato ãinnost?
JiÏ z názvu je zfiejmé, Ïe jde o varroázu.
Vãelafi vybavil úly v podmetu sítí tak,
aby vãely nemohly aÏ na dno (podloÏku),
na kterou padali roztoãi. Po t˘dnu byla
provádûna kontrola, sãítání spadu roz-
toãÛ, zapisování do tabulky, dle vzorce
prÛmûrováno a podáváno hlá‰ení
OV âSV Brno-venkov. Celoroãní sledo-
vání stavu roztoãÛ ve vãelstvech pfiispí-
vá k celkovému obrazu napadení.
Vût‰inou nûkteré ze sledovan˘ch vãel-
stev vykazují v˘raznû vût‰í spad neÏ
zbytek stanovi‰tû. Tyto úly zfiejmû pÛ-
sobí jako zdroj mnoÏení roztoãe pro
okolní vãelstva a právû na nû má smysl
se zamûfiit. V̆ ‰e uvedení vãelafii pouÏili
rÛzné pfiípravky v rÛzném období. Pfii
první fumigaci-o‰etfiení vãelstev 10. 10.
2008 to ukázal spad na jednotliv˘ch
sledovan˘ch stanovi‰tích. Pfii vãasném
opakovaném o‰etfiení v podletí byl spad
od 0 do 20 roztoãÛ na jedno vãelstvo. Pfii
jednom o‰etfiení byl spad 45 aÏ 207 roz-
toãÛ, coÏ není je‰tû na závadu, ale byl
znát rozdíl. Tedy vãasn˘m o‰etfiením
a kontrolou spadu je moÏno zamezit
úhynu vãelstev v podzimním období na
varroázu. Tûm vãelafiÛm, ktefií se nebojí
jít s kÛÏí na trh a dokáÏí se podûlit
s ostatními o své údaje, patfií podûkování.

Do nûkter˘ch novin na Ti‰novsku
jsem napsal ãlánek ãím se vyznaãuje do-
br˘ vãelafi. „Dobr˘ vãelafi musí splÀovat
tfii podmínky: odborné a praktické zku-

‰enosti rozsáhlé problematiky v chovu
vãel, ale pfiedev‰ím cit pro potfieby
vãel…“ Cit pro potfieby vãel v dne‰ní
dobû spoãívá také ve sledování zdravot-
ního stavu vãelstev a dodrÏování v‰ech
veterinárních nafiízení. Veterinární
pfiedpisy nám dnes nedovolují pfiesuny
vãelstev bez pfiedchozího laboratorního
vy‰etfiení. V únoru 2009 vãelstva na
Ti‰novsku byla vy‰etfiena tak jako kaÏ-
doroãnû na varroázu. V˘sledky vy‰et-
fiení jsou uspokojivé, jen tfii vãelafii mûli
více neÏ 3 roztoãe na vãelstvo. Letos
také byla na‰e vãelstva podrobena labo-
ratornímu vy‰etfiení na mor vãelího
plodu s negativním v˘sledkem. Vûfiím,
Ïe tento stav bude udrÏen pro v‰echna
pfií‰tí léta, protoÏe pro mnohé z nás by
to znamenalo konec vãelafiení.

Vãelafi vidí jen málo toho, co pfiiná‰í
vãelafiení jemu a jeho rodinû. Pfiedev‰ím
je vnímá jako nádhern˘ koníãek v pfií-
rodû. Pfii práci se vãelstvy zapomene na
denní starosti a problémy tohoto pfie-
technizovaného svûta. Vynikající rela-
xace a pochopení relativnosti na‰eho
bytí pozorováním pfiírody a vãel.

TûÏká vÛnû táhnoucí se od ãesen
v dobû snÛ‰ky a propolisové aroma pfii
otevfiení úlu je charakteristické. Napûtí
pfii rozebírání úlu v dobû rozvoje vãel-
stva, pfied snÛ‰kou a pfii medobraní.
Pocity jak vãelafi pfiipravil vãely na pfie-
zimování a touha spatfiit první jarní
prolet sv˘ch vãeliãek. To v‰e snad nevãe-
lafi nemÛÏe pochopit, a proto jsem se
snaÏil ve sv˘ch ãláncích pfiiblíÏit na‰i
vãelu a podûlit se s vámi o Ïivot tohoto
zajímavého spoleãenství – vãelího národa.

Vãelafi je svûdkem zázraku zrození
i umírání. Vãelafiení je koníãkem pro ce-
lou rodinu. Îe vãely obãas píchnou, to
pfiece nevadí, je to pfiirozené! I u lékafie
ãi zubafie dostaneme nûjakou tu injekci.
Na kaÏdou bolístku máme prá‰ek.



ZÛstávají vzpomínky

Mám známé, ktefií na minulost ne-
chtûjí vzpomínat. Museli proÏít stra‰ná
pfiíkofií. Mám ale také mnohé kamarády
a známé, s nimiÏ se ve vzpomínkách na
minulost shodneme a vzájemnû se doplÀu-
jeme. âerná místa minulosti blednou,
a tak vzpomínáme tfieba i na vojenskou
sluÏbu, kde pfii odlouãení od rodiny také
nebylo v‰echno vÏdycky ideální.
Pochodová cviãení, vojensk˘ dril, drezÛra,
nûkdy ‰patné jídlo a zima, noãní poplachy.
Po ãase je v‰e nepfiíjemné zapomenuto
a vzpomíná se jen na veselé pfiíhody
a dobré kamarády.

V Ti‰novû jiÏ nezÛstává mnoho pamût-
níkÛ, myslím tûch pfies pûtaosmdesát let
s dobrou myslí. Poãítám mezi nû zejména
Oldfiicha Zelinku, MVDr. Igora Tejkala
a Dobru‰ku Quittovou, rozenou Mülle-
rovou. Ta byla spoluÏaãkou mojí sestry
a svého ãasu obû na‰e rodiny bydlely
v obecním domû u kostela. Znám ji tedy
od neútlej‰ího mládí. Sestra vyprávûla,
jak pfii hraní v parku u kostela ãasto na-
cházely lidské kosti. B˘val zde hfibitov.
Je‰tû pfied ãtyfiiceti lety, kdyÏ se pokládal
za kostelem vodovod, se na‰lo nûkolik hro-
bÛ. Mezi pfiihlíÏejícími byl tehdy ro‰Èák,
kter˘ jedné paní strãil do nákupní ta‰ky
holenní kost, nepfiíjemné to doma zji‰tûní.

RÛzné
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Hlavnû zpoãátku to bude chtít stateã-
nost. V na‰í kulturní civilizaci je ale jen
málo moÏností si vyzkou‰et, jak na tom
jste, adrenalin se vám brzy odplaví.
Poznejte i vy zajímav˘ Ïivot vãel v pfií-

rodû, úlu a pochopte zákonitosti Ïivota
tûchto mal˘ch bzuãících tvoreãkÛ na
na‰í planetû Zemi.

Josef Permedla

PROSINEC ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 5. 12. 8.00 futsal – turnaj
Nedûle 6. 12. 10.00 basketbal – Ïeny, Jihlava
Sobota 12. 12. 20.00 futsal I. FC Kvûtnice, Senior Brno 
Sobota 19. 12. 8.00 nohejbal – turnaj

20.00 futsal I. FC Kvûtnice, Jantar Ivanãice
Nedûle 20. 12. 10.00 basketbal – muÏi, Boskovice

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pondûlí 30. 11. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 5. 12. 9.00 – 15.00 prodej obuvi
Nedûle 6. 12. 10.00 – 18.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 7. 12. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 8. 12. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 9. 12. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
Úter˘ 15. 12. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 17. 12. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 22. 12. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
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Zaãínám morbidními vzpomínkami a je‰tû
u nich zÛstanu, nedaleko je pfiece hfibitov.
MÛj spoluÏák fiíká, Ïe na hfibitov chodí ne-
rad, pÛsobí to pr˘ na nûho depresivnû. Já
naopak rád procházím mezi hroby, pokud
mnû to nohy dovolí, a vzpomínám podle
nápisÛ na mnohé, na které bych uÏ moÏná
ani nevzpomnûl. Jdu-li spodním vchodem,
je hned dole vlevo Alenka Kuãerová.
Chodili jsme spolu léta na vlak a z vlaku
od Hradãan. Vpravo rodina Sná‰elova,
v‰echny jsem znal, naproti mistr houslafi
Halouzka z Lomniãky, od nûhoÏ mám
housle a po nûmÏ je pojmenována
Halouzkova ulice, kde míval dílnu. Zemfiel
v koncentraãním tábofie a je‰tû po válce
v b˘valé dílnû jeho paní prodávala pfiíslu-
‰enství k hudebním nástrojÛm. Dále leÏí
Karel Chochola, zahradník a hudebník
zvan˘ Astra. Znal jsem jeho rodiãe, mûli
zahradnictví proti ulici Chodníãek aÏ ke
‰kole na Smí‰kovû ulici. Brávali jsme zde
v‰echnu zeleninu, po zru‰ení zahradnictví
pfii stavbû ‰koly bydleli na DruÏstevní uli-
ci. Dále Zdenûk Melkes, velitel hasiãÛ,
a na konci fiady jeden, kter˘ je‰tû za svo-
bodna pálil za mojí matkou. Naproti u zdi
leÏí Ph.Mr. Emanuel Svoboda, tragicky
zemfiel˘ spoluÏák. O nûkolik fiad v˘‰e
u pumpy má hrob obuvník Jedon. Nikoliv
ten z Dvofiákovy ulice, ale jin˘ stejného
jména a profese z Dvofiáãkovy ulice.
Sestra chodila s jeho dcerou do ‰koly a já
jsem byl tehdy také na pohfibu. Je to snad
pfies sedmdesát rokÛ, dodnes to pamatuji.
Dílnu po nûm potom pouÏíval krejãí pan
Borek, kter˘ dûlal kostelníka a mûl poãet-
nou rodinu. Pamatuji jeho vyhublou paní,
pomáhala mu s ‰itím. Tehdy se odûvy
hodnû pfie‰ívaly po zemfiel˘ch str˘ãcích
a dûdeãcích, a tak bylo práce dost a mu-
selo se nejdfiíve párat, odûv se vût‰inou ob-
racel. Hotovou práci dûti rozná‰ely a tak
si pfiivydûlávaly. DÛm je jiÏ zbofien, stojí
zde nová ‰kola. Tak bych mohl vzpomínat
na mnoho a mnoho dal‰ích.

Cestou ze ‰koly jsme nûkdy za‰li na
hfibitov sbírat zbytky vosku, uÏ ani nevím,
na co jsme to potfiebovali. SpoluÏák, mu-
sím to tak drsnû fiíct, jednou seÏral z vá-
noãního stromku na hrobû fondánové
cukroví. Jindy jsme procházeli kolem már-
nice, kde právû MUDr. Bene‰, byl to Ïelez-
niãní lékafi, pitval Ïenu pfiejetou vlakem.
Dvefie byly otevfieny, elektfiina zde nebyla.
U lékafie stál zapisovatel se se‰item a ho-
fiící svící, MUDr. Bene‰ diktoval: „¤ezba
malého mozku“. Nûkolik dní jsem nejedl
a dodnes to mám vryto v pamûti.
Hrobníkem byl tehdy neupraven˘ star‰í
muÏ s dlouh˘mi vlasy a pfiezdívkou
„Pracant" a provázely ho hrÛzostra‰né
historky. Já sám jsem ho jednou vidûl, jak
stolové spoleãnosti Na Humpolce ukazuje
staré zaÏloutlé kreslené pornografické
obrázky, znevaÏující duchovní. Je‰tû po
válce chodil ve váleãn˘ch dfievácích.
Svr‰ek mûly z tmavû fialové slab‰í kÛÏe se
zapínáním na fiemínky a dfievûné pod-
ráÏky byly snad dva centimetry silné.

Ale pfiejdûme uÏ radûji k pfiíjemnûj‰ím
vzpomínkám. Naveãer se hodnû chodívalo
na hfibitov zalévat. Potkával jsem ãasto
kromû jin˘ch manÏele Novotné, i ve
v‰ední den sváteãnû obleãené. Byl to b˘-
val˘ fiezník, nedávno byl ve starém filmu
v Ti‰novské televizi. Patfiilo jim fieznictví
U Jana a byli s paní ohromnû sehraná
dvojice. On hromotluk  s knírkem, paní
drobná bûlovlasá, hladce uãesaná s vlasy
do drdÛlku. Pamatuji jednu pfiíhodu
z bfiezna 1939 po pfiíchodu NûmcÛ. Byli
hladní, u nich bylo jiÏ v‰e na lístky. Jeden
pfii‰el a Ïádal maso na tatarsk˘ biftek, coÏ
nebylo tenkrát v Ti‰novû obvyklé. Paní
Novotná ihned vûdûla, o co jde, a vhodné
maso mu na‰krábala. V prodejnû bylo ta-
ké nûkolik kulat˘ch mramorov˘ch stolkÛ.
Dnes si nedovedu pfiedstavit, jak se tam
ve‰ly. Za korunu byla buì polévka nebo
tepl˘ bufit. Koupila-li mnû pfii nákupu na
mé Ïadonûní nûco matka, byla to pro mne
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Sokol Karate Ti‰nov

Karatisté z Ti‰nova zahájili pod-
zimní ãást nové sezóny úãastí na
Krajském pfieboru v Brnû, kter˘ vítû-
zÛm jednotliv˘ch kategorií zaji‰Èoval
pfiím˘ postup na Mistrovství âR mlá-
deÏe. Mistrovství se uskuteãní
5. – 6. prosince v Ústí nad Labem.
Pfiípravû na tuto soutûÏ jsme vûnovali
znaãné úsilí. V letním pfiechodném ob-
dobí jsme tûÏi‰tû tréninku zamûfiili na
prÛpravná cviãení a doplÀkové sporty na
hfii‰ti u Z· na nám. 28 fiíjna. Tradiãní
soustfiedûní na Prudké odstartovalo
hlavní pfiípravné období, ve kterém jsme
pracovali na rozvoji síly, vytrvalosti,
obratnosti a na  speciálních cviãeních
specifick˘ch pro karate. Soustfiedûní
vyvrcholilo oddílovou soutûÏí a poloÏilo
dobr˘ základ pro start do nové sezóny.
Od zaãátku záfií se  pfiíprava pfiesunula
do tûlocviãny, kde se ãást závodníkÛ spe-
cializovala na svoje disciplíny: souborná
cviãení KATA a voln˘ boj KUMITE.

Prvním testem byl v˘‰e zmiÀo-
van˘ Krajsk˘ pfiebor. Tradiãní opory

– J. ·ikula, M. Slouka, B. JÛzová,
H. Zemanová, ·. ¤ezníãek a D. Fialová
splnily oãekávání a odvedly dobré v˘-
kony. Potû‰itelné je, Ïe i v ostatních
kategoriích se ukázali v dobrém svûtle
závodníci, ktefií je‰tû nemají tolik zku‰e-
ností, ale svou bojovností a nasazením
se dokázali prosadit na medailové po-
zice – G. JÛzová, P. Vítek, M. Vítek,
O. Sedláãek, J. Danûk, L. Danielová
a F. Pavelka.

V hodnocení zúãastnûn˘ch oddílÛ
z Jihomoravského kraje na‰i závodníci
získali nejvíce medailov˘ch ocenûní.

Dal‰ím testem byla kvalitnû obsa-
zená Grand Prix mûsta Ostravy, které
jsme se zúãastnili pouze v disciplínû
kumite. Po velmi dobrém v˘konu obsa-
dili ve sv˘ch kategoriích Michal Slouka
2. místo a Jifií ·ikula 3. místo.

Do konce roku nás je‰tû ãeká úãast
na tradiãním Silesia cupu v Odrách
a kontrolní soutûÏ v rámci Jihomorav-
ského kraje. Vrcholem pfiípravy by mûlo
b˘t Mistrovství âR mládeÏe v Ústí nad
Labem. I pfies dosaÏené úspûchy si
v‰ichni uvûdomujeme, Ïe je tfieba

pochoutka. ManÏelé mûli syna Franti‰ka.
Byl dÛstojníkem, to bylo poznat jiÏ podle
drÏení tûla, a slouÏil u generálního ‰tábu
v Praze. Za války se zúãastnil odboje na
Ti‰novsku. Jejich dcera se provdala za fie-
ditele uãÀovské ‰koly a jistû ji je‰tû dnes
mnozí pamatují. Svou elegancí a vystu-
pováním mû vÏdy pfiipomínala manÏelku
exprezidenta paní Hanu Bene‰ovou. V zá-
vûru Ïivota ji vÏdy doprovázel krásn˘ a po-
slu‰n˘ irsk˘ setr, byla to elegantní dvojice.
Její manÏel míval v pátek schÛzky v ho-

telu Kvûtnice s ti‰novskou starou gardou,
obchodníky PivoÀkou a Rausem, manÏely
Sendlerov˘mi (Mirek) a snad i s dal‰ími.
Dcera pana PivoÀky mi vyprávûla, jak
tatínka naposledy doprovázela do nemoc-
nice. Byl ve ‰patném stavu, museli ho
dopravit aÏ na pokoj. KdyÏ ho uloÏili neo-
pomnûl se zeptat: „A s pány jsi se vyrov-
nala?“ Obchodnická solidnost aÏ do konce.

Karel Krejãí
(pokraãování v pfií‰tím ãísle)
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pokraãovat v plné pfiípravû a nepolevo-
vat v úsilí o co nejlep‰í v˘kony.

Závûrem se chci zmínit o náboru no-
v˘ch ãlenÛ oddílu karate, kter˘ probûhl
v záfií a kam pfii‰ly témûfi dvû desítky
dûtí. Jsme tomu velice rádi, ale byli
bychom je‰tû radûji, kdyby se náboru
zúãastnily i ,,star‰í roãníky“, tfieba i se
sv˘mi dûtmi.  Karate je sportovní dis-
ciplína, která se dá provozovat i v po-
zdûj‰ím vûku, a jejím cílem není pouze
úãast na soutûÏích, ale je to i cesta,
která vás obohatí o nové záÏitky, zv˘‰í
vám fyzickou kondici a pfiispûje k po-
hodû va‰ich myslí. Pokud se rozhodnete
zaãít, rádi vás pfiivítáme na tréninku.

Více se dozvíte na na‰ich webov˘ch
stránkách http://www.sokolkaratetis-
nov.xf.cz/, za jejichÏ provoz patfií dík
Jifiímu ·ikulovi.

Mgr. Petr JÛza, pfiedseda oddílu

Vítûzn˘ víkend
basketbalistek

O víkendu 14. a 15. listopadu sehrály
ti‰novské Ïeny ví-
tûzná domácí utkání.

V sobotu pfiivítaly
tûÏkého soupefie
z Brna. Po men‰ím
zaváhání  hos tÛ
v úvodu si vybudova-
ly nepatrn˘ náskok,
kter˘ se na konci
ukázal jako rozhodu-
jící. Utkání v‰ak bylo
velice vyrovnané
a díky bojovnosti
a dobfie zvládnuté
koncovce se na‰im
basketbalistkám po-
dafiilo zvítûzit o je-
din˘ bod.

V nedûli pfiijeli zmûfiit síly nováãci
v soutûÏi z Kyjova. Od zaãátku zápasu
ale narazili na v˘bornou obranu
Ti‰novaãek a rychl˘ pfiechod do útoku.
Rozhodla pfiedev‰ím druhá ãtvrtina,
kdy hostÛm dovolily dát pouze 9 bodÛ
a samy jim nasázely 34. Zbytek utkání
na‰e hráãky pouze kontrolovaly a bez
vût‰ích problémÛ si do‰ly i v nedûlním
duelu pro zaslouÏené vítûzství.

Ti‰novsk˘ t˘m pfiedvedl dobr˘ v˘kon
v obou zápasech a pochvalu si zaslouÏí
za bojovnost, nasazení a obûtavost a sa-
mozfiejmû fanou‰ci, ktefií vytvofiili boufi-
livé domácí prostfiedí.
SKB Ti‰nov – VSK Univerzita Brno
56 : 55
Body: Hnátová 19, Juránková Monika
10, Zemánková ZdeÀka 9, Kozelková 6,
Marvanová 6, Juránková Michaela 4,
Musilová 2
SKB Ti‰nov – TJ Jiskra Kyjov
73 : 46
Body: Hnátová 25, Musilová 12,
Marvanová 8, Juráãková 8, Juránková
Monika 6, Danihelková, Juránková
Michaela 5, Kozelková 4
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Vzpomínky

Dne 22. listopadu uplynulo 7 let od
úmrtí na‰eho milého manÏela, tatínka
a dûdeãka pana MILO·E HENDRICHA.
Vzpomíná rodina.

Dne 9. 12. vzpomeneme nedoÏit˘ch
90. narozenin paní MARIE PTÁâKOVÉ
a 13. 1. 2010 nedoÏit˘ch 95. narozenin
pana JOSEFA PTÁâKA. Kdo jste je
znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
S láskou stále vzpomínají dcera a synové
s rodinami.

Prázdn˘ je domov, smutno je v nûm,
chybí‰ nám, tatínku, chybí‰ nám v‰em.

Dne 25. 11 uplynul 4. rok
od chvíle, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ drah˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
BOHUMÍR BOGNER.
Stále vzpomínají a za
tichou vzpomínku dûkují

manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 5. 12. uplyne jiÏ
11 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
a tchán pan OLD¤ICH
DOBE·. Stále s láskou
vzpomínají a za tichou

vzpomínku dûkují manÏelka a syn
s rodinou.

Dne 10. 12. to budou
2 roky, kdy nás opustil
manÏel, tatínek, dûde-
ãek, pradûdeãek pan
ANTONÍN KROPÁâEK.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte s námi.

S láskou vzpomínají manÏelka, dcery
a syn s rodinami.

Dne 6. prosince uplyne
bolestn˘ rok ode dne,
kdy nás navÏdy opustil
beze slova rozlouãení
pan MUDr. LUBOMÍR
VALENA. Kdo jste ho
znali a mûli rádi vzpo-

meÀte s námi. Stále vzpomínají
MUDr. Marta Valenová, manÏelka
s celou rodinou, Marie Kfienková, sestra
s celou rodinou.

„Je tûÏko bez tebe Ïít,
v na‰ich srdcích navÏdy tû budeme mít.“

Dne 22. listopadu uply-
nulo 12 let, co nás na-
vÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek pan LUDOVÍT
KÚ·TEK. Vzpomínají
manÏelka a dûti s rodi-

nami. Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s ná-
mi.

Dne 23. 11. uplynulo
6 let, co nás bez rozlou-
ãení opustil syn a bratr
pan TOMÁ· KUPSK¯.
Vzpomínají rodiãe a bra-
tfii.

Dne 29. 11. by se doÏila
86 let paní MARIE
KUPSKÁ. 1. 1. to bude
10 let co nás opustila.
Vzpomínají synové.

Dne 7. 12. uplyne 10 rokÛ
od chvíle, kdy nás navÏdy
opustil pan VÁCLAV
URBÁNEK. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïelka a dûti s rodinami.
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Inzerce

Prodám 2+1, bez balkonu, Klucanina.
Tel.: 605 805 958

Prodáme novostavbu 5+kk v Lomniãce
u Ti‰nova. Zastavûno 171 m2, ob˘vák
+ kk a 4x loÏnice. CP 881m2. Kontakt
Fr. Kadlec, tel.: 733 145 777

Hledám RD v Ti‰novû a okolí. Cena do
4 mil. Tel.: 604 441 580

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

Pronajmu 1+KK vhodn˘ pro jednu o-
sobu. Zafiízen˘ pokoj s kuchyÀsk˘m
koutem a sociálním zafiízením.
Tel.: 603 894 613

Prodám krásn˘ byt 2+kk, ul. Dlouhá.
Kuch. linka (masiv), vest. skfiínû, loÏ-
nice a chodba, roh. vana, terasa. Bez
RK. Cena 1,5 mil. Tel.: 603 305 024

Prodám nov˘, nepouÏit˘ koãárek pro
dvojãata nebo dûti blízko po sobû naro-
zené. Cena dohodou. Tel.: 736 405 104

Prodám krb. kamna Gent. Zn.: Levnû.
Málo pouÏívaná. Tel.: 605 470 577

V˘hodné podlahové krytiny i s montáÏí.
MoÏnost konzultace. Doporuãení.
Volejte kdykoliv! Tel.: 737 548 949

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

Douãování – matematika, angliãtina,
francouz‰tina – základní a stfiední
‰kola. Tel.: 723 670 162

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

Vánoãní pÛjãky 60 – 300 tisíc, odloÏení
splátek na 3 mûsíce. Bez registru i pro
nezamûstnané. Akce 60.000,- Kã za
999,- Kã mûsíãnû. Tel.: 602 482 999

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

Spoleãnost Tesla nabízí solární panely
na stfiechy rodinn˘ch domÛ, neplatíte
ani korunu z vlastní kapsy a vyrábíte si
elektfiinu zdarma a zbytek prodáte.
Garantováno na 20 let. Tel.: 724 689 170

Dne 29. listopadu 2009
uplyne 7 let od úmrtí na-
‰eho drahého tatínka
a dûdeãka pana JI¤ÍHO
MICHÁLKA. Za tichou
vzpomínku dûkujeme
v‰em, ktefií vzpomenou

s námi. Syn a dcera s rodinou.

Dne 26. 11. uplyne
12 rokÛ, co nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûde-
ãek pan ANTONÍN
LU≈ÁâEK. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-

Ïelka a dcery s rodinami.
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TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2009. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov-mesto.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Zvefiejnûní inzerátu 12 Kã/cm2, platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce
osobního charakteru (blahopfiání, vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN
zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-. Pfií‰tí zpravodaj (ã. 21/2009) vyjde 16. prosince 2009 (uzávûrka textÛ i inzerce je 7. 12. 2009).


