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Pfiedvánoãní zdobení perníãkÛ
v ti‰novské knihovnû.
Foto: mk
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émûfi jako pfies kopírák vypadá
poãasí jiÏ nûkolik t˘dnÛ. Sluníãka
jako ‰afránu, zato mlhy, mrholení

a obãas i de‰tû si uÏíváme pln˘mi dou‰ky.
Celkem stálá a pfiíjemná teplota tûsnû nad
nulou umoÏÀuje dokonãení nûkter˘ch prací,
které jsme na podzim nestihli. Tak nûjak
vypadá dosavadní prÛbûh leto‰ního adventu.

Tradiãním avízem adventu a blíÏících se
Vánoc se v na‰em mûstû stala nejen insta-
lace sváteãního osvûtlení v prostoru námûstí,
ale i fiada pûkn˘ch kulturních akcí. Velice
pfiíjemn˘m setkáním na námûstí bylo slav-
nostní rozsvícení „vánoãního“ stromu za
soumraku v pondûlí 30. listopadu, kdy pro
potû‰ení velkého mnoÏství rodiãÛ i dûtí kon-
certovali zpûváãci „Hlásku“ – pûveckého
sboru Z· námûstí 28. fiíjna. Podobná akce
druhého roãníku „Adventních dílniãek“ pro-
bûhla o tfii dny pozdûji v prostorách ‰koly na
ulici Smí‰kovû. Obû akce se setkaly s velk˘m
zájmem rodiãÛ i dûtí a stávají se tak pûkn˘m
závazkem pro pofiadatele budoucích roãníkÛ.

V maliãkém listopadovém ohlédnutí
bych rád vzpomenul dvû události mající pro
na‰e mûsto mimofiádn˘ v˘znam. Ve stfiedu
25. 11. bylo mûsto Ti‰nov hostitelem pracov-
ního setkání vedení Jihomoravského kraje
se starosty 187 obcí a mûst okresu Brno-ven-
kov. Celé dopoledne v prostorách sokolovny
probíhalo pfiedávání informací z rÛzn˘ch ob-
lastí, které mají dopad do Ïivota obcí na‰eho
kraje. Podobná setkání organizuje vedení
kraje v jednotliv˘ch okresních mûstech,
v pfiípadû na‰eho okresu bylo jednání dosud
vÏdy pofiádáno v Brnû. Ti‰novské setkání za-
ãíná novou putovní tradici, kdy hostitelem
bude vÏdy nûkteré ze sedmi povûfien˘ch mûst
okresu Brno-venkov (Ti‰nov, Kufiim, ·lapa-
nice, Îidlochovice, Pohofielice, Ivanãice,
Rosice).

V tent˘Ï den odpoledne v prostorách
Parlamentu âR probûhlo slavnostní vyhlá-
‰ení soutûÏe ãesk˘ch obcí o titul „Obec pfiá-
telská rodinû“. Mûsto Ti‰nov se stalo ve své
velikostní kategorii vítûzem této soutûÏe!!!
Je to velká radost pro v‰echny, ktefií léta

trpûlivû pracují pro vytvofiení harmonického
prostfiedí pro Ïivot rodin v na‰em mûstû.
Velice si tohoto titulu povaÏujeme, znamená
to, Ïe kromû vlastního uspokojení ze spolu-
práce mûsta s rÛzn˘mi obãansk˘mi sdruÏe-
ními, z radosti nad v˘sledky spoleãné práce
na vylep‰ování Ïivotního prostoru a mezilid-
sk˘ch vztahÛ, je zde i ocenûní udûlované stá-
tem – Ministerstvem práce a sociálních vûcí
âR ve spolupráci se Sítí matefisk˘ch center.
Moje podûkování tedy patfií nejen kolegÛm
na v‰ech postech na‰eho úfiadu, ale i Matefi-
skému centru Studánka, âeské katolické
charitû, Centru sociálních sluÏeb, Mûstské
knihovnû, Domu dûtí a mládeÏe, Ti‰novské
televizi, mimo‰kolním aktivitám ‰kol a ob-
ãansk˘m sdruÏením. Ti v‰ichni trpûlivou
kaÏdodenní prací a zájmem o rodinu a její
postavení v mûstské komunitû pfiispûli k to-
muto ocenûní. Pfiíjemnou stránkou morál-
ního ocenûní ti‰novsk˘ch aktivit je i nemalá
finanãní ãástka, která k titulu patfií. Pro
pfií‰tí rok jsme souãasnû obdrÏeli dotaci ve
v˘‰i 670 tis. Kã právû na podporu prorodin-
n˘ch aktivit a opatfiení. Vûfiím, Ïe najdeme
s pomocí ankety mezi vámi i v˘‰e zmínûn˘mi
institucemi zpÛsob, jak tuto ãástku smyslu-
plnû pouÏít ve prospûch dal‰ího zlep‰ení Ïi-
vota rodin v na‰em mûstû.

Pfiedchozí událost bychom mohli chápat
i jako krásn˘ symbolick˘ dárek k vánocÛm.
Pfieji tedy Ti‰novu a jeho rodinám, aby byl
vÏdy pfiátelsk˘ celé rodinû – dûtem a rodi-
ãÛm, ale i dûdeãkÛm a babiãkám, ktefií nepo-
chybnû k rodinám také patfií a nûkdy mám
pocit, Ïe z dne‰ního pohledu na rodinu se
nám jako neopomenutelná souãást rodiny
tro‰ku vytrácejí. Na‰e mûsto bylo vÏdy
dobrou adresou k bydlení, kéÏ je tomu tak
i v budoucnu.

Do posledních dnÛ adventu pfieji plnost
pokoje a pohody pfii pfiípravû na vánoce, aby
vánoãní svátky byly pro nás pro v‰echny dny
radosti, pokoje a míru.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

T
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 8/2009 konaného
dne 3. prosince 2009

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Plán práce RM a ZM na rok 2010.
3. Pfiijetí dotace od Ministerstva práce

a sociálních vûcí ve v˘‰i
Kã 7.023.000,- na v˘platu pfiíspûvku
na péãi oprávnûn˘m osobám.

4. Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
poãtu Jihomoravského kraje ve v˘‰i
Kã 13.095,- na hospodafiení v lesích.

5. Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
poãtu Jihomoravského kraje ve v˘‰i
Kã 95.119,- na zabezpeãení akce-
schopnosti jednotky SDH Ti‰nov.

6. Rozpoãtové opatfiení mûsta Ti‰nova
ã. 18/2009 k 3. 12. 2009 dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

7. Rozpoãtové provizorium mûsta
Ti‰nova k 31. 3. 2010.

8. Zfiizovací listinu Matefiské ‰koly,
Ti‰nov, Horova 960, pfiíspûvkové
organizace.

9. Novelizovaná „Pravidla k pfiijímání,
posuzování a vyfiizování Ïádostí
o nájem nebo v˘mûnu bytu v domech
s byty zvlá‰tního urãení ve vlastnic-
tví mûsta Ti‰nova“ s platností od
1. 1. 2010.

10. Komunitní plán sociálních sluÏeb
správního obvodu Ti‰nov na období
2010-2012.

11. UÏ‰í v˘bûr ÏadatelÛ o byt na I. polo-
letí roku 2010.

12. Návrh plánu prodeje bytov˘ch jedno-
tek z majetku mûsta Ti‰nova vãetnû
kalkulace ceny a seznamu vyjmu-
t˘ch bytÛ z prodeje z dÛvodu Ïalob
na vyklizení bytu pro neplacení ná-

jemného a sluÏeb souvisejících s uÏí-
váním bytu dle pfiedloÏeného návrhu.

13. Darování ãásti pozemku v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 2345 podle GP novû
oznaãené parc. ã. 2345/2 o v˘mûfie
108 m2 Tûlocviãné jednotû Sokol
Ti‰nov se sídlem v Ti‰novû.

14. Bezúplatn˘ pfievod pozemku
v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 1808/28
o v˘mûfie 167 m2 ve vlastnictví
JUDr. Stanislava Sedláãka, bytem
Brno do vlastnictví mûsta Ti‰nov
s tím, Ïe náklady spojené s pfievo-
dem pozemku hradí mûsto Ti‰nov.

15. Bezúplatn˘ pfievod spoluvlastnic-
k˘ch podílÛ obcí Bfiezina, Hradãany,
Lomniãka, Vohanãice a Îelezné k po-
zemkÛm v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 2010
o v˘mûfie 3 213 m2, parc. ã. st. 443
o v˘mûfie 71 m2 a budovû postavené
na pozemku parc. ã. st. 443 do vlast-
nictví mûsta Ti‰nov, se závazkem
mûsta umoÏnit obãanÛm v˘‰e uvede-
n˘ch obcí pohfibívání v souladu se zá-
konem ã. 256/2001 Sb., ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ.

16. Odkoupení pozemkÛ v k.ú. Ti‰nov
parc. ã. 2584/14 o v˘mûfie 6 830 m2

a parc. ã. 2584/18 o v˘mûfie 1 308 m2

ve vlastnictví Franti‰ka Michálka,
bytem Ti‰nov za kupní cenu ve v˘‰i
315,- Kã/m2.

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

Ti‰nova do 26. 11. 2009.
2. Zprávu o hospodafiení mûsta

k 30. 9. 2009.
3. Informaci o proveden˘ch rozpoãto-

v˘ch opatfieních ã. 16/2009 a 17/2009,
která schválila RM na základû povû-
fiení ZM ze dne 22. 10. 2009.

4. Plán kulturních a spoleãensk˘ch akcí
pro rok 2010.

5. Plán investic na rok 2010.
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6. Zápis ã. 4/2009 ze schÛze finanãního
v˘boru ze dne 11. 11. 2009.

7. Zápis ã. 7/2009 ze schÛze kontrolního
v˘boru ze dne 16. 11. 2009.

ZM ukládá:
1. Jednotliv˘m správcÛm kapitol rozpo-

ãtu mûsta (odborÛm) pfiedloÏit kvalifi-
kované a opodstatnûné poÏadavky
(pfii zohlednûní poklesu pfiíjmÛ v roce
2009 a uplatnûní maximální hospo-
dárnosti) na finanãní zaji‰tûní chodu
mûsta (rozpoãtované akce, investice,
provoz MûÚ) a pfiíspûvkov˘ch organi-
zací zfiízen˘ch mûstem, s cílem pfii-
pravit rozpoãet na rok 2010 v souladu
s ãasov˘m harmonogramem.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
místostarosta

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 po-
slední chvíle roku 2009.

Dûkujeme za pochopení.
Pfiejeme v‰em pfiíjemné proÏití vá-

noãních svátkÛ a do nového roku 2010
hodnû zdraví a pohody.

Ing. Václav ·ikula
tajemník MûÚ Ti‰nov

Svoz bioodpadu v zimû

Oznamujeme obãanÛm, Ïe svoz bio-
odpadu probûhne v zimním období 4. 1.,
1. 2., 1. 3. 2010 a dále opût v ãetnosti po
14 dnech.

Svoz domovního odpadu
o svátcích

Oznamujeme obãanÛm, Ïe svozy
smûsného domovního odpadu, které
vychází na 24. a 25. 12. 2009 (ãtvrtek,
pátek) se uskuteãní stejnû jako v bûÏné
pracovní dny. Svoz smûsného domov-
ního odpadu, kter˘ vychází na pátek
1. 1. 2010, se uskuteãní aÏ v sobotu 2. 1.
2010.

V˘sadby stromÛ po mûstû

Je‰tû minul˘ t˘den bylo moÏné vysa-
zovat stromy. Bûhem leto‰ního podzimu
bylo poãasí pro v˘sadby stromÛ velmi
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pfiíznivé. I proto se podafiilo v tomto
období vysadit ve mûstû celkem
141 stromÛ a více neÏ 1500 kefiÛ. Hlavní
v˘sadby probíhaly v okolí ulice Marie
Pavlíkové. Sadovnická úprava byla pro-
vedena na ulici RáboÀova, stromy byly
vysazeny na Kuk˘rnû, na sídli‰ti
U Humpolky, na ul. Kvûtnické u hfii‰tû,
v parãíku u Z· Smí‰kova a nová alej vy-
rostla nad penzionem.

Dûkujeme rodinû pana Mrkviãky za
darování katalpy trubiãovité, kterou vû-
novali pro v˘sadbu do vefiejné zelenû.
Stejn˘ dík patfií Ing. Evû Fuchsové za
darovan˘ jírovec maìal.

Mûsto Ti‰nov vûnuje v posledních le-
tech nemalé finanãní prostfiedky na v˘-
sadbu vzrostl˘ch stromÛ ve mûstû, pfie-
dev‰ím na v˘sadbu ãi obnovu alejí mûsta.
PrÛmûrnû je bûhem posledních 5 let vy-
sazováno roãnû více neÏ 100 stromÛ.

Nastalo období vegetaãního klidu
a tedy i doba kácení. Nejcitelnûj‰í bude
kácení nûkolika památn˘ch lip na
ul. Brnûnské, které byly po odborném
posudku vyhodnoceny jako rizikové
z hlediska provozní bezpeãnosti. Kácení
bude provedeno bûhem zimního období.

Ing. V. Drhlík

Zimní údrÏba místních
komunikací v Ti‰novû

UpozorÀujeme v‰echny obãany mûsta
Ti‰nova, Ïe na nûkter˘ch chodnících
v Ti‰novû se nebude provádût zimní
údrÏba. Jde o chodníky u obytn˘ch domÛ
na ulicích Osvobození, Dfiínová a Kvût-
nická, které mají dva vchody. U tûchto
domÛ se budou udrÏovat pouze chod-
níky k hlavním vchodÛm. NeudrÏované
chodníky budou oznaãeny cedulemi
„CHODNÍK SE V ZIMù NEUDRÎUJE“.

OSMI

Harmonogram 2010

Termíny pro poslední pfiíjem textÛ
a inzerce a termíny, kdy vychází TN
v roce 2010.
ãíslo poslední termín
TN pfiíjem vydání TN
2010 pfiíspûvkÛ

a inzerce
do 17.00 hod.

1 4. 1. 2010 13. 1. 2010
2 18. 1. 2010 27. 1. 2010
3 1. 2. 2010 10. 2. 2010
4 15. 2. 2010 24. 2. 2010
5 8. 3. 2010 17. 3. 2010
6 22. 3. 2010 31. 3. 2010
7 6. 4. 2010 14. 4. 2010

(úter˘)
8 19. 4. 2010 28. 4. 2010
9 3. 5. 2010 12. 5. 2010

10 17. 5. 2010 26. 5. 2010
11 7. 6. 2010 16. 6. 2010
12 21. 6. 2010 30. 6. 2010
13 12. 7. 2010 21. 7. 2010
14 16. 8. 2010 25. 8. 2010
15 30. 8. 2010 8. 9. 2010
16 13. 9. 2010 22. 9. 2010
17 27. 9. 2010 6. 10. 2010
18 11. 10. 2010 20. 10. 2010
19 1. 11. 2010 10. 11. 2010
20 15. 11. 2010 24. 11. 2010
21 6. 12. 2010 15. 12. 2010

Ti‰nov obdrÏel prestiÏní
titul Obec pfiátelská
rodinû 2009

Mûsto Ti‰nov se zafiadilo mezi ta
mûsta âeské republiky, která se nejlépe
vûnují podpofie rozvoje pro-rodinn˘ch
aktivit. Ve své velikostní kategorii
(5001 – 10000 obyvatel) dokázal Ti‰nov
porazit 21 pfiihlá‰en˘ch obcí a 25. listo-
padu 2009 pfievzal v prostorách
Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské
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republiky titul „Obec pfiátelská rodinû
roku 2009“ a také cenu v podobû origi-
nální sklenûné plastiky, kterou navrhl
jeden z nejlep‰ích ãesk˘ch designérÛ
Rony Plesl. Souãástí tohoto ocenûní je
i pfiíslib neinvestiãní dotace na dal‰í
podporu pro-rodinné politiky ve v˘‰i
670 tis. Kã. Mûsto Ti‰nov na slavnost-
ním pfiedávání zastupoval místosta-
rosta mûsta Jan Schneider. Ocenûní
vítûzÛm pfiedal osobnû ministr práce
a sociálních vûcí JUDr. Petr ·imerka, za
Stálou komisi pro rodinu se ceremo-
niálu zúãastnila její ãlenka Jifiina
Fialová, SíÈ
matefisk˘ch
center v âR
reprezento-
vala prezi-
dentka Rut
K o l í n s k á
a Asociaci
center pro
rodinu pfied-
seda Jan
Zajíãek.

Celostátní
soutûÏ Obec
p fi á t e l s k á
rodinû, vy-
h l á ‰ e n á
symbolicky
ke Dni rodin
15. kvûtna 2009, tak dospûla po pÛl roce
do finále. Cílem soutûÏe je podpora roz-
voje pro-rodinn˘ch aktivit a propagace
rodinné politiky na místní úrovni. Právû
obce znají nejlépe potfieby rodin a mají
i nejlep‰í pfiehled o místních podmín-
kách. Díky sv˘m kompetencím mohou
realizovat fiadu pro-rodinn˘ch opatfiení,
napfiíklad podporovat bydlení, infra-
strukturu, zfiizovat matefiské ‰koly, po-
fiádat spoleãenské a propagaãní akce
rodinného charakteru, poskytovat roz-

manité sluÏby pro rodiny a dal‰í.
V̆ sledky soutûÏe ukázaly, Ïe obcí, které
podporují pro-rodinné aktivity, je
v âeské republice celá fiada. Vítûzství
pomÛÏe nejen jim, ale i dal‰ím, které
teprve zaãínají a snaÏí se na svém roz-
voji pracovat.

Kromû Ti‰nova pfievzala nejvy‰‰í
ocenûní dal‰í pûtice obcí – Hru‰ovany
u Chomutova, Lysice, Police nad Metují,
Hodonín a Hradec Králové. Velmi potû-
‰ujícím faktem je i to, Ïe 3 vítûzné obce
jsou z Jihomoravského kraje.

Celkem bylo ocenûno 18 obcí z celé
âeské re-
publiky, kte-
ré se umísti-
ly na prv-
ním, dru-
hém a tfie-
tím místû
v ‰esti veli-
k o s t n í c h
kategoriích
podle poãtu
o b y v a t e l .
Tûchto 18
„vítûzÛ“ vze-
‰lo ze dvou
stovek cel-
kovû pfiihlá-
‰en˘ch obcí,
které vyuÏily

moÏnosti získat vefiejné uznání a v ne-
poslední fiadû také neinvestiãní dotaci
na dal‰í rozvoj v oblasti podpory rodiny.
Do druhého kola postoupilo po peãlivém
v˘bûru 25 finalistÛ. Hodnotící t˘m strá-
vil více neÏ mûsíc osobními náv‰tûvami
obcí, které postoupily do druhého kola
soutûÏe, a zkoumal bezpeãné prostfiedí
pro rodiny, zafiízení a sluÏby, pfiímou
podporu, institucionální, personální
a koncepãní zaji‰tûní rodinné politiky
na místní úrovni a mnohé dal‰í aspekty.

Foto: Místostarosta mûsta Jan Schneider pfiebírá ocenûní
z rukou ministra práce a sociálních vûcí Petra ·imerky.
(Autor: SMART Communication s.r.o.)
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„Tohoto úspûchu si nesmírnû vá-
Ïíme, je to ocenûní v˘borné práce vedení
mûsta, úfiedníkÛ Mûstského úfiadu, ale
zejména dal‰ích institucí, jako je
Matefiské centrum Studánka, Mûstská
knihovna, DÛm dûtí a mládeÏe,
Centrum sociálních sluÏeb, Nízkopra-
hové centrum Klub âas a dal‰ích.
Pfiedev‰ím tûmto patfií velk˘ dík,“ fiekl
nám k úspûchu v soutûÏi místostarosta
mûsta Jan Schneider. „Kromû prestiÏ-
ního, ov‰em také zavazujícího titulu
Obec pfiátelská rodinû 2009, získalo
na‰e mûsto od Ministerstva práce
a sociálních vûcí pfiíslib neinvestiãní do-
tace na rok 2010 ve v˘‰i 670 tis. Kã. Tyto
prostfiedky budou pouÏity na dal‰í pod-

poru tûchto aktivit a jejich konkrétní
vyuÏití bude vycházet z námûtÛ jmeno-
van˘ch organizací a zejména pak samot-
n˘ch obãanÛ mûsta, které bychom chtûli
zapojit do ankety,“ dodal Schneider.

·ËASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

a do nastávajícího roku 2010
hodnû zdraví, ‰tûstí,

osobních i pracovních úspûchÛ
v‰em ãtenáfiÛm i dopisovatelÛm

pfieje Redakãní rada
Ti‰novsk˘ch novin, která v roce 2009

pracovala ve sloÏení PhDr. Josef Zacpal,
Marie Lieberzeitová,

Dalibor Knotek a ·árka Kubátová.



Kultura v Ti‰novû

8 TI·NOVSKÉ NOVINY 21/2009

Vánoãní pfiíbûh
v Ïiv˘ch obrazech

námûstí Míru Ti‰nov
nedûle 27. 12. 2009
v 17 hodin
Srdeãnû zvou pofiadatelé:
mûsto, farnost a adven-
tisté Ti‰nov

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

16. prosince v 19.30 hod.
kostel sv. Václava Ti‰nov

4. koncert sezóny KPH 2009/10
ADVENTNÍ KONCERT
Societas Incognitorum

Yvetta Fendrichová – soprán
Daniela Toma‰tíková – alt

Eduard Toma‰tík – tenor, spinet
Martin ·ujan – bas

Umûleck˘ vedoucí – Eduard Toma‰tík

Societas Incognitorum je brnûnsk˘
vokální soubor, kter˘ se zab˘vá inter-
pretací tzv. staré hudby. Zpoãátku re-
pertoárovû vyrÛstal na dílech pfiedních
renesanãních a ranû barokních sklada-
telÛ jako Gesualdo, Hassler, Monteverdi
ãi Schütz. Posléze se v‰ak jeho pozor-
nost obrátila jin˘m smûrem. Zaãal vy-
hledávat a objevovat autory, jejichÏ
Ïivot a tvorba úzce souvisí s ãesk˘m
a moravsk˘m regionem, ktefií v‰ak
zÛstali dne‰ní vefiejnosti – a to i od-
borné – zcela utajeni. Objevil tak fiadu
skvostn˘ch ‰piãkov˘ch dûl, která jsou
pfiinejmen‰ím na stejné (ne-li vy‰‰í)
úrovni jako díla jejich svûtovû proslulej-
‰ích kolegÛ. Právû tato ãinnost je pro
soubor charakteristická a velmi cenûná
v odborn˘ch kruzích. Dnes tyto skladby
tvofií ‰irokou repertoárovou základnu
ansámblu, s níÏ podnikl nespoãet svûto-
v˘ch novodob˘ch premiér a v tomto po-
ãínání hodlá také pokraãovat s fiadou
dal‰ích unikátních titulÛ, které má nyní
k dispozici.

Soubor je fiazen mezi ãelní inter-
prety staré hudby u nás. Koncertuje na
nejv˘znamnûj‰ích hudebních festiva-
lech a díky unikátnosti jeho projektÛ
o nûj mají ãasto zájem televizní a roz-
hlasová studia.

26. prosince v 17.00 hod.
kostel sv. Václava

Vánoãní muzicírování
Ti‰novského komorního orchestru

Martina Macko, soprán
Jakub Tuãek, tenor

Johana Kuãerová, violoncello
Královopolsk˘ chrámov˘ sbor

fiídí Jan Hanáãek 
Ti‰novsk˘ komorní orchestr

fiídí Jaroslav Kolesa
Program:
EvÏen Zámeãník: Koledy
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Georg Matthias Monn: Koncert g-moll
pro violoncello

Giacomo de Baillon: Pastorale
Adam Michna: Vánoãní roztomilost
anonym: Krásná panna (sborová úpra-

va koledy z Moravy)
anonym: Padla rosa (sborová úprava

koledy z Horácka) 
Jifií Pavlica: Missa brevis

13. ledna v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

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

Trio Nété
ëusi Burmeã, Anna Slezáková,

Vlastimil Flaj‰ingr – kytary
Trio Nété bylo zaloÏeno v roce 2003.

Jeho ãlenové se poprvé se‰li v souboru
„Moravia Guitar Consort“, zamûfiujícím
se na interpretaci renesanãní a barokní
hudby. Jako trio nyní ov‰em hrají pfie-
dev‰ím hudbu soudobou. V roce 2005
bylo na základû nahrávky vybráno
k úãasti v závûreãn˘ch kolech meziná-
rodní soutûÏe komorní hudby v Osace
v Japonsku a v roce 2006 získalo 1. cenu
v mezinárodní kytarové soutûÏi v ital-
ské Gorizii.

Trio Nété s pfiízniv˘mi ohlasy kon-
certuje na mezinárodní scénû kytarové
i komorní hudby.

20. ledna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

SPIRITUÁL KVINTET 
Koncert k 50. v˘roãí vzniku kapely

Pfiedprodej vstupenek jiÏ zahájen
v knihkupectví pí Ra‰kové

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

Zamûstnanci Mûstského kulturního
stfiediska Ti‰nov pfiejí v‰em na‰im pfiíz-

nivcÛm pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoã-
ních, ‰Èastné vykroãení do nového roku
s nov˘m vedením a u dal‰ích kulturních
pofiadÛ se tû‰íme na vidûnou.

Oznámení

Mûstská knihovna Ti‰nov bude od
23. 12. 2009 do 3. 1. 2010 uzavfiena.

V‰em ãtenáfiÛm a náv‰tûvníkÛm
Mûstské knihovny pfiejeme krásné pro-
Ïití svátkÛ vánoãních. Tû‰íme se na Vás
od 4. ledna 2010.

Îiv˘ Betlém v Lomnici

Také letos srdeãnû zveme v‰echny
lidi dobré vÛle na tradiãní Îiv˘ betlém,
kter˘ pofiádá Orel jednota Lomnice,
¤ímskokatolická farnost Lomnice
a mûstys Lomnice na druh˘ svátek
vánoãní, tedy v sobotu 26. 12. 2009
v 17.00 hod. na námûstí Palackého.
Svou úãastí podpofiíte i Tfiíkrálovou
sbírku Charity, která se zde bude zaha-
jovat. Hfiejivé obãerstvení zaji‰tûno.

Na Va‰i hojnou úãast se tû‰í v‰ichni
herci i organizátofii.

Koncert o vánoãních svátcích

I leto‰ní vánoãní svátky Vám zpfií-
jemníme sváteãním koncertem, kter˘
pofiádá mûstys Lomnice a ¤ímskokato-
lická farnost v Lomnici.

V nedûli 27. 12. 2009 jste zváni do
krásn˘ch prostor kostela Nav‰tívení
Panny Marie, kdy od 17.00 hodin vy-
stoupí komorní pûveck˘ sbor „Carpe
Diem“ pfii MûKS Letovice pod vedením
sbormistra Karla Pecháãka.

V programu zazní duchovní skladby,
koledy, pastorely a spirituály. Vstupné
je dobrovolné. Pfiijìte se zaposlouchat…
a strávit pfiíjemn˘ veãer.
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Silvestrovsk˘ ohÀostroj

Zveme Vás na silvestrovsk˘ slav-
nostní ohÀostroj v doprovodu hudební
produkce, kter˘ zaãne 31. 12. 2009
v 18.00 hod. na námûstí Palackého pfied
radnicí. OhÀostroj slouÏí k vyjádfiení
‰tûstí, nadûje, tuÏeb a neopakovatel-
nosti okamÏiku. Pfiijìte dfiíve a pfiipijte
si lahodn˘mi nápoji s pfiáteli, jelikoÏ
takové spoleãné akce jsou jedineãnou
pfiíleÏitostí spoleãnû se potkat a pfií-
jemnû si popovídat.

Zveme v‰echny, co mají rádi pûkné
záÏitky.

Dambofianka opût v Lomnici

Jak uÏ tomu b˘vá zvykem i na závûr
leto‰ního roku se uskuteãní tradiãní set-
kání s Dambofiankou, které pofiádá
¤ímskokatolická farnost Lomnice v pon-
dûlí 28. 12. 2009 na Orlovnû. Pfiíjemná
hudba bude znít od 17.00 hod. a jste
v‰ichni srdeãnû zváni.

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
16. 12. KPH – SOCIETAS kostel sv. Václava 19.30 MûKS

INCOGNITUM
18. 12. Vánoãní koncert sál MûKS 18.30 ZU·
20. 12. Vánoãní jarmark námûstí Míru 14.00
26. 12. Koncert Ti‰novského kostel sv. Václava 17.00 MûKS

komorního orchestru
27. 12. Îiv˘ betlém námûstí Míru 17.00
1. 1. Silvestrovsk˘ ohÀostroj námûstí 0.30

13. 1. KPH – trio Nété sál MûKS 19.30 MûKS
16. 1. Ples stavbafiÛ sokolovna 20.00
20. 1. Spirituál kvintet kino Svratka 19.30 MûKS
22. 1. Zemûdûlsk˘ ples sokolovna 20.00 SOU
23. 1. 6. reprezentaãní ples sokolovna 20.00 mûsto

mûsta Ti‰nova
27. 1. Ladies party sál MûKS 19.30 MûKS

V˘stavy

Datum Akce Místo
29. 11. – 28. 3. Památné stromy Ti‰novska Podhorácké muzeum
23. 5. – 28. 2. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum
8. 11. – 17. 1. Îidle Du‰ana Tejkala Podhorácké muzeum
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

18. 12. 2009 od 16 hod.
Vánoãní slavnost
Pfiijìte si uÏít vánoãní
atmosféru do pfiíjemn˘ch
prostor matefiského

centra. Budeme zpívat koledy, upeãeme
si voÀavé perníãky, vyzkou‰íme si nû-
které vánoãní zvyky. Maminky mohou
pfiinést ochutnat nûco ze svého vánoã-
ního cukroví. Tû‰íme se, Ïe se tak spo-
leãnû s vámi rozlouãíme s tímto rokem,
abychom se shledali opût v lednu 2010.

21. 12. 2009 – 1. 1. 2010
Zavfieno

KaÏdé úter˘ 18.00 – 19.30
KrouÏek Cuchanina – program:

5. 1. 2010 Korálkování
12. 1. 2010 Zdobení textilu voskovkami
19. 1. 2010 Skrapbook – pasparty
26. 1. 2010 Drátkování

Cviãení pro posílení pánevního dna
Trápí vás bolesti v zádech? Bolesti

kyãlí? Bolesti kostrãe? Máte problém
udrÏet moã? Pfiijìte si zacviãit a dozvû-
dût se, jak posílit svaly pánevního dna
a pfiedejít tak nepfiíjemn˘m bolestem.
Odbornû vede Lucia Jefiábková, fyziote-
rapeutka.
Kam: Matefiské centrum Studánka

Ti‰nov, Kvûtnická 821 (200 metrÛ
vlevo nad Z·)

Kdy: kaÏdou stfiedu 16 – 17 hod.
S sebou: pohodlné obleãení
Po domluvû nabízíme moÏnost hlídání
dûtí.

Cviãení pro tûhotné
Bûhem tûhotenství mohou Ïenu trá-

pit bolesti v zádech, které jsou vût‰inou
zpÛsobeny ‰patn˘m drÏením tûla a uvol-
nûn˘mi vazy. Máte-li chuÈ si zacviãit
a dozvûdût se, co dûlat, pfiijìte.

Odbornû vede Lucia Jefiábková, fyzi-
oterapeutka.
Kam: Matefiské centrum Studánka

Ti‰nov, Kvûtnická 821 (200 metrÛ
vlevo nad Z·)

Kdy: kaÏdou stfiedu 18:00 - 19:00 h
S sebou: pohodlné obleãení
Po domluvû nabízíme moÏnost hlídání
dûtí.

A tím to nekonãí...

Matefiské centrum Studánka Ti‰nov
pfiichází s dal‰ím nov˘m projektem,
kter˘ navazuje na Nauãnou stezku pro
nejmen‰í dûti na Klucaninû a nadchne
i vás! Ve Studánce vznikají stále nové
nápady a jedním z nich byla v leto‰ním
roce i nauãná stezka, která zpfiíjemÀuje
nejen rodinám s dûtmi vycházky na ob-
líbenou rozhlednu na Klucaninû.

Paní Mgr. Dana Veselá, Ph.D., v˘-
tvarnice a realizátorka stezky, pfiipra-
vila pro na‰e dûti kníÏku plnou básniãek
a obrázkÛ. Máte-li zájem finanãnû pod-
pofiit vydání kníÏky, ozvûte se na e-mail:
studanka@atlas.cz nebo na tel. 604 871
943. âíslo úãtu, kam mÛÏete posílat své
pfiíspûvky, je âSOB 230304608/0300.

Kukaãka
Kukaãka je ‰patná máma,
sv˘m zlozvykem dobfie známá
bez ptaní zda chce – ãi nechce
umisÈuje svoje vejce
lehce jin˘m do hnízda.

Nechce sly‰et o stavûní,
pro ni péãe pr˘ nic není,
kukáním raã hned
pfiedpoví nám vûk.
(ukázka z pfiipravované kníÏky)
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Persefona je obãanské sdruÏení po-
skytující odborné sociální poradenství
osobám star‰ích 18 let, které jsou obûtí
domácího násilí, znásilnûní a sexuál-
ního zneuÏívání. Jsme tu také pro ty,
ktefií se obûtem uvedeného pfiíkofií snaÏí
pomoci.
K domácímu násilí fiadíme ve‰keré
formy:
– fyzického násilí (napfi. bití, kopání,

fackování, ‰krcení, svazování, mlácení
o zeì, ohroÏování zbraní)

– psychického násilí (napfi. znevaÏování
a poniÏování va‰í osobnosti, zesmû‰-
Àování ve spoleãnosti, izolace, neãe-
kané „kontrolní“ náv‰tûvy ãi telefo-
náty, pronásledování)

– sexuálního násilí (vynucen˘ sex, zná-
silnûní, sexuální napadání, nucení
obûti k sexuálním aktÛm proti její vÛli
napfi. kopírování scén z pornofilmÛ)

– ekonomické kontroly (omezení pfií-
stupu k penûzÛm, neposkytování pe-
nûz na provoz domácnosti, ale napfi.
i zákaz partnerce chodit do práce)

– vydírání, nátlaku (napfi. ohroÏování
fyzick˘m násilím, zastra‰ováním rÛz-
n˘mi zpÛsoby, rozkazování, co máte
dûlat, neãestné ovlivÀování dûtí, ode-
pírání potravy a spánku)

– vyhroÏování (sebevraÏdou nebo jinou
formou sebedestruktivního chování,
jestliÏe neuãiníte, co si blízká osoba
pfieje)

Rádi bychom Vás upozornili, Ïe na‰e
poradna, která sídlí v Matefiském
centru Studánka o. s., na adrese
Kvûtnická 821, bude poskytovat od-
borné sociální poradenství i v následu-
jícím roce, a to kaÏdé druhé pondûlí

v mûsíci (11. ledna, 8. února, 8. bfiezna,
12. dubna ) od 14 do 18 hod.

Po pfiedchozí konzultaci je moÏné si
domluvit i jin˘ termín a to na mobilní
lince 737 834 345 nebo na pevné lince
545 245 996 v pracovní dny v ãase
9 – 17 hod.

Persefona o. s. Jiráskova 8, 602 00 Brno
domacinasili@persefona.cz

www.persefona.cz

„Podpofieno gran-
tem z Islandu,
Lichten‰te jnska
a Norska v rámci
Finanãního mecha-

nismu EHP a Norského finanãního me-
chanismu prostfiednictvím Nadace roz-
voje obãanské spoleãnosti.“

Pfiíbûhy bezpráví

Organizace âlo-
vûk v tísni pofiádá
letos uÏ pát˘ roã-

ník projektu Pfiíbûhy bezpráví, do kte-
rého se na‰e ‰kola pravidelnû zapojuje.
Projekt má upozornit mladé lidi na pro-
blematiku 50. let 20. století. V leto‰ním
roce organizátofii pro velk˘ zájem spojili
téma holocaustu a budování komunismu.
My jsme si z nabídky filmÛ vybrali do-
kument o Hedû Blochové - Margoliové -
Kovalyové nazvan˘ Hitler, Stalin a já.
Îáci 9. roãníku se seznámili s osudem
Ïeny, které se podafiilo pfieÏít nacistick˘
koncentraãní tábor v Osvûtimi a ná-
slednû i perzekuci ze strany komunistic-
kého reÏimu v 50. letech.

Souãástí projektu byla i beseda s pa-
mûtníkem událostí tohoto období. Velk˘
dík patfií panu Rudolfu Mrázkovi, kter˘
mezi nás letos pfii‰el a povyprávûl dû-
tem o sv˘ch Ïivotních zku‰enostech.
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Jak je z reakcí ÏákÛ patrné, tento
netradiãní zpÛsob v˘uky a zisk infor-
mací je velmi zaujal a ocenili jej.

Mgr. J. Medková, K. Kudláãková

Z reakcí ÏákÛ 9. tfiíd:
„…Byli bychom rádi, kdyby podob-

n˘ch akcí bylo víc, protoÏe nic nám ne-
pfiiblíÏí skuteãnou minulost tak, jako
kdyÏ to uvidíme na vlastní oãi…“

„…Tyto ne‰Èastné pfiíbûhy nás do-
vedly k rozhodnutí, Ïe nedopustíme, aby
se nûco takového opakovalo…“

„Aãkoli na‰e zemû zaÏila tyto tota-
litní reÏimy jiÏ dávno a nová generace se
mÛÏe domnívat, Ïe se jich to jiÏ net˘ká,
je to dÛleÏité téma. AÈ uÏ z dÛvodu, aby-
chom vûdûli, Ïe pro podmínky, ve kter˘ch
nyní Ïijeme, dfiíve lidé tvrdû bojovali
a umírali. Lidé byli napadáni pro svou
víru, rasu, názory a ve velk˘ch poãtech
muãeni a zabíjeni. Proto bychom se mûli
vyvarovat nûãemu podobnému… Mladá
generace by mûla poznat, ãím v‰ím si
lidé museli projít, jak tvrdû bojovali, aby
se nûãemu podobnému vyvarovali. Pfies
v‰echny tyto zku‰enosti se dnes najde aÏ
pfiíli‰ mnoho pfiíznivcÛ extremistick˘ch
hnutí a na nás je  postarat se o to, aby
nás nûco podobného nepotkalo znovu…“

·kolní druÏina v ti‰novské
knihovnû

Mûstská knihovna v Ti‰novû pfii-
chází kaÏd˘ mûsíc s pestrou nabídkou
programÛ, ze kter˘ch si vÏdy vybereme.
Velice rádi jsme se zapojili do akce „Celé
âesko ãte dûtem“. Pfii pfiedãítání ze
Star˘ch fieck˘ch bájí a povûstí jsme byli
mile pfiekvapeni, s jak˘m zaujetím dûti
poslouchaly a doplÀovaly paní knihov-
nici znalostmi, které získaly tfieba pfii

letní dovolené s rodiãi v ¤ecku. Hlasité
pfiedãítání rozvíjí jazyk, zlep‰uje pamûÈ,
soustfiedûní a pfiedstavivost a je jednou
z cest jak získat zájem dûtí o kníÏky. UÏ
se tû‰íme na dal‰í spoleãné ãtení.

Oblíben˘ projekt na podporu dût-
ského ãtenáfiství „Knihy mého srdce“
nám v pfiedchozích letech pfiipomnûl
díla Astrid Lindgrenové, Josefa Lady,
pohádkáfie Václava âtvrtka a ilustrá-
torky Heleny Zmatlíkové. Ve stfiedu
18. listopadu jsme se v knihovnû zúãast-
nili besedy o Ondfieji Sekorovi
a Franti‰ku Nepilovi. V leto‰ním roce si
pfiipomínáme kulaté v˘roãí jejich naro-
zení. Oba autofii patfií u dûtí k nejoblíbe-
nûj‰ím, jejich pfiíbûhy znají dospûlí
ãtenáfii a stejnû zaujatû je ãtou i dne‰ní
dûti. Knihy Franti‰ka Nepila inspiro-
valy Mgr. Milenu Strakovou k pfiedkres-
lení obrázkÛ pro dûti, které je s velkou
chutí v knihovnû spoleãnû vymalovaly.
Postaviãky z knihy Ferda mravenec
zase zdobí prostory na‰í ·D.

V˘stavu Svût hraãek Milady
Kolárové jsme vyuÏili pfii práci s tématy
Ná‰ domov, Rodina. ProtoÏe do rodiny
patfií i babiãky a dûdeãkové, dûti zji‰Èo-
valy, jaké hraãky doprovázely jejich dût-
ství. Nûkdy to byla jen panenka nebo
míã se‰it˘ z hadfiíkÛ, ale pfiinesl dítûti
moÏná více radosti neÏ dne‰ním dûtem
ty nejdraÏ‰í hraãky.

Pravidlo „Kdo si hraje, nezlobí“ se
nám potvrdilo pfii dal‰í náv‰tûvû kni-
hovny, kde bylo pfiipraveno Hravé odpo-
ledne. Dûti si vybíraly z pestré nabídky
deskov˘ch her, které pro nû byly v da-
ném okamÏiku stejnû pfiitaÏlivé jako po-
ãítaãové hry nebo sledování televize.
Pfiimlouváme se za v‰echny dûti: rodiãe,
babiãky, dûdeãkové, vraÈte se alespoÀ na
chvíli do dûtského svûta plného fanta-
zie, zkuste si nûkdy veãer místo televize
nebo poãítaãe zahrát s dûtmi starou
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známou hru „âlovûãe, nezlob se“ nebo
dámu ãi pexeso, ãtûte dûtem z knih,
které si samy vyberou. Myslíme si, Ïe
pro nûkteré dûti z druÏiny byla první
cesta do knihovny inspirací stát se jejím
pravideln˘m náv‰tûvníkem.

Vychovatelky ·D

Fimfárové odpoledne na
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

I letos bylo pro Ïáky 6. tfiíd uspofiá-
dáno odpoledne s pohádkami Jana
Wericha, a to v rámci akce „Celé âesko
ãte dûtem“. Setkání se uskuteãnilo
20. 11. 2009 po skonãení vyuãování.
Dûti, které znaly tohoto ãeského pohád-
káfie z hodin literatury, mûly moÏnost
proÏít se sv˘mi spoluÏáky spoustu le-
grace nad poutav˘mi úkoly a hrami.
Dvacet ‰esÈákÛ rozdûlen˘ch do ãtyfi sou-
tûÏních skupin si vyzkou‰elo ztvárnit
nejznámûj‰í pohádky v Ïiv˘ch obrazech
a mnozí prokázali opravdové herecké
nadání! Své znalosti pohádek pana
Wericha uplatnily dûti pfii vyplÀování
pracovních listÛ, pln˘ch pohádkov˘ch
skr˘vaãek, hádanek a kfiíÏovek. Bûhem
urputného boje pfii‰el i ãas odpoãinku
– staãilo jen zavfiít oãi a zaposlouchat se
do pfiedãítané pohádky. Za okny se uÏ
dávno setmûlo, kdyÏ do‰lo na sãítání
bodÛ a vyhlá‰ení v˘sledkÛ – v‰ichni ‰es-
Èáci byli za svÛj elán, dovednosti i zna-
losti odmûnûni malou sladkostí, ale zví-
tûzit mÛÏe jenom jeden. A z leto‰ního
Fimfárového odpoledne vy‰la jako vítûz
s titulem velmistrÛ pohádek skupina
Katky Bahenské, Marka Valíãka, Katky
Kováãikové, Toma DoleÏala a Mí‰i
Dvofiákové (Ïáci 6. A, B, C).

Pfii pojídání sladk˘ch dobrot jsme si
na závûr promítli pohádku AÏ opadá
listí z dubu a pak se roze‰li do sv˘ch do-

movÛ s hfiejiv˘m pocitem, Ïe uplynulé
hodiny byly pfiíjemnû stráven˘m ãasem
pln˘m smíchu, dobré nálady a doufejme
i spoustou pouãení. Za pomoc pfii orga-
nizaci dûkujeme paním uãitelkám
Komprsové, Medkové a Kvíãalové.

Mgr. M. Pokorná, Bc. O. Fabiánová

Pfiání

Dûti a zamûstnanci
Základní ‰koly Ti‰nov,
námûstí 28. fiíjna 1708,
pfiejí v‰em krásné Vánoce

a spokojen˘ rok 2010.

Co je u nás nového…

Závûr roku má
kaÏd˘ z nás spo-
jen˘ pfiedev‰ím
s bujar˘mi osla-
vami konce sta-

rého a pfiíchodu nového roku. Je to v‰ak
také období hodnocení a bilancování.
Ve ‰kolství je situace ponûkud kompli-
kovanûj‰í, neboÈ kromû kalendáfiního
proÏíváme také rok ‰kolní, kter˘ kalen-
dáfiními roky prolíná. TakÏe pokud bi-
lancujeme, je to zpravidla na konci toho
‰kolního. Leto‰ní podzim a závûr roku
v‰ak pfiinesl do na‰í ‰koly nûkolik novi-
nek, se kter˘mi bych vás rád seznámil.

V mûsíci fiíjnu spatfiily svûtlo
svûta na‰e nové internetové stránky
www.zssmiskova.cz, vãetnû nového,
zatím neoficiálního loga na‰í ‰koly.
Prostfiednictvím nich se budeme snaÏit
informovat o aktuálním dûní ve ‰kole,
o v‰em, co se ve ‰kole dûje nebo dít bude.

Zaãátkem listopadu byla slavnostnû
uvedena do provozu novû zrekonstruo-
vaná kotelna v budovû na Smí‰kovû uli-
ci, vyuÏívající nejmodernûj‰í technologii
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dvou kondenzaãních plynov˘ch kotlÛ
o celkovém v˘konu 496 kW. Ve sv˘ch dÛ-
sledcích to znamená nejen vût‰í teplotní
komfort v zimním období, úsporu ná-
kladÛ na vytápûní, ale pfiedev‰ím sní-
Ïení emisí CO o 35 t za rok. Podûkování
v této souvislosti patfií realizátorovi
rekonstrukce, spoleãnosti Teplo T s.r. o.,
a mûstu Ti‰nov, které zde investovalo
ãástku 3,5 mil. Kã.

7. prosinec bude jiÏ navÏdy v historii
‰koly zapsán jako den, kdy si Ïáci mohli
poprvé zvolit ve ‰kolní jídelnû k obûdu
jedno ze dvou nabízen˘ch jídel. V mûsíci
lednu k tomu je‰tû pfiibude moÏnost
volby jídla prostfiednictvím internetu.

V souãasné dobû vrcholí stavební
práce na generální rekonstrukci prostor
‰kolní druÏiny. Ta byla dlouhá léta
suÏována zápachem z plísní zpÛsobe-
n˘ch provlháním obvodového zdiva
staré budovy na Smí‰kovû ulici. Reali-
zací povûfiilo mûsto Ti‰nov stavební
firmu Stavoprogres Brno, spol. s r. o.

Dovolte, abych závûrem jménem
v‰ech ÏákÛ a zamûstnancÛ Z· Ti‰nov,
Smí‰kova 840 podûkoval v‰em organiza-
cím, institucím i soukrom˘m subjektÛm
za pomoc a spolupráci pfii zaji‰tûní kva-
litního vzdûlávání v roce 2009.
Pfiedev‰ím firmám Koral Ti‰nov, s. r. o.,
Stavoprogres Brno, spol. s r. o., Kontest
Ti‰nov s. r. o., Engineering Ing. Pokorn˘
Petr, Cyklosport âeská u Brna, V̆ roba
nábytku Milan Schiller, Cyklosport
Klepárník, PC Servis, Zabezpeãovací
systémy Jufiíãek, Teplo T s. r. o. a mûstu
Ti‰nov.

Pfieji v‰em krásné a pohodové pro-
Ïití vánoãních svátkÛ a v roce 2010
mnoho osobních a pracovních úspûchÛ.

Mgr. Michal Komprs
fieditel ‰koly

Projektov˘ den na
Z· Smí‰kova

20. listopadu se na Z· Smí‰kova
uskuteãnil projektov˘ den k 20. v˘roãí
sametové revoluce. Na jeho pfiípravû
a uskuteãnûní se  podíleli Ïáci druhého
stupnû pod vedením uãitelÛ dûjepisu
a obãanské a rodinné v˘chovy ve spolu-
práci s tfiídními uãiteli.

V projektu jsme se vrátili do 60. aÏ
90. let podle jednotliv˘ch roãníkÛ. Îáci
si v daném období zvolili téma jim
blízké – napfiíklad vnitfiní a zahraniãní

politika, vûda, kultura a zábava, sport
nebo kaÏdodenní Ïivot. V jeho rámci
zpracovali informace získané z litera-
tury, internetu i od pamûtníkÛ, tj. ro-
diãÛ, prarodiãÛ i uãitelÛ do podoby
pfiehledn˘ch plakátÛ, které na závûr
dne vyvûsili na chodbách a ve tfiídách.

V práci na projektu jsme vyuÏili
i materiály pfiipravené spoleãností âlo-
vûk v tísni, která se  jiÏ fiadu let v pro-
jektu Jeden svût na ‰kolách zab˘vá
tématy totality a poru‰ování lidsk˘ch
práv a osudy lidí, ktefií se proti tomuto
postavili. Na‰i Ïáci mûli moÏnost zhléd-
nout dokumentární filmy z cyklu
Vzpomínáme, které vyuÏívají dobové fil-
mové  t˘deníky a televizní zpravodajství
z let 1945 aÏ 1989 a doplÀují ho osobními
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záÏitky a postfiehy pamûtníkÛ, ktefií
ãasto nad‰ení a odhodlání tehdej‰í ofi-
ciální propagandy nesdílejí a anebo nao-
pak s trochou nostalgie  vzpomínají na
dobu páteãních odjezdÛ na víkendy nebo
tramping.

Souãástí projektového dne a zároveÀ
jeho zpestfiením byl nápad ãlenÛ ‰kol-
ního parlamentu obléknout si v tento
den „retroobleãení“ v duchu 60. aÏ 90. let,
takÏe se po ‰kole procházely napfi. „kvû-
tinové dûti“ nebo pion˘rky v ‰átcích.

Dagmar Zacpalová

Florbalová utkání

Mûsíc listopad probíhal na Z·
Smí‰kova ve znamení florbalov˘ch tur-
najÛ. Po odehrání ‰kolních kol, která
slouÏila zároveÀ jako nominaãní turnaj,
se rozbûhla okrsková kola chlapcÛ, kde
si druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ suverénnû
vybojovalo postup do okresního kola,
které se konalo v Pohofielicích. Star‰í
chlapci po dramatickém zápase skonãili
nakonec na 4. místû. Dívky odjely
rovnou do okresního kola, kde vybojo-
valy 7. místo.

V Pohofielicích odehrálo dramatick˘
zápas i druÏstvo mlad‰ích chlapcÛ. Po
splnûní taktick˘ch pokynÛ vyhrálo zá-
kladní skupinu. Finálové utkání, které

po odehrání hrací doby skonãilo 2:2,
jsme bohuÏel nedokázali vyhrát na ná-
jezdy, a tak jsme si dovezli  druhé místo,
zku‰enosti a hlavnû chuÈ pfií‰tí rok vy-
hrát a postoupit do krajského kola.

Luká‰ Kodet si odvezl cenu pro nej-
lep‰ího brankafie.

V.V.

âerti si nikoho neodnesli

Bûhem páteãního dopoledne se nesly
po chodbách Z· Smí‰kova hrÛzostra‰né
zvuky. Ze dvefií vykukovaly hlavy, které

vyhlíÏely ãerty. Do dvefií vzne‰enû vstu-
poval Mikulá‰ se svou druÏinou.
Nejprve pochválil ty hodné a pak
z knihy hfiíchÛ pfieãetl v kaÏdé tfiídû
ty nejvût‰í zlobivce a ti mu slíbili, Ïe se
urãitû polep‰í a za básniãku ãi písniãku
obmûkãili srdce ãertÛ a mohli zÛstat ve
sv˘ch tfiídách. Andûlé byli tak hodní, Ïe
kaÏdého podarovali sladkostí.

V.V.

II. adventmí dílniãky

Ve ãtvrtek 3. 12. 2009 otevfiela
Z· Smí‰kova své dvefie dokofián. Bylo
to pfii pfiíleÏitosti II. ADVENTNÍCH
DÍLNIâEK. Îáci v ãele se ‰kolním par-
lamentem a jejich uãitelé navázali na
tradici pfiedvánoãního setkání pro vefiej-
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nost. Slavnostnû leto‰ní dílniãky zahájil
pan starosta mûsta Ti‰nova
Ing. F. Svoboda a fieditel ‰koly
Mgr. M. Komprs.

Rodiãe, pfied‰koláci i dûti vyuÏili na-
‰eho pozvání a pfii‰li nav‰tívit ‰kolu
a její vánoãní tvofiení, hraní a zpívání.
LoÀské tvofiení pokraãovalo tím nejlep-
‰ím a pfiidalo dal‰í nápady: otevfiená
byla Ïákovská dílna, kde si mohli dûti
vyzkou‰et práci s dfievem, dal‰í dílniãka
zvala na dnes populární korálkování,
v dal‰í si mohli zájemci vyzkou‰et malo-
vání na sklo, jinde odlívat plovoucí
svíãky, ochutnat cukroví ze ‰kolní
kuchyÀky. Krásní byli i andûlé
v Nebeské po‰tû, ktefií pomáhali tûm
nejmen‰ím napsat dopis JeÏí‰kovi.
DluÏno fiíci, Ïe mnohdy s vervou tvofiili
nejen dûti, ale i rodiãe. Poãet náv‰tûv-
níkÛ i v˘tûÏek znaãnû pfiev˘‰ily na‰e
oãekávání. HostÛ bylo velmi hrub˘m
odhadem kolem 450, vûnovalo se jim
celkem 110 ÏákÛ  nûktefií dotváfieli
atmosféru sv˘m vystoupením, jiní své
dovednosti pfiedvádûli a uãili zájemce ve
ãtrnácti rÛznû zamûfien˘ch adventních
dílniãkách. Ostatní Ïáci ‰koly se vûno-
vali jiÏ dfiíve v˘zdobû ‰koly a pfiípravû
dáreãkÛ na vánoãní trhy. V̆ tûÏek z od-
poledne ãinil 6 800 Kã. Tato ãástka není
v‰ak koneãná. Zavr‰ena bude prodejem
v˘robkÛ poslední adventní nedûli

20. 12. 2009 na ti‰novském námûstí,
kde se na‰e ‰kola bude po boku ostat-
ních znovu prezentovat. V souladu
s pfiáním Ïákovského ‰kolního parla-
mentu bude ãást zisku z celé této akce
poskytnuta nadaãnímu fondu brnûnské
dûtské onkologie KRTEK. Îáci i jejich
rodiãe se také podílí na nákupu dûtské-
ho loÏního povleãení pro toto oddûlení
nemocnice v Brnû-âern˘ch Polích.

Pedagogové i fieditelství ‰koly chtûjí
tímto podûkovat ‰kolnímu parlamentu
za tuto dobrou my‰lenku a také za po-
moc pfii organizaci adventních dílniãek.

Pracovníci i Ïáci Z· Smí‰kova,
Ti‰nov si dovolují Vám v‰em popfiát
mnoho klidu, pohody a radosti pfii osla-
vách vánoãních svátkÛ a do roku 2010
mnoho ‰tûstí, zdraví a nadûje.

P.K.

Nûmí, a pfiece dost v˘fieãní
svûdkové

Pomalu se smráká a jako svût-
lu‰ky se rozsvûcují okna mal˘ch
chaloupek. Za jedním z nich ma-
minka zrovna krájí bochník

chleba k veãefii, v dal‰ím se uÏ dûti pe-
rou, kdo bude dnes spát na peci. Jinde
se hraje ma-
riá‰ a o dÛm
dál vyãítá
Ïena svému
muÏi, Ïe
chodí domÛ
opil˘. Za kaÏ-
d˘m oknem
se Ïijí Ïivoty,
v kaÏdé svût-
nici se ode-
hrává malé
drama. Teì
uÏ ale po-
hasla svûtla
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svící, v lampách nezbyl Ïádn˘ petrolej,
ode‰ly dûti do svûta. Jen prach se po-
malu sná‰í na stÛl, na skfiíÀ, na postel.
A vítr se prohání prázdnotou. âas jako
by zamrznul ve star˘ch stûnách roubené
chalupy. A ta tu stojí jako souãást histo-
rie, ale ne té velkolepé, kterou známe
z hradÛ a zámkÛ. Je upomínkou Ïivota
bûÏného lidu, vÏdyÈ také on vytváfiel
dûjiny. A právû za lidovou tradicí se vy-
dali nûktefií studenti na‰eho gymnázia.

Po celé ãeské zemi najdeme desítky,
moÏná i stovky míst, jeÏ nám pfiipomí-
nají, jak Ïili na‰i pfiedkové. AÈ uÏ mlu-
víme o skanzenu v RoÏnovû pod
Radho‰tûm, na Veselém Kopci nebo
tfieba v Hlinsku, kam jsme se vypravili.
Historie se totiÏ net˘ká jen Ïivota
a skutkÛ králÛ a velik˘ch vojevÛdcÛ.
Vladafi neznamená nic bez lidu a lid
zase bez krále.

Ve mûstû Hlinsku, leÏícím na pomezí
Îìársk˘ch vrchÛ a Îelezn˘ch hor, se
zachovala mûstská ãást, které nikdo
nefiekne jinak neÏ Betlém. Jedná se
o jeden z mála skanzenÛ, kter˘ pfiipo-
míná Ïivot chud˘ch mû‰ÈanÛ, pfieváÏnû
hrnãífiÛ a tkalcÛ. A byli to právû hrnãífii,
díky nimÏ mûsto nese název Hlinsko
(hlinûn˘). Vût‰ina roubenek, které zde

stojí, pochází z první po-
loviny 18. století. Úãast-
níci v˘letu, vãetnû mû sa-
motné, si smûli prohléd-
nout vybavení takové
roubenky, starobylé ná-
stroje (dnes uÏ dávno
nepouÏívané) a tfieba
i tzv. ãernou kuchyni.
V‰e zorganizovala
v rámci projektu
Comenius paní profe-
sorka PhDr. Holubová
6. fiíjna tohoto roku.
Je‰tû pfied náv‰tûvou

skanzenu si studenti vyzkou‰eli smalto-
vání mûdûn˘ch ‰perkÛ a potisk triãek ve
vesnici âachnov, vzdálené jen nûkolik
kilometrÛ od Hlinska, kde najdeme zmi-
Àovan˘ historick˘ unikát.

V hlineckém Betlémû byste v‰ak bet-
lém hledali tûÏko. Ostatnû ani nûkdej‰í
obyvatelé tu nemûli zrovna bohaté a ve-
selé Vánoce. Îivot chud˘ch lidí Ïijících
ve mûstû se tehdy od toho venkovského
pfiíli‰ neli‰il. Hlavní starostí bylo uÏivit
dûti a pfieãkat zimu. Napfiíklad takov˘
tkadlec pracoval i dvanáct hodin dennû.
KdyÏ onemocnûl, muselo jeho práci za-
stat nûkteré z dûtí, jen aby o ni nepfii‰el.
Zvrat nastal aÏ s prÛmyslovou revolucí,
kdy ruãní v˘robu nahradila v˘roba stro-
jová. Lidé se postupem ãasu zaãali stû-
hovat tam, kde pro nû byla obÏiva.
A neb˘t nûkolika nad‰encÛ, nezÛstaly
by nám po nich ani chaloupky, nûmí,
a pfiece dost v˘fieãní svûdkové své doby.

Text: Monika Matou‰ková, 2.B
Foto: Ilona ¤ehofiíková, 2.B

(Gymnázium Ti‰nov obdrÏelo grantovou
podporu v rámci Programu celoÏivotního
uãení. Za obsah publikace ruãí v˘hradnû
vydavatel. Evropská komise neodpovídá za
Ïádné pfiípadné uÏití dotãen˘ch informací.)
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Betlémské svûtlo 2009

V pátek 18. prosince budou
zástupci skautÛ a âeského
rozhlasu v praÏské Svato-
vítské katedrále symbolicky
pfiedávat Betlémské svûtlo.

V sobotu 19. prosince se svûtlo prostfied-
nictvím skautÛ  dostane do desetitisícÛ
domácností.

V sobotu 19. prosince pak skauti
vlaky rozváÏí Betlémské svûtlo do celé
âeské republiky. Dostane se tak na
stovky nádraÏí, kde si jej mohou lidé
pfievzít. Do Ti‰nova pfiijede v sobotu
19. prosince rychlíkem v 6.50.

Betlémské svûtlo bude slavnostnû
pfiedáno ti‰novsk˘mi skauty v nedûli
20. prosince na ranní m‰i, která zaãíná
v 8 hodin. Bûhem dne si bude moÏné
svût˘lko napálit po m‰ích v Ti‰novû
a v Pfiedklá‰tefií nebo na ti‰novské fafie,
kde bude uchováno aÏ do Vánoc.

Betlémské svûtlo je novodob˘ symbol
Vánoc, kter˘ cestuje kaÏdoroãnû aÏ
z Betléma a dostává se do v‰ech domác-
ností v Evropû. „Pro skauty je Betlém-
ské svûtlo symbolem míru, pfiátelství
a klidu a jsem moc rád, Ïe právû tento
symbol mÛÏeme pfiiná‰et lidem do jejich
domovÛ,“ uvedl Josef V̆ prachtick˘, sta-
rosta skautÛ.

My‰lenka ‰ífiení pfiedvánoãního po-
koje a míru vznikla v Rakousku, odkud
se roz‰ífiila do pûtadvaceti zemí svûta.
Tak byla zaloÏena novodobá vánoãní
tradice, která letos slaví své dvacáté
druhé v˘roãí. Úplnû poprvé plamínek
pfiicestoval v roce 1986 letadlem do
Lince, kde se stal souãástí vánoãní sbír-
ky rakouského rozhlasu a televize na
pomoc postiÏen˘m dûtem. K nám se
Betlémské svûtlo dostalo po pádu ãtyfii-
cetileté komunistické vlády a v rukou
brnûnsk˘ch skautÛ putuje v prosinci
1989 aÏ pod sochu sv. Václava v Praze.

Na severní pól pro
handicapované

Diecézní charita Brno – Oblastní
charita Ti‰nov uspofiádala v nedûli
22. listopadu 2009 v MûKS v Ti‰novû di-
vadelní pfiedstavení jako dal‰í z mnoha
sv˘ch charitativních akcí. Pozvání pfiijal
Ïidenick˘ ochotnick˘ spolek, kter˘ na
scénû kinosálu MûKS Ti‰nov pfiedstavil
divadelní hru na‰eho velikána Járy
Cimrmana pod názvem Dobytí sever-
ního pólu, dle úspû‰né rekonstrukce
autorÛ Ladislava Smoljaka a ZdeÀka
Svûráka. PfiestoÏe tento divadelní spo-
lek vystupoval v Ti‰novû poprvé, pfied-
vedl herecky v˘bornû sehrané pfiedsta-
vení vãetnû dokonalé technické podpory.
K úspûchu pfiedstavení pfiispûlo i to, Ïe
se od poãátku podafiilo vtáhnout do dûje
také obecenstvo. Diváci, ktefií zaplnili
hledi‰tû kinosálu, se po celou dobu
skvûle bavili.

Co v‰ak bylo na celém pfiedstavení
zásadní, je dÛvod, proã Ïidenick˘ ochot-
nick˘ spolek v Ti‰novû vystupoval.
V‰ichni ãlenové spolku se jednoznaãnû
shodli a celé pfiedstavení sehráli pro
podporu na‰ich handicapovan˘ch spolu-
obãanÛ. Diváci na dobrovolném vstup-
ném pfiispûli dohromady celkovou ãást-
kou 5.378,- Kã. Po odeãtení nezbytn˘ch
nákladÛ na organizaci pfiedstavení ve
v˘‰i 1.800,- Kã byl v˘tûÏek vûnován
Oblastní charitû Ti‰nov. Zde bude vyu-
Ïit k zakoupení invalidního vozíku pro
handicapované spoluobãany.

Oblastní charita dûkuje ãlenÛm Ïide-
nického ochotnického spolku, Janu
Klusákovi, Vítu W. Sedláãkovi, Václavu
AmbroÏovi, Petru Bene‰ovi, Jifiímu
Klusákovi a Pavlu Kolaãnému a ·tû-
pánu Horkému za to, Ïe nezi‰tnû vûno-
vali svÛj voln˘ ãas ve prospûch pomoci
druh˘m. Dûkujeme také divákÛm, ktefií
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se rozhodli strávit pfiíjemnû nedûlní
odpoledne a pfiitom pfiispûli do charitní
pokladniãky.

Katefiina Trãková
OCH Ti‰nov

ROCK-TIME FEST 2009

Sedmého listopadu se v sokolovnû
v Moravsk˘ch Knínicích uskuteãnil
II. roãník rockového festivalu Oblastní
charity Ti‰nov – Rock Time fest. Jedná
se o benefiãní akci, jejíÏ v˘tûÏek je vûno-
ván na podporu ãinnosti Charity, kon-

krétnû nízkoprahového centra pro dûti
a mládeÏ – Klubu âas Ti‰nov. V̆ tûÏek
leto‰ního roãníku bude vûnován na pro-
jekt „Táborem to mÛÏe zaãít …“, jehoÏ
smyslem je pomoci dûtem, u nichÏ je
zv˘‰ena pravdûpodobnost uÏívání návy-
kov˘ch látek, ‰ikany, násilí, komerãního
sexuálního chování ãi pravdûpodobnost,
Ïe se stanou pachateli nebo obûÈmi
trestné ãinnosti. Na‰í snahou je nabíd-
nout tûmto dûtem kvalitní a bezpeãnou
alternativu, jak trávit voln˘ ãas, a po-
moci jim zaãlenit se do spoleãnosti.

Letos jsme získali grant nadace
DIVOKÉ HUSY (www.divokehusy.cz),
která v˘tûÏek akce zdvojnásobí. Díky
‰tûdrosti úãastníkÛ se na vstupném
a dobrovoln˘ch pfiíspûvcích vybrala
ãástka 7.970,- Kã a v návaznosti na

festival jsme dostali je‰tû sponzorsk˘
dar 2.000,- Kã. Celkem tedy ãinil v˘tû-
Ïek benefice 9.970,- Kã. Tento nadace
DIVOKÉ HUSY zdvojnásobí, a tak zís-
káme na podporu projektu ãástku
19.940,- Kã. V‰em patfií ná‰ velk˘ dík.

Smyslem akce v‰ak nebylo pouze
získat finanãní prostfiedky, ale dal‰í
moÏnost, jak pfiiblíÏit vefiejnosti práci
Charity a Klubu âas Ti‰nov. Bûhem
veãera se na pódiu vystfiídaly ãtyfii hu-
dební skupiny: B612 (www.b612.wz.cz),
Polarity (www.palrityband.cz), The
Roads (www.theroads.cz) a Izolace
(www.izolace.webz.cz), v‰echny bez ná-
roku na honoráfi. V pfiestávkách mezi
jednotliv˘mi vystoupeními byli úãast-
níci postupnû seznámeni s ãinností
Oblastní charity Ti‰nov, Klubu âas
Ti‰nov a projektem „Táborem to mÛÏe
zaãít“. Na pódiu bylo také velké plátno
a na nûm byly promítány fotografie,
které dokumentovaly na‰i práci v roce
2009.

Celkem se festivalu zúãastnilo 136
náv‰tûvníkÛ. Akce se vydafiila a mys-
lím, Ïe si kaÏd˘ odnesl nejen pûkn˘
hudební záÏitek, ale i hfiejiv˘ pocit, Ïe
svojí úãastí mohl pfiispût k dobré vûci.
Rád bych  podûkoval v‰em, kdo se na
pfiípravû a realizaci akce podíleli, pfiede-
v‰ím pak velmi vstfiícnému pfiístupu
místních, ktefií akci ve své obci mile pfii-
vítali a pomohli nám s její realizací.

za OCH Ti‰nov, Tomá‰ KfiíÏ,
vedoucí NZDM Klub âas Ti‰nov

Prodej vánoãních jedliãek
v Ekoporadnû Ti‰novsko

Kupte si Ïiv˘ vánoãní stro-
meãek! Pro zájemce o Ïiv˘
stromek je pfiipraveno 40
jedliãek v kvûtináãi. Cena
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jednoho stromku je 80,- Kã a jsou veliké
cca 40 cm.

KaÏd˘ rok se v âR prodá pfies milion
stromkÛ, které se po Vánocích stávají
odpadem. Ale i vánoãní oslavy se dají
pojmout ‰etrnû k Ïivotnímu prostfiedí.
Lidé, ktefií chtûjí o vánoãních svátcích
pfiispût k ochranû pfiírody, si mohou jed-
liãku zakoupit v Ekoporadnû Ti‰novsko
(námûstí 28. fiíjna 28) v otevírací dobû,
tj. v pondûlí od 13 do 16 hod, ve stfiedu
od 8.30 do 11.30 hod a v pátek od 9 do
11 hod. Na jafie pak budou mít moÏnost
si stromek zasadit pfii spoleãné v˘sadbû
v blízkosti Ti‰nova, o níÏ budou vãas in-
formováni. V̆ sadbou tak podpofií návrat
jedle bûlokoré do na‰ich lesÛ.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!
Ekoporadna Ti‰novsko

Partnery projektu jsou organizace
Rezekvítek, Veronica, Lipka a YMCA.
Projekt sítû environmentálního poraden-
ství je realizován za finanãní podpory
SFÎP, MÎP a Jihomoravského kraje.

Bruslení pro vefiejnost na
ZS Nedvûdice o vánoãních
prázdninách 2009 – 2010

Od 23. 12. 2009 do 3. 1. 2010 je brus-
lení pro vefiejnost od 14.00 do 16.00 hod.
(kromû soboty 26. 12. 2009 – hokejov˘
turnaj).

Provozovatel ZS HC Nedvûdice.
Zmûna programu vyhrazena.

Spoleãenské plesy
v ti‰novské sokolovnû
v roce 2010

Sobota 16. 1. Ples stavbafiÛ
Pátek 22. 1. Zemûdûlsk˘ ples
Sobota 23. 1. Ples mûsta Ti‰nova

Sobota 13. 2. Ples gymnázia
Zaãátky ve 20.00 hod.

Starosti sa psy v ãase
vánoãním

Nastávající sváteãní dny s sebou pfii-
ná‰í kromû radostného oãekávání chvil
klidu a pohody nûkterá úskalí pro mnohé
majitele na‰ich ãtyfinoh˘ch kamarádÛ.

Asi nejtíÏivûj‰í problém pfiedstavují
bujaré a hlasité silvestrovské oslavy.
Majitelé tûchto psÛ se pak, spí‰e neÏ aby
vesele pfiivítali nov˘ rok, snaÏí uklidnit
chvûjící se, kÀuãící  ãtyfinoÏce. Proto se
v pfiedvánoãním ãase ve veterinární ordi-
naci velice ãasto setkávám s pfiáním ma-
jitelÛ zmírnit pomocí medikamentÛ tyto
pro v‰echny nepfiíjemné situace.

V souãasné dobû na trhu existují vete-
rinární pfiípravky urãené k sedaci zvífiat
s perorální formou aplikace. To znamená,
Ïe tyto léky v urãené dávce mÛÏe podat
pfiímo majitel, a to v men‰ím mnoÏství
krmiva nebo samostatnû do dutiny ústní.
Úãinek nastupuje vût‰inou za 15-25 mi-
nut  a trvá nûkolik hodin. Po tuto dobu je
pes ospal˘, jeví mal˘ zájem o okolí, v zá-
vislosti na dávce se mÛÏe objevit i nejistá,
vrávoravá chÛze a úplná apatie.

Dfiíve byly hodnû pouÏívány humánní
preparáty, z nichÏ nûkteré jsou zcela ne-
vhodné, jiné mohou pfii ãastûj‰ím podá-
vání vyvolat návykovou reakci (napfi.
diazepam) a zejména se velice obtíÏnû
urãuje správné dávkování u vût‰iny tûch-
to lékÛ. Proto, pokud je to nutné, je lépe
pouÏít léãiva urãená pfiímo pro psy, které
je moÏné koupit u veterinárního lékafie,
kter˘ vám také urãí vhodné dávkování
vzhledem k hmotnosti, vûku a tempera-
mentu psa.

Nejlep‰í cestou, jako u mnoha jin˘ch
problémÛ, je samozfiejmû prevence.
SnaÏte se zabránit tomu, aby se pes ocitl
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ZÛstávají vzpomínky
(dokonãení z minulého ãísla)

U Novotn˘ch zaãal asi ke konci války
pracovat jako tovary‰ pan Havlát. Hezk˘
ãipern˘ mládenec brzy fieznictví po
Novotn˘ch pfievzal a se svojí paní, která
byla velice pfiíjemná a hezká – dosud Ïije,
byli dÛstojn˘mi následovníky Novotn˘ch.

V opaãném smûru od hfibitova chodí-
val ãasto s kbelíkem ke ka‰nû na ná-
mûstí pro vodu pan âech, s pfiezdívkou
„Mûsíãek“. Jeho dÛm u horního vchodu
na hfibitov byl znaãnû po‰kozen pfii bom-
bardování a zÛstal tak aÏ do zbourání.
Dnes je na jeho místû je‰tû sklad vodafiÛ.
DÛm nemûl vodovod a voda ve studni
nebyla pro blízkost hfibitova asi nejkva-
litnûj‰í.

Ale nechci zÛstat u úzkého okruhu
lidí. Chci vzpomnût na tehdej‰í ovzdu‰í
vzájemn˘ch vztahÛ, slu‰nosti a vzájemné

úcty. Mnohdy nebyly dÛleÏité majetkové
pomûry, ale snaha Ïít slu‰n˘m zpÛsobem
i v tûÏ‰ích podmínkách, a i osud lidí hrál
svoji roli pfii jejich hodnocení. Tehdy pla-
tilo Masarykovo: „·aty mohou b˘t zaplá-
tované, musí v‰ak b˘t upravené a ãisté“.

Nebylo zvlá‰tností potkat na Riegrovû
tfiídû fla‰inetáfie. Chodíce asi do druhé
tfiídy, mûli jsme jednoho známého, kte-
rého jsme vÏdycky obdarovali nûjak˘m
desetníkem zbyl˘m z nákupu svaãiny.
Byl snad z Hájku. Jinak jsme zbylé de-
setníky utráceli v obchodû u paní
Svobodové v posledním moderním domku
s rovnou stfiechou, tehdy u parãíku
u ·vehlova pomníku. S oblibou jsme si
kupovali hofiãici. Do papíru, vytláãela se
ze spodní ãásti vût‰í porcelánové nádoby
stojící na pultu. No a o kousek dál na
‰pici ulic Dvofiákovy a Svatopluka âecha
stála trafika paní RÛÏiãkové, pozdûji nej-
star‰í obãanky Ti‰nova. Chodil jsem tam

v bezprostfiední blízkosti pouÏívání ra-
chejtlí apod.!! I psychicky vyrovnaného
psa mÛÏe nepfiíjemná zku‰enost ovlivnit
na dlouhou dobu, pes získá tzv. reakci na
stfielbu, která vám bude nejen znemoÏÀo-
vat úãast na zkou‰kách apod., ale hlavnû
zpÛsobovat potíÏe i v bûÏném Ïivotû psa.
Proto bych doporuãovala zejména po
dobu silvestrovské noci psy nenechávat
volnû pobíhat venku!! Vyvarujete se tak
zbyteãn˘ch starostí a nepfiíjemností.

Dal‰ím ãast˘m problémem v období
svátkÛ b˘vají zaÏívací potíÏe psÛ. Málo
kdo odolá touÏebnému pohledu psích oãí,
a tak ná‰ ãtyfinoh˘ kamarád ochutná od
kaÏdé dobroty aspoÀ kousek. âasto pfii-
tom zapomeneme, Ïe ve v‰edních dnech

pes Ïere tfieba jen jednou dennû pouze své
obvyklé krmivo.Vût‰í mnoÏství nezvy-
kl˘ch potravin tak extrémnû zatíÏí trá-
vicí aparát. V̆ sledkem b˘vá opakované
zvracení, prÛjem nebo zácpa, apatie.
Prvním opatfiením pfii tûchto obtíÏích
je jednodenní hladovka, vodu podáváme
opakovanû po lÏiãkách. Následující dny
krmíme pouze dietní krmivo, napfi. r˘Ïi
s kufiecím masem a mrkví, a to v mal˘ch
mnoÏstvích nûkolikrát dennû. Pokud ne-
dojde brzy k úpravû zdravotního stavu,
vyhledáme veterinárního lékafie.

MVDr. Kaplanová Jolana
Veterinární ordinace Sanovet, Ti‰nov
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ãasto otci pro cigarety a od cesty jsem si
mohl koupit Moravské noviny. Asi za
dvacet haléfiÛ, mûly ãtyfii listy. Kromû
sportovní rubriky, jak si stojí v tabulce
AFK Ti‰nov, jsem nejvíce sledoval rubri-
ku „Ze soudních síní“. Kradly se nejvíce
cínové pivní trubky a zhrzené sluÏky si
pomáhaly k vyhnání plodu pletací jehlicí.
To mnû utkvûlo v pamûti. Paní RÛÏiãková
mne vÏdycky vítala, byla to váleãná
vdova a její osud nebyl lehk˘. Její syn
Bohu‰ byl poznamenán ‰patnû vyléãe-
n˘mi pfiíu‰nicemi, b˘val s ní v trafice
a oba byli velice milí a pfies tûÏk˘ Ïivot
vÏdy veselí. Lidé je mûli rádi a ve v‰eo-
becné váÏnosti. Stejnou trafiku mûla
i paní Ranná, tetiãka malífie a grafika
Ranného, také váleãná vdova. Byla na
lep‰ím místû, dnes by to bylo pfied
Chroncov˘m obchodem. Prodávala
i ‰kolní potfieby, a tak byl pfiíjem zfiejmû
lep‰í. Chodilo se sem hodnû dokupovat
o pfiestávkách. A zÛstanu-li u ‰koly, vzpo-
mínám na ranní mléko, rohlíky a v˘borné
chlebové bochánky od HalouzkÛ, ktefií
tehdy sídlili naproti Chroncov˘m. Vrhali
jsme se na v‰e o první pfiestávce, bylo to
nachystáno u ‰kolníka. O velké pfiestávce
v prádelnû pod nov˘m pfiístavkem ‰koly
vafiily dámy z Riegrovky, snad Sokolky,
vÏdy v˘bornou polévku za padesát ha-
léfiÛ. Nosili jsme si na ni plechov˘ hrnek
a lÏíci.

Kromû pfiirozené úcty k vedoucím
a úfiedním ãinitelÛm byli váÏen˘mi ob-
ãany zejména dÛstojníci, legionáfii i pfií-
slu‰níci ãetnictva, napfiíklad Krátk˘,
Krejãí a také nedávno zemfiel˘ Neãas.
PouÏívalo se v˘razÛ „to je lep‰í rodina“
nebo „ten je z lep‰í rodiny“. Mohlo to b˘t
pro ostatní poniÏující, ale i v tûch lep‰ích
rodinách se velmi ãasto na‰ly ãerné ovce.
Také v˘raz „to je slu‰ná rodina“ byl
bûÏnû pouÏíván stejnû jako oslovování
„milostivá paní“, asi podle nûmeckého

„gnädige Frau“, a „rukulíbám“ – „küss
die Hand“. To se pouÏívalo zejména
v obchodech.

Z dÛstojníkÛ vzpomínám na plukov-
níka Rozko‰ného, mûl také rozko‰nou
dceru‰ku, zachycenou na star˘ch fotogra-
fiích druÏstva házené. Dále na majora
Michalicu a jiÏ dfiíve zmínûného
Franti‰ka Novotného. VáÏen˘ byl i kapi-
tán Blahák, také pozdûji nejstar‰í obãan
Ti‰nova. Ten byl v dÛchodu jiÏ v m˘ch
pûti letech. âasto jsem za ním chodil,
bydlel nedaleko, a ãasto dûlal nûco v ga-
ráÏi pod domem, kde jsme spolu vyprá-
vûli. Zemfiel asi poãátkem osmdesát˘ch
let. Úcta nepatfiila jen dÛstojníkÛm, vá-
Ïen˘ byl i rotmistr Bumba, pfiidûlen˘ do
gymnázia jako pomocn˘ ‰kolník po roz-
pu‰tûní ãeskoslovenské armády v roce
1939. I on si zachovával vojenské drÏení
tûla.

No a zvlá‰tní kapitola je o legioná-
fiích. Uvádûní fieditele gymnázia Rudolfa
Bfiízy nebo fieditele mû‰Èanské ‰koly
August˘na ·korpíka dûlo se slovy: „To je
legionáfi a v˘born˘ matematik“. Uãitelé
a profesofii se tenkrát mezi sebou oslovo-
vali kolego – kolegynû. LegionáfiÛ bylo na
Ti‰novsku více jak sto, vystupovali ze-
jména pfii státních svátcích ve sv˘ch
vojensk˘ch uniformách. Ital‰tí v mysli-
veck˘ch kloboucích s pefiím, francouz‰tí
v baretech a ru‰tí v ãepicích se ‰títkem.
Po celou dobu trvání jejich spolku byl
pfiedsedou rusk˘ legionáfi Josef Halásek.
Bydlel nedaleko, pamatuji jeho v˘rok
v roce 1968 po pfiíchodu RusÛ: „Jsou
úplnû stejní jako v roce 1918“. Svojí neú-
navnou ãinností mezi legionáfii i pfii styku
s vefiejností vynikal zejména francouzsk˘
legionáfi Bohuslav Mare‰. Mûl také tra-
fiku, jeden ãas v místech, kde je dnes
pfiístavba radnice. Díky pfiíteli Franti‰ku
BlaÏkovi, kter˘ mne upozornil na nûkteré
podklady a uvedl své vzpomínky, mohu 
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se o Mare‰ovi zmínit ‰ífieji. BlaÏek upo-
zorÀuje na knihu „Slavné bitvy na‰í his-
torie“. Zde na stranû 236 – 237 jsou na
fotografii ãs. legionáfii cizinecké legie po
zafiazení do ãs. armády. Mezi nimi mla-
diãk˘ B. Mare‰ jiÏ s tfiemi vyznamená-
ními a s ãernou klapkou pfies pravé oko.
Pfiivedl si z legií drobnou paní,
Francouzku, s níÏ mûl dvû dûti. Star‰ího
Jeana, pfii PraÏském povstání mu v Praze
na barikádû prostfielili ucho, byl asi
po otci. Mlad‰í BoÏenka – Beatrix mûla
za manÏela BoÏíka Homolku zvaného
„Kakula“. Bydleli ve Îìáru, BoÏenka jiÏ
neÏije.

Tak jako byla slu‰n˘m lidem prokazo-
vána úcta, tak bylo na stranû druhé upo-
zorÀováno na negativní vlastnosti jin˘ch.
Tak se fiíkalo: „ten moc pije, bûhá za
dûvãaty, sympatizuje s Nûmci, je u fa‰is-
tÛ, ‰idí se zlatem, to je vûãn˘ student“,
nebo „to je v˘born˘ doktor, ale velk˘
potratáfi“. Bylo také pouÏíváno v˘razu
„hoch‰tapler“ – ‰viháck˘ podvodník vy‰-
‰ího slohu, podle slovníku cizích slov.

V tûch lep‰ích rodinách, o kter˘ch
jsem se jiÏ zmínil, bylo spoleãenskou nut-
ností mít sluÏebnou. Pro star‰í manÏele
to bylo ohromné ulehãení. Zdálo by se to
snad poniÏující, u nás tato profese témûfi
zanikla, ve svûtû je ale stále bûÏná.
Známé jsou napfiíklad „au pair“, dûvãata
starající se o dûti. Zamûstnání sluÏeb-
n˘ch mûlo ale své v˘hody. Mladá dûvãata
z venkova se seznámila s vedením do-
mácnosti, úklidem, vafiením, starostí
o dûti, praním, ‰itím, Ïehlením apod.
Byla to pro nû jakási „Vesna“ – rodinná
‰kola. Po návratu i doma zavádûly mûst-
ské zvyklosti a byly velmi dobr˘mi man-
Ïelkami, coÏ mûlo zase vliv na v˘chovu
dûtí. Samozfiejmû nûkteré paniãky byly
panovaãné, nûkdy obtûÏoval také domácí
pán. Takoví pak sluÏebnou hledali tûÏce,
brzy se to rozkfiiklo. Byly v‰ak i pfiípady,

Ïe sluÏebná byla pfiijata do rodiny, nûkdy
jim stafií vdûãní manÏelé odkazovali i ma-
jetek. Mám i vlastní poznatek. Otec mûl
matku nemocnou tuberkulózou. Aby se
na nûj nepfienesla, obstarali mu kojnou
– chÛvu, byla to svobodná matka z neda-
leké vesnice. Shodou náhod otcova matka
brzy zemfiela a kojné zahynul syn na srb-
ské frontû. ZÛstala u rodiny a starala se
o domácnost, umûla dobfie vafiit, byla
pfiedtím zamûstnána v hostinci. S otcem
i jeho tfiemi sestrami, z nichÏ jedna také
zemfiela na tuberkulózu, se velice sblíÏila
a domácnost bez ní byla nepfiedstavi-
telná. Nakonec provázela otce po cel˘
Ïivot a leÏí spolu i v hrobû. Nauãila mû
v ‰esti letech vafiit si mléãnou polévku.
Byl jsem s ní stále v kuchyni, zajímalo
mnû zejména kuchání drÛbeÏe. Byl jsem
zvûdav, co je v Ïaludku a co ve voleti. Tak
jsem se nauãil nejen kuchat drÛbeÏ, ale
i vafiit. KdyÏ se dûlaly vlasové nudle, opé-
kal jsem si na okraji sporáku odkrojené
kraje rozváleného tûsta. Skrãen a polole-
Ïíc na bednû na uhlí a dfievo, to bylo
moje místo u sporáku. Bylo zde teplo
a mûl jsem pfiehled, vyhnali mne jen,
kdyÏ bylo zapotfiebí pfiiloÏit. Tehdej‰í
zpÛsob vafiení mûl své zvlá‰tnosti.
Kamna se musela vymetat, pohroma
byla, kdyÏ pfii‰el kominík a na pÛdû se
su‰ilo prádlo. Nûkter˘ sporák pekl více
spodem, jin˘ vrchem, trouba musela b˘t
pfied peãením ometená od popele, aby
dobfie pekla. Zvlá‰tností bylo vafiení
„na dífie“. Pánvice s kuÏelovou nádobou
se po odstranûní nûkolika litinov˘ch
kruhÛ dala na otevfien˘ oheÀ. Tak se
dûlala obyãejnû snídanû, aby byla rychle
hotová. Zatopilo se tfiískami a voda vfiela
neobyãejnû rychle. Jedna vût‰í pánvice
byla na ãaj, men‰í na kávu.  Dûlal jsme si
také ãasto cukroví. Buì stolverky
(mléãné karamely) z mléka, másla
a cukru, nebo fefrmincové bonbony
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Sokolsk˘ silák

TJ Sokol Lomniãka zve v‰echny
pfiíznivce na sportovní zápolení, kter˘m
ukonãí leto‰ní úspû‰n˘ rok. V úter˘

29. 12. v 17. hodin se uskuteãní 6. roãník
Sokolského siláka, ve kterém v‰echny
kategorie soutûÏí v silovém pûtiboji
(benchpress, ‰plh na lanû, pfiednosy, pfií-
tahy a kliky na bradlech – muÏi).
Pfiesvûdãte se sami, jak jste na tom se
svou fyziãkou, a pfiijìte si zasoutûÏit.

Silvestrovsk˘ bûh

Na poslední den v roce 31. 12. si ne-

chte volné odpoledne a pfiijìte zabûh-
nout trasu Lomniãka, Ti‰nov, Îelezné,
Lomniãka. Probûhne jiÏ 12. roãník to-
hoto bûhu a nejlep‰í bûÏci zvládnou traÈ
za 20 minut, ale nemusíte se obávat,
pofiadatelé nenechají nikoho na trati.
Po dobûhu v‰echny ãeká obãerstvení
a nejlep‰í dostanou zajímavé ceny.
Vedení TJ Sokol Lomniãka se tû‰í na
va‰i úãast.

V̆ bor TJ Sokol Lomniãka

·achy

4. kolo KP II
Sokol Rudice „B“ – ·K Sokol Ti‰nov „A“
0,5:7,5

Gubá‰ 1/2

Navrátil 1
Krejãí 1
Pla‰il 1
Janás 1
BartoÀ 1
Maláska 1
Puãálka 1

z vody, cukru, esence a barviva. Obojí se
po uvafiení nalévalo na vyma‰tûn˘ talífi
a po vychladnutí krájelo na kostky. Vafiit
stolverky jsem nauãil i vojenské kuchafie.
Mûl jsem tehdy v kuchyni sluÏbu a k ve-
ãefii mûlo b˘t mléko. V konvích s mlékem
byla navrchu krásná smetana, tak jsem
kuchafiÛm pfiedvedl, jak se to dûlá, ne-
bylo ani zapotfiebí másla.

ChÛva s matkou vafiily nûkdy spo-
leãnû, pozdûji matka sama, ale já jsem byl
v kuchyni stále velmi ãasto, zeleninové
saláty jsem dûlával sám. Sestra neumûla

vafiit je‰tû ve dvaceti letech, pr˘ byla stu-
dijní typ. VÏdy jsem ji napálil s pfiiãich-
nutím ke spû‰né soli.

Bylo by je‰tû mnoho zajímav˘ch vzpo-
mínek, ale asi to pro tentokrát staãí. Jistû
pfiijde mnoho dodateãn˘ch pfiipomínek.
Zapomnûl jsi na to, nezmínil jsi se o tom.
Snad z toho vznikne pokraãování.

Karel Krejãí

Sport



Sport

26 TI·NOVSKÉ NOVINY 21/2009

Pofi. MuÏstvo Utkání V R P Zápasy Body

1. Siko Orlová 9 8 1 0 89:37 26

2. MS Brno A 9 6 3 0 87:46 24

3. KORAL TI·NOV 9 7 0 2 84:66 23

4. Omya Jeseník 9 7 0 2 82:56 23

5. TÎ Tfiinec 9 3 2 4 65:72 17

6. Mokré Lazce B 9 3 2 4 64:75 17

7. MS Brno B 9 3 1 5 63:72 16

8. MEZ Vsetín 9 2 2 5 73:77 15

9. âSAD Hodonín B 9 2 1 6 64:81 14

10. Sokol Bru‰perk 9 2 1 6 58:78 14

11. Mittal Ostrava B 9 2 1 6 51:85 14

12. TTC ¤íãany 9 1 2 6 49:84 13

Tabulka 2. ligy po 9. kole

NejbliÏ‰í utkání v domácím prostfiedí:
Sobota 30. 1. v 15.00 – Koral Ti‰nov : Vsetín
Nedûle 31. 1. v 10.00 – Koral Ti‰nov : Hodonín „B“
Více informací na internetov˘ch stránkách: http://pingpong.tisnov.cz/

(J.D.)

Stolní tenisté ve 2. lize stále pfiekvapivû útoãí na play-off

Sobota, 28. 11. 2009
KORAL Ti‰nov : Omya Jeseník 10:7
Body: Svoboda 4,5; Cvrkal 3; Smejkal 1,5; Vesel˘ 1

Nedûle, 29. 11. 2009
KORAL Ti‰nov : Mittal Ostrava „B" 10:7
Body: Svoboda 4; Cvrkal 3; Smejkal 2; Vesel˘ 1

Ostatní v˘sledky:
Lipovec A – Blansko 6:2
Boskovice – Vy‰kov B 4,5:3,5
Lipovec B – Adamov B 3,5:4,5
Rudice A – Jevíãko 4,5:3,5
Sloup – Vy‰kov A 2:6

Tabulka po 4. kole
T˘m Body V˘hry Skóre

1. Lipovec A 12 17 22,5
2. Lipovec A 12 15 20,5

3. Ti‰nov A 10 21 25
4. Vy‰kov A 10 16 20
5. Boskovice 9 13 19
6. Sloup 6 10 16
7. Lipovec B 3 9 14
8. Rudice B 3 7 10
9. Adamov B 3 5 13,5
10. Blansko 3 5 10
11. Vy‰kov B 0 5 10,5
12. Jevíãko 0 4 11
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Pod vysokou sítí – volejbal

7. 11. 2009
TJ âKD Blansko 

– VK Ti‰nov
0:3, 2:3 

Do zápasu s druh˘m leto‰ním
nováãkem jsme ‰li bez obou na‰ich

nahrávaãÛ. Ná‰ kouã sáhl do nouzov˘ch
rezerv a povolal nahrávaãské duo Dan
a Béìa.

Spolupráce staronov˘ch nahrávaãÛ
se naplno rozjela a provázela celé
utkání. Vycházela rovnûÏ souhra stfie-
dem, soupefie jsme si povodili na servisu
a smífiené Blansko deklasovali ve tfiech
setech 3:0.

Ve 2. zápase jsme nadûlali spoustu
zbyteãn˘ch, aÏ ‰koláck˘ch chyb, soupefi
se lépe popasoval s na‰ím pfiíjmem
a hrál lep‰í volejbal neÏ dopoledne, coÏ
mûlo za dÛsledek podstatnû vyrovnanûj-
‰í prÛbûh neÏ zápas dopolední. V pátém
setu jsme v‰ak byli na‰tûstí lep‰í, a tak
jsme zaslouÏenû vyhráli 3:2.

Velké díky patfií obûma na‰im na-
hrávaãÛm, na které jsme se snaÏili brát
ohled. Dan pfieci jen jiÏ nepatfií k nej-
mlad‰ím, pfiál si 3 sety, aby nebyl una-
ven˘ na golf. TudíÏ jsme to dlouho ne-
protahovali a po necelé hodinû jsme
Blansko sfoukli jako svíãku 3:0.

Béìa má naopak, jakoÏto stále
mlad˘ ‰uhaj, sil dost, proto jsme ho po
dlouhé zápasové odmlce nechali zahrát
maximální poãet setÛ a dopfiáli mu tak
radost z vítûzství 3:2.

14. 11. 2009 VK Ti‰nov – TJ Sokol
Dûdice, 3:1, 3:0

Zaãátek 1. utkání jsme zvládli na v˘-
bornou, takticky jsme se zamûfiili na
slab‰í pfiihrávaãe hostí a soupefie takfika
k niãemu nepustili. Navíc se u nûj proje-
vila herní nezku‰enost nûkter˘ch jedno-

tlivcÛ, ktefií nám sv˘mi nevynucen˘mi
chybami dopomohli ke snadnému zisku
úvodních dvou setÛ. Vstup do tfietího
setu byl z na‰í strany ‰patn˘. Po dvou
jednoznaãn˘ch setech nastalo polevení
v koncentraci. Dûdice se dostali do ve-
dení, my se dopustili zbyteãn˘ch chyb
a set Dûdicím naservírovali jako na
stfiíbrném podnose.

Ve ãtvrtém setu jsme se na‰tûstí
oklepali, zlep‰ili servis a obrannou
ãinnost, kterou jsme navíc podpofiili
dohran˘mi útoky. Dokráãeli jsme tak
k zaslouÏenému vítûzství 3:1.

Do druhého zápasu jsme vstoupili
je‰tû lépe a soupefi pfiestal vzdorovat.
Povodili jsme si je jak slepé konû,
sfoukli jako svíãku a úctu k soupefii jsme
patrnû neprokázali ani nasazením li-
bera na post smeãafie. Po „lehãím tré-
ninku“ jsme za hoìku, po úvodním
hvizdu rozhodãího, Ïv˘kali jiÏ vítûzn˘
fiízek.

Nemocného Ondru na bloku úspû‰nû
nahradil nováãek t˘mu Michal Kotas,
zvan˘ ·ermen. Vstup do na‰eho t˘mu se
mu vydafiil.

28. 11. 2009 VK Ti‰nov – TJ Sokol
·lapanice, 3:1, 1:3

Mlad˘ t˘m ze ·lapanic hraje letos
v oslnivé formû a my jsme si chtûli do-
kázat, Ïe na ‰piãku tabulky máme. Po
nepfiesvûdãivém zaãátku  jsme postupnû
srovnali krok, nezalekli se hlasitého
skandování soupefie a v˘bornou souhrou
ho drtili.

Tfietí set byl jako z fií‰e snÛ. Soupefie
jsme zatlaãili jiÏ od servisu, hráãi pfied-
vádûli kolektivní a bojovn˘ v˘kon.
Îádn˘ míã nebyl ztracen˘, hosty jsme
tak pfiejeli jak parní válec.

Postupnû se zápas dostal aÏ do
nervy drásající koncovky. Honza zmûnil
rytmus na podání, plachtícím servisem
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soupefii za‰kodil. Na bloku hostÛm
skvûle zavazela dvojice Draho‰ a Jarda
a usmolenou úlivkou jsme nakonec sou-
pefie pfiekonali 3:1. Krásnou atmosféru
zápasu podpofiili rovnûÏ skvûlí diváci,
kter˘m jsme se odvdûãili závûreãnou
dûkovaãkou.

Do odvetného utkání nastoupila
z poloviny jiná sestava, soupefii se více
dafiilo a hrál se slu‰n˘ volejbal z obou
stran. I pfies zlep‰enou pfiihrávku
a na‰e dohrávané útoky získával soupefi
postupnû vedení. Honza se pfiedvedl tûÏ-
k˘m zákrokem v poli, poté doslova tygfií
skok PeÈana za míãem, jiÏ témûfi ztrace-
n˘m, vyburcoval v‰echny vãetnû divákÛ.
Nûkolik zákrokÛ dokonce sportovnû oce-
nili i samotní hosté. Nic na plat, pfiece
jen byl soupefi o málo ‰Èastnûj‰í a 3:1 pro
·lapky bylo asi spravedlivé.

5. 12. 2009 TJ Znojmo – VK Ti‰nov,
3:0, 3:0

K poslednímu zápasu první poloviny
soutûÏe jsme zavítali na palubovku
lídra, t˘mu ze Znojma. Cesta k nejvzdá-
lenûj‰ímu soupefii nám v‰ak zabrala
déle ãasu neÏ doba strávená na jejich
palubovce.

V úvodu 1. utkání jsme pÛsobili spí‰e
zakfiiknut˘m dojmem, pozdûji jsme
pfiedvádûli to, co jsme si pfiedsevzali,
av‰ak soupefi nám nechtûl nic darovat.
Druh˘ set nám nevy‰el vÛbec, domácí
nás pfiehrávali.

Tfietí set byl nejvydafienûj‰í, av‰ak
koncovka nevy‰la. Znojmo nabídnutou
‰anci vyuÏilo a mohlo se tak radovat
z vítûzství 3:0.

Do odpoledního utkání jsme vstou-
pili dobfie a soupefie jsme dostali pod
tlak, av‰ak Znojmo, které vynikalo kom-
plexním kvalitním v˘konem, bylo jiÏ
tûÏké zastavit. A tak jsme znovu 3:0 pro-
hráli. Borci ze Znojma tak pfiezimují na
nejvy‰‰ím stupínku tabulky.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Znojmo 18 15 3 0 50:17 1566:1381 33

2. TJ Sokol ·lapanice 18 15 3 0 48:24 1632:1445 33

3. TJ Lokomotiva - Ingstav 18 13 5 0 43:30 1635:1546 31

4. TJ Sokol Komárov 18 11 7 0 44:30 1642:1522 29

5. VK Ti‰nov 18 10 8 0 35:33 1541:1458 28

6. VK Moravská Slávia Brno 18 8 10 0 33:37 1543:1566 26

7. TJ Tesla Brno 16 8 8 0 34:30 1439:1406 24

8. TJ Sokol Letovice 18 4 14 0 21:45 1351:1530 22

9. TJ âKD Blansko 18 2 16 0 18:50 1326:1576 20

10. TJ Sokol Dûdice 16 2 14 0 13:43 1105:1350 18

Tabulka po podzimní ãásti soutûÏe

Jak hrajeme v novém roce?
16. 1. 2010 – VK Ti‰nov – TJ Sokol Komárov (hraje se v hale SSK Ti‰nov)
23. 1. 2010 – VK Ti‰nov – Tesla Brno (hraje se mimofiádnû v tûlocviãnû
Z· Smí‰kova, Ti‰nov)
V‰em volejbalov˘m pfiíznivcÛm pfiejeme krásné Vánoce a tû‰íme se na vidûnou
v jarní ãásti soutûÏe.

Sik
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Podûkování

Touto cestou dûkuji celému pracovnímu
t˘mu ti‰novské charity pod vedením pa-
ní fieditelky Ing. Marcely Dvofiákové.
Zejména paní Marii Fabulové, Zdence
Pavlíkové, Alenû Ha‰kové, Pavlínû
Caudrové, za vysoce profesionální a lás-
kypln˘ pfiístup pfii o‰etfiování mého
manÏela Pavla Máci. Dûkuje manÏelka.

Dûkujeme v‰em znám˘m, ktefií dopro-
vodili paní KREJâÍ na poslední cestu.
Dûkuje rodina Dvofiáãkova a MÀaãkova.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na-
‰im milovan˘m manÏelem, tatínkem
a dûdeãkem panem FRANTI·KEM
NAVRÁTILEM. Za projevy soustrasti
a kvûtinové dary dûkují manÏelka a dû-
ti s rodinami.

Dûkujeme v‰em pfiáte-
lÛm, kamarádÛm a zná-
m˘m, ktefií se pfii‰li na-
posledy rozlouãit s pa-
nem BO¤IVOJEM
KLUSÁKEM. Zvlá‰tû
dûkujeme házenkáfiÛm,

ktefií na nûho nezapomnûli. ManÏelka
a dcery s rodinami.

Vzpomínky

Dne 16. prosince by se doÏila 90 rokÛ
na‰e drahá maminka, babiãka, praba-
biãka paní VùRA HALOUZKOVÁ.
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 13. 12. uplynulo 7 smutn˘ch let od
úmrtí mého manÏela pana
FRANTI·KA HYTYCHA. Stále vzpo-
mínají manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 29. 12. tomu bude dlouh˘ch 29 let,
co nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘ syn

a bratr pan PAVEL KOS. Stále vzpomí-
nají tatínek a dcera s rodinou. Kdo jste
jej znali, vzpomeÀte s námi.

Dne 19. prosince uplyne první smutn˘
rok, kdy nás navÏdy opustil manÏel,
tatínek, dûdeãek pan JOSEF REÎN¯.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka
a synové s rodinami.

Dne 11. prosince uplynulo 10 let, co nás
navÏdy opustila na‰e milovaná ma-
minka, babiãka paní MIROSLAVA
URYâOVÁ. Stále vzpomínají synové
s rodinami.

Dne 1. 12. 2009 uplynulo
28 let, co nás navÏdy
opustil ná‰ tatínek, dû-
deãek a pradûdeãek pan
KAREL JAKUBEC.
Dne 18. 12. 2009 uplyne
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka, ba-
biãka a prababiãka paní
MARIE JAKUBCOVÁ.
S láskou vzpomínají
dcery Marie a Jana
s rodinami.

Dne 23. 12. 2009 uplyne
25 let, co nás navÏdy
opustil pan ALOIS
JERO·EK z Pfiedklá‰-
tefií. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje manÏelka,
Václav, Marie a Dana,

dûti s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpo-
meÀte s námi, dûkujeme.

Dne 22. 12. uplyne
10 smutn˘ch rokÛ, co
nás navÏdy opustila paní
MARIE KUREâKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpo-
meÀte s námi. Stále
vzpomínají synové Karel,

Josef a dcera Alena s rodinami.
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Inzerce

Maminka se 2 dûtmi hledá dlouho-
dob˘ pronájem 1-2+1 za rozumnou cenu.
Zn. spûchá. Tel.:  737 781 104

Pronajmu byt 2+1 OV, kompletnû zafií-
zen˘, na sídl Pod Klucaninou. K nastû-
hování od 1. 1. 2010. Tel.: 732 567 085

Pronajmu byt 2+1 pod Kvûtnicí, nájem-
né 8.000,- Kã vã. inkasa. Tel. 724 780 922

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

Dne 5. prosince uplynul
8. rok od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan MIRO-
SLAV MALâÍK. Stále
vzpomínají a za tichou

vzpomínku dûkují manÏelka a dcery
s rodinami.

Dne 28. 11. uplynulo
10 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek a bratr
pan JOSEF NOVÁâEK.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka, syn

a dcera s rodinou.

Dne 28. 12. uplyne první
smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
drahá manÏelka, hodná
maminka p. MARIE
KOP¤IVOVÁ. Kdo jste
ji znali a mûli rádi,

vzpomeÀte s námi. S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 15. 12. uplynulo
20 let od chvíle, kdy nás
navÏdy opustila na‰e mi-
lovaná maminka a ba-
biãka paní LIBU·E
VALOVÁ. Za tichou
vzpomínku v‰em dûkují

a s láskou vzpomínají dûti s rodinami.

BlíÏí se Vánoce, pro na‰i
rodinu Ïel opût velmi
smutné, kdy nás pfied
rokem 15. 12. opustila
na‰e drahá manÏelka,
maminka, babiãka a pra-
babiãka paní VùRA

ROHÁâKOVÁ. Kdo jste ji znali a mûli
rádi, vûnujte jí vzpomínku. Za rodinu
manÏel.

Dne 16. prosince by se
doÏil 100 let pan
ANTONÍN VALENA.
Za tichou vzpomínku
v‰em dûkuje dcera Marie
Kfienková s rodinou.

Dne 22. 12. 2009 uplyne
ãtvrt˘ smutn˘ rok od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustila na‰e drahá
manÏelka, maminka,
babiãka paní MARIE
POKORNÁ. Za tichou

vzpomínku dûkují manÏel a synové
s rodinou.
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Hledám stav. pozemek v Ti‰novû
a okolí. Tel.: 604 441 580

Prodám novou oranÏovou rozkládací
sedaãku s úloÏn˘m prostorem, umyva-
teln˘ semi‰. Novou postel s el. ro‰tem.
KoÏenou sedaãku béÏové barvy. Prodám
levnû. Spûchá. Tel.: 604 904 344

Prodám nové pro‰ívané péfiové deky
+ 2 podhlavníky. Tel.: 605 928 391

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

Prodám – mal˘ ãern˘ kníraã, stáfií
rok. Základní v˘cvik. Tel.: 737 920 014

Soukromû vyuãuji angliãtinu, dûti
i dospûlé. Tel.: 737 680 126

Kadefinictví dámské, pánské, dûtské.
Petra Zvûfiinová, Koráb 131, v prÛchodu
RELAX CENTRA, Ti‰nov. Tel.: 728 237
983. Po a ât 8 – 14 hod, Út 12 – 17,
St 8 – 17, Pá na objednání.

Klempífiství, Adamec Luká‰. Nabízím
ve‰keré klempífiské práce, opravy
stfiech, parapetÛ, svodÛ, okapÛ. Tel.:
774 516 456
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TI·NOVSKÉ NOVINY 21/2009. 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. 1/2010) vyjde 13. ledna 2010 (uzávûrka textÛ i inzerce je 4. 1. 2010).


