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docela zajímavá ãíslovka
nového letopoãtu jako kdyby

pfiipomínala oznaãení „od desíti k pûti...“
Není to pfiíli‰ optimistick˘ symbol nadchá-
zejícího roku, od kterého ekonomové
a rÛzní prognostici neãekají nic moc dob-
rého. AÏ pfiíli‰ obav a potíÏí si pfiená‰íme
z roku pfiedchozího. Celosvûtov˘ hospo-
dáfisk˘ úpadek, u nás v âesku znásoben˘
svrÏením vlády a politickou nestabilitou,
dovr‰ily obavy z epidemie praseãí chfiipky.
Vûru nebylo pfiíli‰ radostn˘ch událostí,
na které budeme v souvislosti s rokem
2009 vzpomínat. Jednu mimofiádnou bych
si proto dovolil pfiipomenout.

Tiko – Ti‰novsk˘ komorní orchestr
oslavil tfiináct˘ rok své existence vydáním
svého prvního CD. Nahrávka vznikla loni
v létû ve spolupráci se sopranistkou
Martinou Macko a Královopolsk˘m chrá-
mov˘m sborem. Je krásná hudbou, kterou
pfiiná‰í, je krásná i kvalitním provedením,
ze kterého musí mít radost nejen tvÛrci,
ale i jejich pfiátelé a posluchaãi. Pfiesvûdãit
jsme se o tom mohli nakonec i pfii nád-
herném (a více neÏ hojnû nav‰tíveném!)
vánoãním koncertû v na‰em kostele
sv. Václava, kter˘ Ïivû pfiipomenul reper-
toár zachycen˘ na  zmínûném CD. Velk˘
zájem ti‰novské vefiejnosti i bájeãná atmo-
sféra koncertu byly krásn˘m podûkováním
„amatérsk˘m“ umûlcÛm za jejich „profesio-
nální“ v˘kon a nasazení. Dûkuji i já jmé-
nem mûstského zastupitelstva a raduji se
z krásného díla, kterému jsme finanãní
podporou pomohli na svût.

Dal‰ím vánoãním pohlazením po du‰i
byl o t˘den pozdûji benefiãní koncert, jehoÏ
v˘tûÏek byl urãen na podporu Domova
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce. Více neÏ 110 zpû-
vákÛ a ãlenÛ doprovodného symfonického
orchestru rozzáfiilo do posledního místeãka
zaplnûn˘ chrám sv. Václava velkolep˘m
koncertním dílem. Dûkuji v‰em protago-
nistÛm za nádhern˘ hudební záÏitek
i úÏasné charitativní gesto.

A jak poznamenal uplynul˘ rok rozpo-
ãet na‰eho mûsta? Samozfiejmû, Ïe citelnû

chybûly pfiíjmy z podílu mûsta na vybra-
n˘ch celorepublikov˘ch daních. Pfiesná
ãísla zatím nemám k dispozici, ale v˘padek
oproti pfiíjmÛm v roce 2008 bude více neÏ
10 procent, tedy pfies 8 mil. Kã. Pfiesto
mám nûkolik dobr˘ch zpráv: Rok 2009
jsme zaãínali s 42 mil. Kã na rezervním
fondu. Úsporn˘ rozpoãet na rok 2009 zahr-
noval v‰echny velké investiãní akce
(MüllerÛv dÛm, rekonstrukce ul. Kvûtnické
a Polní, zateplení fasády a v˘mûna oken
M· Kvûtnická vãetnû úpravy okolí...)
a pfiedpokládal v prÛbûhu roku zapojení
aÏ 30 mil. Kã z rezerv mûsta. Pfiísn˘m
dohledem nad hospodafiením po cel˘ rok
se podafiilo v‰echny plánované akce bez
problému zrealizovat, zajistit i normální
chod sluÏeb zabezpeãujících kaÏdodenní
chod mûsta, ‰kol a mûstsk˘ch zafiízení
a ukonãit „krizov˘ rok 2009“ se zÛstatkem
na úãtu cca 24 mil. Kã. Navíc mûsto
Ti‰nov vstupuje do dal‰ího roku krize
bez koruny dluhu! Tedy s perfektním
ratingem a dobr˘mi moÏnostmi zisku pfií-
padn˘ch velk˘ch úvûrÛ na velké investice
v budoucnu. Plány a pokusy o získání do-
taãní podpory na dal‰í rozvojové projekty
mûsta budu postupnû pfiedstavovat v dal-
‰ích ãíslech TN.

Pfies v‰echny obtíÏe a trampoty pova-
Ïuji uplynul˘ rok 2009 z pohledu mûsta
za mimofiádnû úspû‰n˘. PrestiÏní titul
Obec pfiátelská rodinû udûlovan˘ MPSV
âR za vítûzství celorepublikové soutûÏe
obcí a mûst je hfiejiv˘m ocenûním faktu,
Ïe Ti‰nov je dobré mûsto k Ïivotu. Pfieji
nám v‰em, aby tomu tak bylo i v budoucnu.

Dûkuji v‰em spolupracujícím firmám
i jednotlivcÛm za dobré vûci, které se nám
spoleãnû podafiilo ve mûstû vytvofiit.
V˘sledky loÀského roku nás naplÀují na-
dûjí a odhodláním dobfie zvládnout i rok
2010, kter˘ je pfied námi.

Do nového roku pfieji v‰e dobré v‰em
lidem dobré vÛle v Ti‰novû.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

2010
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 9/2009 konaného
dne 28. prosince 2009

ZM schvaluje:
1. Uzavfiení kupní smlouvy mezi

mûstem Ti‰nov a Ladislavem KfiíÏem,
bytem Ti‰nov dle pfiedloÏeného
návrhu.

2. Dodatek ã. 1 ke Smlouvû o poskyt-
nutí dotace z rozpoãtu Jihomorav-
ského kraje ze dne 30. 10. 2009,
ã. 288/09/OK, uzavfiené mezi JMK
a Mûstsk˘m kulturním stfiediskem
Ti‰nov (a mûstem Ti‰nov jako zfiizo-
vatelem), kter˘m se mûní úãel dotace
z rozpoãtu JMK.

3. Dodatek ã. 1 ke Smlouvû o poskyt-
nutí dotace z rozpoãtu Jihomorav-
ského kraje ze dne 30. 10. 2009,
ã. 290/09/OK, uzavfiené mezi JMK
a Mûstsk˘m kulturním stfiediskem
Ti‰nov (a mûstem Ti‰nov jako zfiizo-
vatelem), kter˘m se mûní úãel dotace
z rozpoãtu JMK.

4. Uzavfiení Rámcové smlouvy o zpraco-
vání grantov˘ch  projektÛ mezi
Mûstem Ti‰nov a PNO Consultants,
s.r.o. na projekt Nadstavba uãeben
v Z· Smí‰kova v Ti‰novû dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

5. Uzavfiení Realizaãní dohody ã. 1
mezi mûstem Ti‰nov a PNO
Consultants, s. r. o. na projekt
Nadstavba uãeben v Z· Smí‰kova
v Ti‰novû dle pfiedloÏeného návrhu.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
místostarosta

Vyhrazená parkovací místa

Mûsto Ti‰nov, Odbor správy majetku
a investic sdûluje obãanÛm vyuÏívajícím

vyhrazená parkovací místa, kter˘m
je‰tû neskonãila platnost rozhodnutí,
Ïe dnem 1.1.2010 vzniká poplatková
povinnost dle obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 13/2003 o místním poplatku
za uÏívání vefiejného prostranství.
Vymûfien˘ poplatek je splatn˘ do 30 dnÛ
od vzniklé poplatkové povinnosti, tedy
do konce ledna 2010.

Dále sdûlujeme, Ïe ve smyslu usne-
sení Rady mûsta Ti‰nova ã. 20/2006
ze dne 27. záfií 2006 nebudou novû zfii-
zována vyhrazená parkovací místa.
Parkovací místa budou vyhrazena
pouze do konce trvání platnosti jiÏ
vydan˘ch rozhodnutí a jejich platnost
nebude prodluÏována.

Svoz bioodpadu a smûsného
odpadu v roce 2010

Oznamujeme obãanÛm, Ïe svoz bio-
odpadu probûhne v zimním období
1. 2., 1. 3. 2010 a dále opût v ãetnosti po
14 dnech, a to kaÏd˘ lich˘ t˘den.
Vzhledem k mrazivému poãasí se dne
4. ledna nepodafiilo u nûkter˘ch nádob
na bioodpad vyprázdnit ve‰ker˘ obsah,
nádoby budou vyprázdnûny opût aÏ
v plánovaném termínu tedy 1. února.
Omlouváme se za vzniklé komplikace,
nadbyteãné mnoÏství bioodpadu je
moÏné uloÏit na sbûrném dvofie mûsta
na Wágnerovû ulici, ã. p. 1543.

Svoz smûsného domovního od-
padu v zástavbû rodinn˘ch domÛ bude
v leto‰ním roce probíhat naopak kaÏd˘
sud˘ t˘den do konce bfiezna, od dubna
do konce záfií bude svoz odpadu zaji‰tûn
v t˘denní ãetnosti a od fiíjna do prosince
opût jen kaÏd˘ sud˘ t˘den.

OSMI
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Cena vodného a stoãného
pro rok 2010

Valná hromada Svazku vodovodÛ
a kanalizací Ti‰novsko na svém zase-
dání dne 25. 11. 2009 schválila na zá-
kladû návrhu Vodárenské akciové spo-
leãnosti, a. s., divize Brno-venkov, cenu
vodného stoãného platnou od 1. 1. 2010.

Vodné za 1.000 litrÛ vody ve v˘‰i:
28,50 Kã (bez DPH)
31,35 Kã (vãetnû DPH 10%)

Stoãné za 1.000 litrÛ odvedené odpadní
vody ve v˘‰i:
27,90 Kã (bez DPH)
30,69 Kã (vãetnû DPH 10 %)

Souãasnû Vás upozorÀujeme, Ïe pfii
zmûnû ceny nebude provádûn fyzick˘
odpoãet vodomûru. Ke dni zmûny ceny
bude poãítaãem proveden technick˘ pro-
poãet spotfieby na základû vypoãtené
prÛmûrné denní spotfieby.

VAS, a. s., divize Brno-venkov

Dotace z projektu
Obec pfiátelská rodinû

Obãané Ti‰nova se nyní
mohou zapojit do roz-
hodování o vyuÏití
obdrÏené dotace.
Jak jsme Vás nedávno

informovali, na‰e mûsto
obdrÏelo pro rok 2009

prestiÏní titul Obec pfiátelská rodinû.
Spoleãnû s tímto titulem obdrÏelo
mûsto rovnûÏ pfiíslib neinvestiãní dotace
na dal‰í podporu pro-rodinn˘ch aktivit
v roce 2010 ve v˘‰i 670.000,- Kã.

Nyní Vám nabízíme moÏnost za-
pojit se do tohoto projektu také.
Do 29. 1. 2010 mÛÏete zasílat konkrétní
návrhy na vyuÏití zmínûné dotace

a pfiipomínky ke zlep‰ení pro-rodinného
prostfiedí v na‰em mûstû obecnû. Tato
dotace mÛÏe b˘t vyuÏita k pokrytí jedné
velké akce, pfiípadnû k celé fiadû jednot-
liv˘ch projektÛ. Jediné omezení je cel-
ková v˘‰e dotace, její smûfiování do pod-
pory pro-rodinn˘ch aktivit a skuteãnost,
Ïe v˘daj musí b˘t neinvestiãní (v pfií-
padû pofiízení drobného dlouhodobého
hmotného majetku – movit˘ch vûcí
nesmí ocenûní jedné poloÏky pfiev˘‰it
ãástku 40 000,- Kã).

Va‰e pfiipomínky je moÏné odeslat
elektronicky na emailovou adresu
jan.schneider@tisnov-mesto.cz, pfií-
padnû po‰tou ãi pfiímo na podatelnu
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 346 (rohová
budova u polikliniky). Obálku adresujte
na jméno Jan Schneider.

Vítûzné obce z roku 2008 vyuÏily
získané dotace napfi. na: roz‰ífiení bez-
bariérov˘ch pfiístupÛ na úfiady, zfiízení
dûtsk˘ch hracích a pfiebalovacích
koutkÛ, zavedení projektu zlevnûné
rodinné víkendové jízdenky v mûstské
dopravû, spu‰tûní internetového portálu
k pro-rodinné problematice, kurzy zdra-
vého vafiení, podporu dûtsk˘ch táborÛ,
modernizaci sportovi‰È, úpravu vefiej-
n˘ch prostranství, vybavení matefiského
centra, podporu rÛzn˘ch vefiejn˘ch akcí
a oslav, vypracování generelu cykloste-
zek apod.

Dûkuji Vám za spolupráci pfii zlep‰o-
vání pro-rodinn˘ch podmínek v na‰em
mûstû.

Jan Schneider
místostarosta

Zaji‰tûní sluÏeb LSPP
v roce 2010

V roce 2010 bude opût v prostorách
nemocnice Ti‰nov zaji‰tûna lékafiská
sluÏba první pomoci – LSPP a to 



Radnice informuje

5TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2010

v následujícím rozsahu.

LSPP – v‰ední dny
16.00 – 22.00 hodin

– soboty, nedûle, svátky
8.00 – 20.00 hodin

Ru‰í se ale prodlouÏená odpolední
ordinaãní doba chirurgické ambulance,
jednak pro nenaplnûnou kapacitu pa-
cientÛ a jednak pro problémy se zaji‰-
tûním lékafie-chirurga.

Ordinaãní doba chirurgické ambu-
lance tedy zÛstává jen v pracovní dny od
7.00 do 15.00 hodin.

MUDr. M. Patoãková
Nemocnice Ti‰nov

V˘sledky soutûÏe
„O nejkrásnûj‰í
vánoãní ozdobu"

V nedûli 12. prosince 2009 probûhlo
v rámci v˘stavy Vánoãní ozdoby vãera
a dnes v sále Mûstského kulturního
stfiediska v Ti‰novû slavnostní vyhlá‰ení
vítûzÛ soutûÏe „O nejkrásnûj‰í vánoãní
ozdobu“, kterou uspofiádaly ãlenky
krouÏku Cuchanina z Matefiského centra

Studánka ve spolupráci
s Mûstsk˘m kulturním
stfiediskem v Ti‰novû.

Do soutûÏe se pfiihlásilo celkem 36
soutûÏících, ktefií byli z Ti‰nova a okolí
– Îelezné, Pfiedklá‰tefií, Lomnice
u Ti‰nova, Brno.

V kategorii jednotlivcÛ do patnácti
let jsou vítûzové:
1. místo Ondra BlaÈák, Ti‰nov
2. místo Andrea Opltová, Ti‰nov
3. místo Tadeá‰ Celnar, Îelezné
Ve kategorii jednotlivcÛ nad 16 let
jsou vítûzové:
1. místo Jindfii‰ka Zapletalová, Brno
2. místo Milada Bulínová, Lomnice

u Ti‰nova
3. místo Alena Mezuláníková, Îelezné

V kategorii skupin – matefiské ‰koly
je vítûz:
tfiída Îabky, Matefiská ‰kola Ti‰nov,
U Humpolky
V kategorii skupin – základní ‰koly

je vítûz:
Zelená rodinka, Dûtsk˘ domov
Ti‰nov
Zvlá‰tní cenu obdrÏelo
Centrum sociálních sluÏeb,
v˘tvarná dílna – seniofii
z DPS Králova 1742, Ti‰nov.
Cenu diváka získala Milada
Bulínová, Lomnice u Ti‰nova.
Vûcné ceny pro vítûze samy
vyrobily a obstaraly ãlenky
krouÏku Cuchanina a Matefi-
ské centrum Studánka Ti‰nov.

V‰em, ktefií se v˘stavy v Mûstském kul-
turním stfiedisku zúãastnili, dûkujeme.

(lev)

Dûtsk˘ domov Ti‰nov

Jindfii‰ka Zapletalová, Brno

Milada Bulínová, Lomnice
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MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

13. ledna v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Trio Nété

5. koncert sezóny KPH 2009/2010
ëusi Burmeã, Anna Slezáková,

Vlastimil Flaj‰ingr – kytary

20. ledna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

SPIRITUÁL KVINTET – 50 let
Spirituál kvintet je jedna z prvních

ãesk˘ch folkov˘ch skupin, která byla
zaloÏena v roce 1960. Stála na pódiích
spolu s Pete Seegerem, prezidenty
Václavem Havlem a G. Bushem, hrála
pro prezidenta Billa Clintona a první
dámy mnoha státÛ. Hraje jiÏ více neÏ
45 let pro posluchaãe v‰ech vûkov˘ch

kategorií doma i v zahraniãí.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

27. ledna v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Ladies party skupiny „The Rangers“

Taneãní show pro dámy v podání
slavn˘ch „The Rangers“. Nejslavnûj‰í
pánská revue se po roce vrací tentokrát
s nov˘m programem v rámci Fantasy
Tour 2010.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci lednu 2010

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

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

VI. REPREZENTAâNÍ PLES
MùSTA TI·NOVA

v  s o b o t u  2 3 .  1 .  2 0 1 0  v e  2 0  h o d i n

PROGRAM:
• pfiedtanãení Taneãního klubu TJ Sokol Drásov
• vystoupení krasojezdkynû Martiny ·tûpánkové – Trnkové
• k tanci a poslechu hraje skupina SW BAND
• tombola a obãerstvení zaji‰tûno

Pfiedprodej v knihkupectví paní Ra‰kové
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20. 1. a 27. 1. 2010 v 17.00 pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Kapitoly
z dûjin hudby

13. 1. 2010 v 17.00 pfiedná‰ky zim-
ního semestru UVâ – Moderní archi-
tektura

19. 1. 2010 v 17.00 pfiedná‰ky zim-
ního semestru UVâ – Lidová kultura
na dosah

1. 2. 2010 v 17.00 Slavnostní ukon-
ãení UVâ

Slavnostní ukonãení kurzÛ zimního
semestru Univerzity volného ãasu s pfie-
dáním osvûdãení o absolvování probûh-
ne v obfiadní síni ti‰novské radnice.

Mûstská knihovna vyhla‰uje pro
blíÏící se letní semestr (únor – kvû-
ten) nové cykly pfiedná‰ek.
„âeské ‰lechtické rody“

Kurz, sloÏen˘ z obvykl˘ch osmi pfied-
ná‰ek seznámí posluchaãe s dûjinami
a Ïivotním stylem nejv˘znamnûj‰ích
‰lechtick˘ch rodÛ, které v období rene-
sance, baroka a 19. století ovlivnily
dûjiny Moravy. Kromû struãn˘ch dûjin
vládnoucí panovnické dynastie
HabsburkÛ budou v jednotliv˘ch pfied-
ná‰kách pfiedstaveny nejen osudy kní-
Ïecích a hrabûcích rodin LiechtensteinÛ,
DietrichsteinÛ, KounicÛ, BerchtoldÛ
ãi SalmÛ-ReifferscheidtÛ, ale i rodÛ,
které mají mnohem bliÏ‰í vztah
k na‰emu regionu: Pern‰tejnÛ,
Mittrovsk˘ch, SerényiÛ nebo Dubsk˘ch.
Na pozadí dûjin rodÛ budou upfiednost-
Àována zejména obvyklá kulturnû histo-
rická témata, jako jsou ‰lechtická sídla
a jejich podoba, vztah venkovsk˘ch
a mûstsk˘ch rezidencí, ‰lechtické cesty
a rituály, pfiípadnû dÛleÏit˘ mecenát
a sbûratelství. V̆ sledkem kurzu, kter˘

bude zakonãen obvyklou exkurzí na
vybrané ‰lechtické sídlo, by mûly b˘t
v‰estranné kulturnû historické infor-
mace, seznamující posluchaãe nejen
s jednotliv˘mi osobnostmi moravsk˘ch
dûjin, ale také s fenoménem aristo-
kracie v moravsk˘ch dûjinách.
Pfiedná‰í: Michal Koneãn˘
Zahájení: úter˘ 9. 2. 2010

„Jazz – historie a souãasnost“
Cyklus pfiedná‰ek nabízí zájemcÛm

v osmi pfiedná‰kách tyto okruhy témat:
kofieny jazzu (work song, spirituál,
blues, brass band, ragtime), 20. léta
(New Orleans, dixieland, Chicago, New
York), 30. léta (swing), 40. léta (moderní
jazz: bebop, cool jazz), 50. léta (hard bop,
west coast jazz, free jazz), 60. léta
(mainstream, bossa nova, jazz rock),
fusion music, big bandy, souãasná scéna.
Pfiedná‰í: Jan Beránek
Zahájení: stfieda 10. 2. 2010

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
do 29. 1. 2010 v Mûstské knihovnû, kde
obdrÏí podrobnûj‰í informace.

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

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

Salonky

21. 1. 2010
ZáÏitkov˘ semináfi, aneb,
Brno jak jste ho nevidûli

Mûstská knihovna Ti‰nov ve spolu-
práci s TyfloCentrem Brno, o.p.s. pofiádá
v rámci 5. roãníku projektu „Salonky“
záÏitkov˘ semináfi. Zámûrem semináfie
je umoÏnit seniorÛm náv‰tûvu svûta,



Kultura v Ti‰novû

8 TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2010

kter˘ dÛvûrnû znají  z pohledu lidí nevi-
dících a slabozrak˘ch. Vyzkou‰í si, jak je
tûÏké najít na stole ‰roubek nebo jak
dlouho trvá namazat rohlík. Souãástí
semináfie bude seznámení s rÛzn˘mi
typy postiÏení zraku, s ãinností organi-
zace TyfloCentrum Brno, instruktáÏ
k chÛzi s prÛvodcem, cviãení na jemnou
motoriku, sebeobsluha.

Poãet lidí na kurz je omezen, zá-
jemci se pfiihlásí osobnû v knihovnû
nebo telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Cena kurzu bude urãena dodateãnû
pfii pfiihla‰ování (cca 100,- Kã)

Sraz u vlakového nádraÏí Ti‰nov
v 7.45 (cestovné si téÏ hradí kaÏd˘ sám).

Trénování pamûti

18. 1. a 25. 1. 2010 v 9.30 hod.
Ach, ta moje hlava 2!!!

Pokraãovací kurz trénování pamûti
pro seniory je vûnován nov˘m sedmi
divÛm svûta. Úãastníci si nejen osvojí
znalosti o divech svûta, ale pomocí rÛz-
n˘ch mnemotechnik si informace zapa-
matují a dokáÏí je zpûtnû vyvolat.
Potrápí také svoji dlouhodobou pamûÈ,
trpûlivost i logické my‰lení.

Cestopisné besedy

28. 1. 2010 v 17.00 hod.
Hedvábná stezka

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá ce-
stopisnou besedu Ing. Radovana JirkÛ.

Bûhem tohoto povídání se podíváme
ze syrského Dama‰ku, kter˘ byl jedním
z míst, kde legendární Hedvábná stezka
konãila, aÏ do dalek˘ch státÛ jak˘mi
jsou tfieba Turkmenistán ãi TádÏikistán.
V Turecku si prohlédneme most oddûlu-
jící Evropu od Asie ãi si poslechneme
pár tradiãních písní pfii náhodné za-
stávce. Írán nás pfiivítá v napjaté atmo-
sféfie pfied prezidentsk˘mi volbami, lidé

jsou tu stále pfiátel‰tí a pohostinní.
Prohlédneme si Kaspické mofie a vydáme
se do Turkmenistánu. Ohromí nás novû
vystavûné hlavní mûsto A‰chabat, jeho
nové budovy a bulváry. Pou‰tí Karakum
pfiejedeme do Uzbekistánu a prohléd-
neme si starobylá mûsta Buchara
a Samarkand zapsaná na seznamu svû-
tového dûdictví UNESCO.

Ze Ïhavé Ferganské kotliny pak
zamífiíme do velehor Pamír v TádÏi-
kistánu a projedeme jej opravdu cestou
– necestou. Poté na‰e cesta povede do
zelen˘ch hor Kyrgyzstánu a ke zdej‰í
opravdové pfiírodní perle, jezeru 
Issyk-Kul.

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

22. 1. 2010 od 13.30 hod.
Spoleãné ãtení
– Pfiíbûhy ze Ïivota hraãek

V okouzlujících pfiíbûzích oÏívají
dávné ãasy, hraãky se s vámi podûlí
o své nadûje a sny, budou vám vyprávût
o nehodách a náhodách stejnû jako
o lidech, ktefií si je zamilovali. Akce pro-
bíhá v rámci celostátní kampanû Celé
âesko ãte dûtem.

Srdeãnû zveme na setkání do ãítárny
dûtského oddûlení, náv‰tûvníci mohou
je‰tû zhlédnout v˘stavu historick˘ch
hraãek brnûnské v˘tvarnice Milady
Kollárové.

Z proutûného ko‰íku

13. 1., 20. 1. a 27. 1. 2010
od 13.00 – 16.00 hod. 

I v leto‰ním roce se opût tû‰íme na
setkávání s vámi, na‰i milí ãtenáfii, kaÏ-
dou stfiedu v odpoledním ãase. Budeme
spoleãnû tvofiit – tento mûsíc si mÛÏete
pfiijít vyrobit kamaráda snûhuláka nebo
mráãek pln˘ vloãek, také nás ãeká ma-
lování na sklo.
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Knihy mého srdce
s Franti‰kem Nepilem
a Ondfiejem Sekorou

Na zaãátku nového roku, plného
pfiání i pfiedsevzetí, bych se je‰tû mal˘m
ohlédnutím vrátila do pfiede‰lého roku.
Celé dûtské oddûlení Mûstské knihovny
Ti‰nov v závûru roku oÏilo projektem na
podporu dûtského ãtenáfiství s názvem
„Knihy mého srdce“, které tradiãnû pro-
bíhalo ve spolupráci se Základní ‰kolou
Smí‰kova v mûsíci listopadu. V pfiedcho-
zích letech jsme se inspirovali dílem
A s t r i d
Lindgrenové,
pfiipomnûli
jsme si kouz-
la a ãáry
Josefa Lady,
poezii vel-
kého pohád-
káfie Vác-
lava âtvrtka
a ilustrace
H e l e n y
Zmatlíkové.
L o À s k ˘
6. roãník
s bohat˘m
programem
jsme vûnovali Franti‰ku Nepilovi
a Ondfieji Sekorovi. V dûtském oddûlení
probûhla pro Ïáky 1. – 5. tfiíd celá fiada
akcí – besedy, v˘tvarné i dramatické
lekce, které daly hlavnímu tématu
hravou podobu.

Beseda s názvem „Hledání radosti“
dûtem pfiiblíÏila Ïivot a dílo Franti‰ka
Nepila v dobû, kdy jsme si pfiipomínali
80. v˘roãí jeho narození. Autor ve sv˘ch
knihách kladl dÛraz na hodnoty pro ná‰
Ïivot dÛleÏité, ale ãasto opomíjené
– schopnost porozumût jeden druhému,
chápat ho, respektovat a tolerovat. Jeho

prózy pro dûti spojuje jemn˘, moudr˘
a laskav˘ humor, s kter˘m nahlíÏel na
okolní svût, na jeho kladné i záporné
stránky. Mûl rád rodn˘ kraj, pfiírodu,
historii – tam v‰ude ãerpal inspiraci pfii
psaní sv˘ch kníÏek.

Není náhoda, Ïe jsme na besedu po-
zvali Ïáky tfietích aÏ pát˘ch tfiíd, po ní
na nû ãekal ne zrovna lehk˘ úkol, kter˘
jsme nazvali „ Podívánky aneb spoleãné
malování“. Nechali jsme se inspirovat
stejnojmennou knihou Franti‰ka Nepila
o domovû a o na‰í vlasti, ke které, jak
jsme se dozvûdûli, mûl autor velmi vfiel˘

vztah. S vel-
k˘m nad‰e-
ním malova-
ly dûti vel-
koformátové
o b r á z k y ,
které pro nû
opût pfied-
k r e s l i l a
M i l e n a
Straková.
Také ná-
sledn˘ kviz
„ Z n á t e
dobfie knihy
F.Nepila?“
zvládly dûti

skvûle, provûfiil jejich znalosti a svûdãil
o tom, Ïe jsou pozorn˘mi ãtenáfii.

Pro první a druhé tfiídy se program
zamûfiil na dílo jedineãného spisovatele
a ilustrátora. Beseda ke 110. v˘roãí na-
rození „Vesele s Ondfiejem Sekorou“ za-
ãínajícím ãtenáfiÛm pfiedstavila autora,
kter˘ cel˘ svÛj Ïivot rozdával radost
a ‰tûstí a jehoÏ dílo bylo pro mnohé ãte-
náfie vstupní branou do ãarovného svûta
knihy. Bezprostfiednost a snaha pfiedat
dûtem jen to nejlep‰í zpÛsobily, Ïe je se
stejn˘m zaujetím ãtou nové a nové
generace.



Kultura v Ti‰novû

10 TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2010

Autor se o své celoÏivotní tvorbû pro
dûti vyznal slovy:

„...jsem pfiesvûdãen, Ïe nestaãí znát
poÏadavky literatury, ...ale Ïe je tfieba
také dûti hodnû, velmi hodnû znát,
s nimi i pro nû cítit.“

Souãástí besedy bylo i pfiedstavení
ÏákÛ literárnû-dramatického oboru
v Ti‰novû pod vedením Barbory Maxové
ze ZU· v Ti‰novû. Pfii vystoupení s ná-
zvem „Oslava“ úãinkující zdafiile pfied-
vedli, co se mÛÏe stát, kdyÏ se Ferda
Mravenec a jeho kamarádi dozvûdí, Ïe
má jejich autor Ondfiej Sekora v˘roãí
a rozhodnou se to oslavit.

Závûr projektu neodmyslitelnû patfiil
spoleãnému ãtení, na které jsme pozvali
dûti, uãitele,  rodiãe i prarodiãe. V po-
hádkové atmosféfie provonûné domácími
dobrotami jsme spoleãnû ãetli, besedo-
vali o knihách, dûtech a pfiíjemn˘ch
záÏitcích z uplynulého mûsíce.

U nás v knihovnû bylo zkrátka opût
velmi Ïivo, vÏdyÈ v rámci projektu se
bûhem mûsíce listopadu uskuteãnilo
27 akcí, kter˘ch se zúãastnilo na 550 ná-
v‰tûvníkÛ a pro velk˘ zájem druhého
stupnû Z· Smí‰kova, dal‰ích základních
a matefisk˘ch ‰kol se budeme k na‰im
autorÛm vracet je‰tû nûkolik dal‰ích
t˘dnÛ. Není pochyb o tom, Ïe ‰est˘ roã-
ník se skvûle vydafiil, proto bych chtûla
za spoleãné nad‰ení a aktivní pfiístup
v‰em podûkovat.

O úspûchu projektu se mohou pfie-
svûdãit i ostatní náv‰tûvníci knihovny,
pro které bude aÏ do jarních mûsícÛ dût-
ské oddûlení vyzdobeno Ïákovsk˘mi
pracemi. V̆ stavu jsme nazvali „Lipová
alej“ a uvádí ji slova Franti‰ka Nepila:
„KníÏku uÏ jste otevfieli, oãi otevfiené ne-
chte a pojìte se podívat, jak vypadá svût
pod na‰imi okny.“

Nezb˘vá neÏ si pfiát, aby v novém
roce byl dostatek podobnû poveden˘ch
akcí pro na‰e malé i velké ãtenáfie.

Marie ·ikolová

Obrazy Zdenky Ranné

Ti‰novsko bylo místem inspirace
a pÛsobení mnoha v˘znamn˘ch v˘tvar-
n˘ch umûlcÛ. Patfií mezi nû i rodina
Rann˘ch ze ·tûpánovic. Tvorba
Emanuela Ranného (1913-2008) a jeho
syna Michala Ranného (1946-1982) jiÏ
byla pfiedstavena na v˘stavû v Podho-
ráckém muzeu v Pfiedklá‰tefií, poboãce
Muzea Brnûnska. V souãasné dobû mu-
zeum pfiipravuje expozice prací Zdenky
Samsonové-Ranné (1919-1990), jejíÏ
neokázalé krajinomalby, portréty a kvû-
tinová záti‰í vznikaly z hlubokého
proÏití rodné krajiny, její pfiírody
i obyvatel. Aby v˘stava pfiinesla co nejú-
plnûj‰í poznání tvorby této v˘jimeãné
autorky, prosíme soukromé majitele,
ktefií by byli ochotni zapÛjãit obrazy
a kresby Zdenky Ranné, aby kontakto-
vali pracovnici Podhoráckého muzea,
Mgr. Hanu Petlachovou, tel. 549 412 293,
e-mail: h.petlachova@muzeumbrnenska.cz.

V˘stava betlémÛ byla
úspû‰ná

I kdyÏ redakãní rada TN v ãísle 21
„zapomnûla“ uvést v kulturním pfie-
hledu, Ïe do 30. 12. 2009 je v galerii
Jamborova domu v˘stava betlémÛ, byl
o ni mimofiádn˘ zájem. 65 betlémÛ ze
4 zemí pfii‰la za 17 v˘stavních dnÛ
zhlédnout témûfi tisícovka náv‰tûvníkÛ.
26. 12. 2009 jsme pfiivítali a odmûnili
kalendáfiem Ti‰novska sedmistou ná-
v‰tûvnici paní Permedlovou z Ti‰nova,
27. 12. jako osmistou paní Pfiíbramskou
rovnûÏ z Ti‰nova a 29. 12. byla odmû-
nûna devítistá náv‰tûvnice paní
Rambousková z Ti‰nova. Bylo vidût,
Ïe zajímavá vánoãní tématika se líbila
a navíc tato náv‰tûvnost dokázala



Kultura v Ti‰novû

11TI·NOVSKÉ NOVINY 1/2010

v y p r o d a t
i v‰echny vy-
dané kalen-
dáfie spoleã-
ností Art
P e r i s c o p e ,
a to: Ti‰nov
oãima malífiÛ,
m a l e b n é
T i ‰ n o v s k o
a také netra-
diãnû prove-
den˘ celoroã-
ní kalendáfi
2010 s moti-
vem betléma
z kostela
sv. Václava
v Ti‰novû.

Chtûli by-
chom také podûkovat na‰im spoluobãa-
nÛm, ktefií nám ochotnû svoje betlémy
pro v˘stavu zapÛjãili. Byli to Ti‰nováci
pan Jifií Malásek, pan Josef Ondrou‰ek
a dûkan ·indar, dále paní Jana
Svobodová a paní Marie Czepová
z Drásova, Ing. Antonín Srba ze Îelez-
ného, Ing. Karel Praveãek z Brna
a Ing. Miroslav Re‰l z Tfie‰tû.

JiÏ nyní se tû‰íme na pfií‰tí vánoce,
kdy uspofiádáme 2. roãník této v˘stavy
s pfiáním, abychom mûli k dispozici ne-
jménû stovku betlémÛ ze v‰ech konãin
svûta.

Z. J.

Pozvánka na v˘stavu
fotografií do Domova
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce

Jifií Brauner – Tak to vidím já …

V˘stava byla zahájena vernisáÏí
v sobotu 9. ledna 2010 v 15.00 hodin
a potrvá do konce února.

Jifií Brauner se narodil 30. 1. 1960
v Brnû. Fotografování se vûnuje od 12-ti
let a stalo se jeho celoÏivotním povolá-
ním a koníãkem. Vyuãil se reprodukã-
ním grafikem-fotografem a pracoval
v brnûnské tiskárnû. Pfii zamûstnání
absolvoval Stfiední polygrafickou ‰kolu
v Brnû. Po vojnû pÛsobil 27 rokÛ jako re-
produkãní fotograf. V roce 1994 zaloÏil
Kartuziánské nakladatelství v Brnû,
které bylo zpoãátku zamûfieno na repro-
dukci pohlednic. Postupnû se zaãalo za-
mûfiovat také na katechetické pomÛcky,
knihy, omalovánky a komiksy.

Bûhem sv˘ch cest a poutí se snaÏí
aparátem zachytit neopakovatelnou
atmosféru okamÏiku. Fotografie na
v˘stavû pocházejí  z Izraele, ¤íma,
Zakarpatské Ukrajiny, Lond˘na a jin˘ch
míst. Autor by rád sv˘mi snímky ná-
v‰tûvníky nejen potû‰il, ale  nûkter˘mi
také poukázal na chudobu a tûÏk˘ Ïivot
lidí. Srdeãnû Vás zveme!

Jitka Pafiízková
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

Pozvánky
do Matefiského
centra Studánka

Porod je cesta ke zrození
Tfiídíln˘ semináfi pro nastávající ma-

minky i pro Ïeny, které se na tûhoten-
ství teprve chystají.

Bûhem tfií tfiíhodinov˘ch lekcí zís-
káte základní informace o dÛleÏit˘ch
pfiedpokladech zdravého tûhotenství,
pfiirozeného porodu a narození dítûte,

kter˘mi jsou správná Ïivotospráva a v˘-
Ïiva pfied i v období tûhotenství a po
porodu, seznámení s fázemi porodu a je-
jich v˘znamn˘m propojením s na‰ím
Ïivotem, a pfiíprava na období po naro-
zení dûÈátka. Porod mÛÏe b˘t pro Ïenu
siln˘m pfiechodov˘m rituálem k roli
matky a k posílení své Ïenské role.
K tomu pfiispívá v˘znamnû i setkání
s kruhem stejnû naladûn˘ch Ïen, které
si pfiedávají svoje zku‰enosti.

âásti semináfie je moÏné absolvovat
i jednotlivû, cena za 1 semináfi (délka
3 hod.) je 350,- Kã, za cel˘ cyklus
900,- Kã, v rámci semináfie získáte fiadu
materiálÛ.
Termíny: I. 26. 1. v 16.30 hod.

II. 16. 2. v 16.30 hod.
III. 16. 3. v 16.30 hod.

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
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 mûsta Ti‰nova sokolovna 20.00 mûsto
27. 1. Ladies party sál MûKS 19.30 MûKS

V˘stavy

Datum Akce Místo
9. 1. – 29. 1. Miloslav Sonny Halas JamborÛv dÛm, Art Periscope

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

Jinde

Datum Akce Místo
9. 1. – 28. 2. Jifií Brauner – Tak to vidím já… Domov sv. AlÏbûty
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Místo konání: MC Studánka,
Kvûtnická 821, Ti‰nov

Pfiihlá‰ky pfiedem:
RNDr. Jana Koudelová,
email: jana@homeoporadna.com
mobil: 724 023 959
více na www.homeoporadna.com

I. V̆ Ïiva a stravování v tûhotenství,
‰estinedûlí a stravování dûtí, fyzická
kondice a cviãení v tûhotenství a po
porodu.

II. Pfiirozen˘ porod v na‰í nové dobû
– 4 fáze porodu, psychická pfiíprava
k porodu, pfiírodní prostfiedky pro
podporu porodu a práce s bolestí.

III. Kontinuum – co znamená a jak
mÛÏe zmûnit pfiíchod dítûte na svût,
jeho v˘chovu a Ïivot celé rodiny.
No‰ení dûtí v ‰átku, kojení, cviãení,
koupání a létání novorozencÛ.

Karnevalov˘ t˘den
V t˘dnu od 1. do 5. února budou

v matefiském centru malí rytífii, prin-
cezny, beru‰ky, zvífiátka a dûti v dal‰ích
maskách, aby si pofiádnû zatancovaly,
pohrály si a moÏná i zasoutûÏily.

Pfiijìte si uÏít karnevalové radování
v krouÏcích Zpívánky, Kulí‰ci a Skfiítci. 
Vstupné 40,- Kã

Dal‰í informace pfiímo v Matefiském
centru Studánka, Kvûtnická 821,
Ti‰nov,  na www.studanka.webzdar-
ma.cz, e-mail: studanka@atlas.cz, nebo
na tel. 511132827.

Semináfi radikálního odpu‰tûní
Lektorka: RNDr. Jana Koudelová

Ná‰ Ïivot je takov˘, jak˘ si jej vytvo-
fiíme a je na‰ím zrcadlem i hravou ‰ko-
lou, která vede k pochopení hlub‰ích
souvislostí. Radikální odpu‰tûní je me-
toda k rozpu‰tûní star˘ch vzorcÛ my‰-
lení a vzorcÛ chování, které nás blokují
v cestû za poznáním tajemství Ïivota.

6. 2. od 9.00 do 19.00 hod.
MC Studánka, Kvûtnická 821, Ti‰nov
Cena: 1000,- Kã vãetnû dobrého obûda
a svaãiny, pí-voda a teplé ãaje budou
zaji‰tûny.

Podmínkou úãasti je pfiihlá‰ka pfie-
dem na e-mail: jana@homeoporadna.com
nebo na tel. 774 023 959.

Den otevfien˘ch dvefií

Základní ‰kola
Ti‰nov, Smí‰kova
si dovoluje pozvat
ti‰novskou vefiej-
nost na Den otev-

fien˘ch dvefií, kter˘ se bude konat ve
ãtvrtek 21. 1. 2010 v dobû od 15.30 do
18.00. Pro budoucí prvÀáãky bude v bu-
dovû na ulici Smí‰kova opût pfiipravena
zábavná stezka „Pohádková ‰kola aneb
po stopách skfiítka Tydlifouska“.

Pfii pfiíleÏitosti Dne otevfien˘ch dvefií
nabízíme vefiejnosti úãast na otevfien˘ch
vyuãovacích hodinách M a âJ pfiímo
v prvních tfiídách ve dnech 18. 1.
– 21. 1. 2010, vÏdy od 8.30 do 10.30 hodin.

Srdeãnû zveme malé i velké.
Vedení a zamûstnanci ‰koly

Den otevfien˘ch dvefií

Ve stfiedu 27. 1.
2010 v dobû od
8.00 do 16.30 hod.

probûhne na na‰í ‰kole den Otevfien˘ch
dvefií.

V této dobû bude ‰kola otevfiena ne-
jen pro Ïáky a jejich rodiãe, ale i pro ti‰-
novskou vefiejnost.

Náv‰tûvníci mohou projít ‰kolní bu-
dovu, ve‰keré tfiídy a odborné pracovny,
vãetnû ‰kolní druÏiny.
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ZároveÀ tento den probûhne druhé
setkání „Pfied‰kolákÛ“ v 15.30 hod.
v horní tûlocviãnû.

V‰ichni jste srdeãnû zváni!

Zápis do 1. tfiíd

¤editelství Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
1708, oznamuje, Ïe zápis ÏákÛ do 1. tfiíd
probûhne dne 12. 2. 2010 (pátek) od
14.00 do 17.00 hodin v budovû ‰koly.

Náhradní termín lze dohodnout indi-
viduálnû na telefonních ãíslech 549 415
629 a 736 773 269.
Pfiineste s sebou: rodn˘ list dítûte
Více informací na www.tisnov-zs28.cz

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka ‰koly

Vánoãní jarmark

Îáci na‰í ‰koly se na zaãátku pro-
since rozhodli, Ïe se zúãastníme jiÏ dru-
h˘m rokem vánoãního jarmarku. Ten se
konal poslední adventní nedûli na ti‰-
novském námûstí. V na‰em stánku bylo
opravdu co nabízet: vánoãní svícny
a pfiáníãka, jmenovky k dárkÛm, dfie-
vûné hraãky, ozdoby na stromeãek,
korálkové stromeãky, malované obrázky,
dárkové krabiãky a na‰lo se i nûco dob-
rého na zub.

Paní uãitelky totiÏ napekly a krásnû
nazdobily vánoãní peãivo a nabízely je
náv‰tûvníkÛm k ochutnání. Nejvíce ‰la
na odbyt „vánoãka paní fieditelky“. Sice
mrzlo, aÏ pra‰tûlo a spí‰e by to chtûlo
nûco horkého na zahfiátí, ale sváteãní
pocit a dobrá nálada nám nechybûla.
Díky ‰tûdrosti na‰ich zákazníkÛ se
rychle plnila kasiãka na peníze.
Vybraná ãástka získaná prodejem zboÏí
na jarmarku ãinila 6.520,- Kã. Vûnujeme
ji tak jako loni prostfiednictvím nadaã-

ního fondu KRTEK onkologickému od-
dûlení Dûtské nemocnice v Brnû.
V‰echny tyto peníze zasíláme nemoc-
n˘m dûtem a vûfiíme, Ïe poslouÏí dobré
vûci.

Dûkujeme Vám v‰em!
Mgr. Eva Brázdová

SoutûÏili jsme v anglickém
jazyce

Znalosti cizích jazykÛ, zvlá‰tû ang-
liãtiny, jsou v poslední dobû stále dÛleÏi-
tûj‰í.

Îáci Základní ‰koly Ti‰nov, námûstí
28. fiíjna, mají moÏnost se uãit anglick˘
jazyk jiÏ od 2. roãníku. Pfii svém studiu
na druhém stupni Z· jiÏ mají mnoÏství
znalostí, které mohou prokázat i jinou
formou neÏ je klasifikace – soutûÏí.

V této souvislosti jsme uspofiádali
‰kolní kolo soutûÏe v anglickém jazyce,
které se konalo 21. prosince 2009.
Do soutûÏe se pfiihlásilo celkem 21 ÏákÛ:
v mlad‰í kategorii zápolili Ïáci 7. tfiíd,
ve star‰í kategorii Ïáci 8. a 9. tfiíd. Své
schopnosti porozumûní cizojazyãnému
textu si Ïáci provûfiili v ãásti poslechové
a bohatost slovní zásoby v ãásti konver-
zaãní. Úkol to nebyl zdaleka snadn˘.

V̆ born˘ch v˘sledkÛ dosáhli v kate-
gorii mlad‰ích ÏákÛ Viktor Jankovsk˘
(1. místo), Barbora Lahodová (2. místo)
a Michaela Jake‰ová (3. místo). V kate-
gorii star‰ích ÏákÛ si v˘bornû vedli
Veronika Kroufková (1. místo), Zuzana
Fuchsová a Jakub Du‰ek (oba 2. místo)
a Veronika Patzelová (3. místo).

Vítûzové obou kategorií postupují do
okresního kola. V‰ichni zúãastnûní Ïáci
bezesporu zaslouÏí pochvalu a uznání za
pfiípravu, odvahu a snahu v takto neleh-
kém úkolu.

A co my – pedagogové? Snad…. pfiát
si nadále dostatek snaÏiv˘ch a nada-
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n˘ch ÏákÛ, a aby se nám tato soutûÏ
stejnû dobfie nebo je‰tû lépe vydafiila
i v pfií‰tím ‰kolním roce.

Radmila Valachová
vyuãující AJ

âtvrÈáci v Chaloupkách

V uspûchaném pfiedvánoãním ãase
jsme se vypravili na t˘denní pobyt do
pÛvabného koutu na‰í vlasti poblíÏ obce
KnûÏice, pfiesnûji do ekologického
centra Chaloupky. V‰echny starosti

jsme pfienechali doma na‰im rodiãÛm.
Cel˘ t˘den jsme zde zkou‰eli ãin-

nosti, na které bychom si sami ne-
troufli, napfi. kácet stromy, tkát na
tkalcovském stavu, péct chlebánky
z grahamové mouky, vyrábût s˘ry
z kravského mléka, vyfiezávat ozdobné
pfiedmûty z borovicové kÛry, hrát na ne-
tradiãní hudební nástroje, praÏit obilí
i krmit hospodáfiská zvífiata. A je‰tû
spousty dal‰ích.

Pod vedením lektorek i lektorÛ jsme
naãerpali zajímavé vûdomosti, mohli si
je ihned vyzkou‰et v praxi a vyuÏít pfii
závûreãné prezentaci.

Pfii tom v‰em jsme nezapomnûli

pob˘t v pfiírodû a ‰lapat zasnûÏenou
krajinou do 5 km vzdáleného mûsteãka
Brtnice, kde jsme také plnili úkoly po-
znávací soutûÏe.

Za celou dobu jsme se ani chvíli ne-
nudili, na koledy i diskotéku do‰lo. âas
velmi rychle utekl a my se museli vrátit
domÛ k rodiãÛm. Co fiíci na závûr? Snad
nejlépe jsme to vyjádfiili slovy poslední
sloky básnû, kterou jsme napsali do cha-
loupecké kroniky (celé znûní básniãky
najdete na webov˘ch stránkách
www.tisnov-zs28.cz).

Bylo to tu prima,
obãas velká dfiina,
i kdyÏ ‰típe mráz
a je vánoãní ãas,
vrátíme se zas.

Îáci 4. A, B
Mgr. D. Ma‰ková

J. Anto‰ová

Vypou‰tûní balónkÛ
pro JeÏí‰ka na
Z· Ti‰nov, 28. fiíjna

Do akce s tímto názvem,
kterou pofiádá agentura

Agency Je5 spoleãnû s agenturou Dobr˘
den, se rozhodlo zapojit vedení na‰í ‰ko-
ly ve spolupráci se Ïákovskou samosprá-
vou hned po jejím vyhlá‰ení.

Pfiípravy na pokus o rekord – dne
10. 12. 2009 v 15.40 hodin hromadnû
vypustit co nejvût‰í poãet balónkÛ
s pfiáníãkem JeÏí‰kovi – byly tentokrát
nároãnûj‰í.
Jak to v‰echno probíhalo?
25. 11. – Pfiihlásili jsme se do celorepub-

likové akce.
5. 12. – Do ‰koly dorazil balík s ba-

lónky s logem akce, lísteãky
s pfiáníãkem JeÏí‰kovi a drobné
dárky pro dûti.
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8. 12. – V odpoledních hodinách se
scházíme s Ïákynûmi 9. C
a 9. D a navazujeme pfiáníãka
na provázky. Tento den také
pfiiváÏí pan ‰kolník Buãek
do ‰koly pfiedem zamluvenou
plynovou bombu na nafuko-
vání balónkÛ.

9. 12. – Ladíme poslední detaily a pfie-
jeme si, aby se akce ve ãtvrtek
vydafiila.

10. 12. – Den D
S nafukováním a zavazováním asi

250 balónkÛ zaãínáme v 12.15 hodin.
Nafouknuté a zavázané balónky vypou-
‰tíme ke stropu u sborovny ‰koly. Jsme
hotovi pfiibliÏnû ve 14.00 hodin.
Následuje pÛlhodinová pauza, po které
dofukujeme je‰tû dal‰ích 50 balónkÛ,
chystá se ozvuãení akce, balónky pfiená-
‰íme do vestibulu ‰koly.

Kolem tfietí hodiny odpolední se za-
ãínají pfied hlavním vchodem budovy
‰koly pomalu a jistû scházet dûti,
rodiãe, uãitelé…. Nechybí ani dohled
Policie âR.

V 15.00 hodin zahajujeme celou akci.
Rozdáváme dûtem a dospûl˘m balónky
a nabádáme je, aby balónek pevnû
drÏeli. Îáci, ktefií si pfiinesli vlastno-
ruãnû vyrobené pfiáníãko pro JeÏí‰ka,
ho vhazují do vánoãní losovací krabice.
Pro zpfiíjemnûní atmosféry posloucháme
koledy a písniãky vysílané Frekvencí 1.

V 15.45 hodin nás moderátor
Frekvence 1 vyz˘vá, abychom se pfiipra-
vili na spoleãné vypu‰tûní balónkÛ.
„Pût, ãtyfii, tfii, dva, jedna“ voláme a asi
250 balónkÛ se vzná‰í k nebi!

Na závûr pfii‰lo ke slovu losování
pfiáníãek z krabice. Spokojen˘m v˘her-
cÛm pfiedáváme drobné dárky.

V 16.00 hodin celá akce konãí. Dûti
s rodiãi odchází do sv˘ch domovÛ.

Co dodat?
Aãkoliv se mnozí tento den pot˘kali

na území âeské republiky s nepfiízní po-
ãasí, vût‰ina zúãastnûn˘ch pfiesto akci
zorganizovala a balónky s pfiáníãky byly
JeÏí‰kovi odeslány.

Nakonec jsme tedy ze 147 míst
v celé âR spoleãnû vypustili 39 385 ba-
lónkÛ s pfiáním JeÏí‰kovi. K pfiekonání
rekordu to sice nestaãilo, ale v‰ichni
dobfie víme, Ïe jen o rekordu tato akce
není. DÛleÏitûj‰í je pfiece radost tûch
nejmen‰ích!

Dík patfií nejen tûm, ktefií se zapojili
do pfiíprav pokusu o rekord, ale i tûm,
ktefií tuto akci podpofiili svojí úãastí.

Mgr. Hana K‰icová

Projektové setkání
v Maìarsku

Zaãátkem prosince (6. – 11. 12.)
se uskuteãnilo ãtvrté setkání
v rámci mezinárodního projektu
Comenius, do nûhoÏ se

Gymnázium Ti‰nov zapojilo díky gran-
tové podpofie EU v rámci Programu
celoÏivotního vzdûlávání. Zúãastnila se
ho trojice studentÛ s dvouãlenn˘m peda-
gogick˘m doprovodem. Místem setkání
bylo tentokrát maìarské mûsteãko
Kistelek.
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Spfiátelená ‰kola pro nás pfiipravila
nabit˘ program. V pondûlí dopoledne
probûhlo oficiální pfiivítání, následovalo
pfiedstavení na‰ich prezentací, prohlíd-
ka budovy ‰koly, která je ve srovnání
s ti‰novsk˘m gymnáziem opravdu
skromná. Pfiíjemné odpoledne jsme
strávili v umûlecké ‰kole, kde jsme ne-
jen ocenili muzikantské dovednosti
tamních ÏákÛ, ale také si vyzkou‰eli
v˘robu vánoãních ozdob ze su‰eného
kukufiiãného listí. Veãer se ze slíbené
„Abendsgymnastik“ vyklubal bowling.
V úter˘ nás maìar‰tí pfiátelé provedli
po mûstû Szeged, spoleãnû s námi nav-
‰tívili muzeum salámu Pick, muzeum
papriky a také v˘robnu ruãnû ‰it˘ch
szegedinsk˘ch pantoflí. A uÏ tu byla
stfieda a s ní náv‰tûva  hlavního mûsta.

V Budape‰ti nás nadchl parlament
– nejrozsáhlej‰í budova Maìarska, hrad
i vánoãnû vyzdobené centrum mûsta.
Veãerní tfie‰niãku pro nás pfiedstavovala
osvûtlená Budape‰È se zastávkou na
rozlehlém námûstí HrdinÛ. âtvrteãní
program byl o nûco volnûj‰í, dopoledne
workshopy, vystoupení muzikantÛ
a taneãníkÛ ve ‰kole, odpoledne „vá-
noãní besídka“ a veãer slavnostní ve-
ãefie. V pátek dopoledne jsme vyrazili
na zpáteãní cestu. Pfiíjemnû mû pfie-
kvapilo, Ïe jsme se stejnû jako cestou
do Kisteleku nikde neztratili, coÏ by
ostatnû nebyl Ïádn˘ problém.

PrÛbûh projektového t˘dne rozhodnû
pfiedãil má oãekávání. Maìarská strana
vymyslela  rozmanit˘ program a ne-
mohli jsme si stûÏovat ani na ubytování
v hotelu s termálním bazénem. PÛvodnû
jsme mûli bydlet v rodinách, coÏ k na‰í
nemalé radosti nevy‰lo.  Vût‰ina
MaìarÛ  totiÏ nehovofií ani anglicky, ani
nûmecky a komunikace s nimi je znaãnû
obtíÏná.

Velice jsem pfiivítala moÏnost vyrazit
si v rámci ‰koly do Maìarska a myslím,
Ïe i pro studenty, ktefií v rámci Comenia
jiÏ nav‰tívili Slovensko, Rumunsko
a Polsko, to byla pfiíjemná zku‰enost.

Na jafie se uskuteãní poslední pro-
jektové setkání. Hostitelsk˘m mûstem
bude tentokrát Ti‰nov a vynasnaÏíme
se, abychom se studentÛm z ostatních
zemí náleÏitû odvdûãili.

Anna Sítorová, septima

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

Nav‰tívili jsme pfiedvánoãní
VídeÀ

Odbor sociálních vûcí v Ti‰novû pfii-
pravil pro dÛchodce jednodenní zájezd
do vánoãnû vyzdobené Vídnû. O tyto zá-
jezdy pro dÛchodce je vÏdy velk˘ zájem.
A tak jsme 10. prosince odjeli v 7 hodin
od budovy radnice luxusním autobusem
âSAD, fiízen˘m fiidiãem panem Such˘m,
s prÛvodcem zájezdu Ing. ZdeÀkem
Muzikantem a s vedoucí odboru
Milu‰kou Trnãákovou.

Po cestû pan prÛvodce povídal o mís-
tech, která vidíme kolem sebe. Pfii prÛ-
jezdu Brnem pfiipomenul, Ïe Brno má
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mnoho podobností s Vídní a ãasto se
také fiíká, Ïe Brno je pfiedmûstí Vídnû.
O dÛleÏitosti vztahÛ v minulosti svûdãí
i vybudování první Ïeleznice na území
habsburské fií‰e právû z Vídnû do Brna
v roce 1839. Jeli jsme kolem Kralic, kde
v 16. století byla umístûna tajná bratr-
ská tiskárna a kde byla vyti‰tûna Bible
kralická. Dále nám pan inÏen˘r
Muzikant fiekl, Ïe na hustopeãské fafie
pfienocoval císafi Napoleon. Dovûdûli
jsme se mnoho zajímavého. Dále jsme
projíÏdûli kolem obcí jiÏní Moravy
a Mu‰ovsk˘ch jezer. Nad Pálavou
zrovna vycházelo slunce a slibovalo
krásn˘ den. Po krátké zastávce
v Mikulovû jsme pokraãovali do Vídnû.
Cestou jsme mohli vidût budování dál-
nice na rakouském území, která se
staví z Vídnû do Brna. V̆ klad prÛvodce
obohatil o zajímavosti z historie a sou-
ãasnosti Rakouska.

Ve Vídni jsme nav‰tívili
Hundertwasserovy domy, obchodní dÛm
Huma, kde jsme moc nenakupovali, pro-
toÏe se nám tam zboÏí zdálo drahé.
Pro‰li jsme nádhernû vyzdobené
centrum Vídnû pfies Hofburg k svato‰tû-
pánskému chrámu a prohlídku jsme
ukonãili u pfiekrásné budovy vídeÀské
radnice, kde je nejvût‰í vánoãní trh.
Po cel˘ den nám poãasí pfiálo.

Byl to poslední krásn˘, slunn˘ pod-
zimní den. Teprve pfied odjezdem se roz-
pr‰elo, ale to nám uÏ nevadilo. V 17 hod.
jsme odjíÏdûli z Vídnû plni dojmÛ a svá-
teãnû naladûni a ve 20 hodin jsme dojeli
do Ti‰nova. Chci podûkovat panu
Václavu Suchému – fiidiãi autobusu za
to, Ïe nás v pofiádku odvezl a dovezl,
panu inÏen˘rovi Muzikantovi za jeho
poutavé znalosti a pfiívûtivé, svûdomité
Milu‰ce Trnãákové, která dbala na to,
aby se nikdo neztratil. Také podûkování

patfií v‰em, kdo tyto zájezdy pro star‰í
obãany umoÏÀují.

ZdeÀka HorÀáãková

Pfiání z M· Horova

Zdraví, ‰tûstí, lásku a pohodu
po cel˘ rok 2010 vám pfiejí
v‰echny dûti a zamûstnanci
Matefiské ‰koly, Ti‰nov, Horova 960,
od 1. 1. 2010 samostatného
právního subjektu

E. Brnková

VáÏení ãlenové a pfiátelé
„Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ“

dovolte, abychom Vám podûkovali za
Va‰i pfiízeÀ a do nového roku 2010 Vám
popfiáli mnoho zdraví, ‰tûstí a Ïivotní
pohody.

Na‰e sdruÏení vzniklo v roce 2007
a od tûch dob se scházíme a pofiádáme
rÛzné akce, na které ov‰em potfiebujeme
prostor. A za to, Ïe se mÛÏeme sejít ve
vût‰ím poãtu chceme podûkovat nûkte-
r˘m organizacím a jejich vedení nebo
majitelÛm.

Jedná se o Centrum sociálních slu-
Ïeb v Ti‰novû, Kavárnu Diana, Hotel
Kvûtnice a Galerii Art Periscope, ktefií
nám zajistili moÏnost se u nich setkávat
bez nároku na finanãní vyrovnání a rov-
nûÏ nám zajistili bezbariérov˘ pfiístup.

Touto cestou Vám, na‰i pfiátelé,
dûkujeme za to, Ïe jste pochopili,
Ïe v‰ichni lidé nemají v Ïivotû tolik
‰tûstí, aby byli zdraví a pfiejeme Vám
mnoho zdraví a úspûchÛ ve Va‰í dal‰í
ãinnosti pro rok 2010 a dal‰í léta.

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii
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Akce Centra sociálních
sluÏeb Ti‰nov v lednu 2010
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

13. 1. – stfieda
Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích

V zimních mûsících je odjezd od
Domu s peãovatelskou sluÏbou Králova
ulice jiÏ ve 13.00 hodin. 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
– 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: stfieda 27. 1. 2010 a po-
tom dále po 14 dnech.

ZU· Ti‰nov slavila jubileum
1949-2009 (I)

V roce 2009 slavila Základní umû-
lecká ‰kola Ti‰nov (dfiíve L·U Ti‰nov)
‰edesát let od svého zaloÏení. K tomuto
jubileu bylo na ‰kole dohodnuto uspofiá-
dat trojici koncertÛ absolventÛ a ÏákÛ
‰koly za úãasti hostÛ a jako bonus pfii-
pravit videoprojekci pod názvem „Ze Ïi-
vota ‰koly“. První koncert, pfieváÏnû jaz-
zov˘, probûhl v sále ti‰novského kina
Svratka 20. listopadu 2009. Druh˘, ob-
sahující hlavnû váÏnou hudbu,
v Mûstském kulturním stfiedisku Ti‰nov
23. listopadu 2009. A tfietí, vánoãní, na
stejném místû 18. prosince 2009.

Jaké byly hlavní a shodné dojmy ná-
v‰tûvníkÛ koncertÛ? Pod vedením
Ladislava Havlíka a za jeho pfiiãinûní

aranÏéra i interpreta doslova excelovala
HA-KAPELA v sestavû Markéta
Havlíková a Naìa BartoÀková (klávesy),
Roman Havlík a Jan Pafiízek (altsaxo-
fony), Jan Lukas (trubka), Jifií Jaro‰
(baskytara) a Jan Byte‰ník (bicí). Stejnû
pochvalnû lze hovofiit o sólov˘ch pûvec-
k˘ch v˘konech, jeÏ pod vedením
Dagmar Fi‰erové podali Jan Brdíãko,
Ivana Lukasová-Klusáková, Alena
Ochrymãuková, Iva ·tûpánková, Petra
Vymazalová, Jana Zavfielová a Veronika
Zavfielová. Zejména v‰ak absolventky
Miroslava Kozáková-Ja‰ková, Ivana
PavlÛ a Eva ·tûrbová za citlivého
doprovodu hostÛ – klavíristÛ Jakuba
Kozáka a Mgr. ZdeÀka BroÏe. Poslednû
tfii uvedené pûvkynû dnes pokraãují
v profesionálním studiu zpûvu. Stejnû
tak i klavírista Roman Czepa, absolvent
ze tfiídy Tamary Va‰íãkové, a trumpe-
tista Jan Lukas, absolvent ze tfiídy
Mgr. Josefa Cecavy. Bylo moÏno obdivo-
vat mety, jichÏ v‰ichni absolventi
ZU· Ti‰nov pokraãující v profesionál-
ním umûleckém studiu uÏ dosáhli. Na
koncertech se rÛznou mûrou podílely
v‰echny ãtyfii obory ‰koly vãetnû ÏákÛ
na‰í nové kolegynû Markéty Chlubné
z taneãního oboru. V̆ kony úãinkujících
Ïivû ocenilo vÏdy poãetné publikum.
K vánoãnímu koncertu se je‰tû vrátím
podrobnûji.

Pfiedev‰ím u prvního koncertu byla
zdÛraznûna jeho spoleãenská stránka.
Pfiítomni byli starostové obcí, manÏelka
prvního fieditele ZU· Ti‰nov Marie
Smí‰ková i b˘valí uãitelé ‰koly. Zaznûly
dva projevy. ¤editel ZU· Ti‰nov Mgr.
Jaromír ·kára ocenil práci sv˘ch pfied-
chÛdcÛ v fieditelské funkci – Ale‰e
Smí‰ka a Jany Pujmanové – stejnû jako
práci uãitelÛ a pfiipomnûl klíãové oka-
mÏiky ‰koly za posledních deset let.
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Ti‰novsk˘ starosta Ing. Franti‰ek
Svoboda ve svém projevu adresoval
ZU· Ti‰nov slova uznání. Spolu s uzná-
ním rodiãÛ je nutno tato slova chápat
jako zavazující do budoucna. Na v‰ech
tfiech koncertech jsme se mohli setkat
s b˘val˘mi kolegy – vzácn˘mi lidmi,
jako jsou BoÏena Dozbabová, Radko
Fronc a dal‰í. My, souãasní uãitelé
ZU· Ti‰nov, dnes na jejich práci nava-
zujeme. Vyuãujeme ãasto potomky tûch,
které oni vyuãovali.

Videoprojekce „Ze Ïivota ‰koly“, kte-
rou pfiipravil Mgr. Jaromír ·kára, pro-
bûhla v sále ti‰novského kina Svratka
29. listopadu 2009. Obsahovala vybrané
Ïákovské v˘kony a rozhovory s uãiteli
a Ïáky. Její krat‰í varianta byla uve-
dena na prvním koncertu, kde se multi-
mediálnû – za zvukov˘ch a svûteln˘ch
efektÛ – prolnula s vynalézavou kreací
souboru MUSICA ALTRA pod vedením
Jaroslava Krátkého.

V‰echny tfii koncerty i videoprojekci
jiÏ odvál ãas. To je osud vût‰iny lidského
konání. Je v‰ak moÏné se ohlédnout
je‰tû dál do minulosti ZU· Ti‰nov.

Období 1949–2009 znamenalo fiady
koncertÛ, v˘stav, divadelních a taneã-
ních pfiedstavení, pfiedná‰ek, kompono-
van˘ch pofiadÛ, pfiehlídek, festivalÛ
a soutûÏí. Îáci a uãitelé ZU· Ti‰nov
vystupovali hlavnû v Ti‰novû a blízkém
okolí, ale také v Brnû, v Praze na Hradû
i v podhradí, v mnoha dal‰ích mûstech
âeské republiky, na Slovensku,
v Holandsku a ve Francii. Vystupovali
v síních radnic, koncertních sálech,
tûlocviãnách ‰kol i pod ‰ir˘m nebem.
Také v kaplích a chrámech pod zá‰titou,
kterou rád a s poÏehnáním díla pfiijal
brnûnsk˘ biskup Mons. ThLic. Vojtûch
Cikrle, i v lomnické synagoze a pfii
odhalení pamûtní desky ti‰novsk˘m

obûtem holocaustu v pfiítomnosti velvy-
slankynû Státu Izrael Její excelence
Erelly Hagar.

Za ‰edesát let svého trvání se ‰kola
rozrÛstala o nová pracovi‰tû, o nové
vybavení vãetnû hudebních nástrojÛ
a probíhaly v ní stále nové aktivity.
Úkol, v‰e co moÏná nejúplnûji zdoku-
mentovat a odbornû zpracovat, je teprve
pfied námi. PfiipomeÀme si bez nároku
na úplnost ãinnosti probûhlé za uplynu-
l˘ch zhruba deset aÏ patnáct let.

Mnoho ÏákÛ a ÏákyÀ ZU· Ti‰nov
bylo ocenûno v soutûÏích. Uveìme jen
celostátní kola. Z hudebního oboru
Radek Hrbáãek (hra na zobcovou flétnu,
uãitel MgA. Bohumil Kutnohorsk˘),
Jan Krejãí (hra na akordeon, uãitelka
Dana Morysová), Dominik Nedoma
(hra na akordeon, uãitelka
Bc. Bohuslava Nedomová), Matûj
·paãek (hra na lesní roh, uãitel
Mgr. Josef Cecava), Eva ·tûrbová (zpûv,
uãitelka Dagmar Fi‰erová), opakovanû
Michal Vanûk (hra na bicí nástroje,
uãitel Mgr. Jaromír ·kára) a Lucie
Zacpalová (hra na akordeon, uãitelka
Dana Morysová) .  Samozfie jmû
HA-KAPELA (uãitel Ladislav Havlík)!
Z literárnû dramatického oboru Eva
Ochrymãuková a Jitka ·Èávová (vÏdy
uãitelka Riana Janková), z v˘tvarného
oboru kolektiv projektu „Setkání
s Dalím“ (uãitelka Zuzana Randuchová).
V Mezinárodní interpretaãní soutûÏi
Brno byli z hudebního oboru ocenûni
Jan Lukas a Miroslav Pestr (v obou pfií-
padech hra na trubku, uãitel Mgr. Josef
Cecava), v soutûÏi „Malujeme Evropu“
Delegace Evropské komise v âeské
republice udûlila tfiídû v˘tvarného oboru
(uãitelka Zuzana Randuchová) svÛj
„Pamûtní list“.

Nûktefií na‰i absolventi si na vyso-
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LEDEN ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 9. 1. 20.00 futsal I. FC Kvûtnice – Brtnice
Sobota 16. 1. 10.00 volejbal – Sokol Komárov

13.00 volejbal – Sokol Komárov
18.00 basketbal – muÏi - Bfieclav

Nedûle 17. 1. 10.00 basketbal – muÏi – Kufiim
Sobota 23. 1. 9.00 florbal – turnaj

18.00 basketbal – Ïeny – Tesla Brno
20.00 futsal I. FC Kvûtnice – Helas Brno

Nedûle 24. 1. 9.30 basketbal – Ïeny – VFU Brno

k˘ch ‰kolách vybrali pfiedmûty, v nichÏ
mohli vyuÏít umûleckou pfiípravu naby-
tou na ZU· Ti‰nov ãasto v nûkolika
pfiedmûtech souãasnû. Jan Brdíãko
si zvolil estetiku, Helena Kalábová
hudební vûdu, Miroslava Ludvíková
v˘tvarnou v˘chovu, Alena Ochrymãu-
ková hudební management, Eva
Ochrymãuková dramatickou v˘chovu,
Petr Slouka hudební vûdu a Jitka
·Èávová divadelní vûdu.

Z podnûtu vedení ‰koly byla
ZU· Ti‰nov vybavena uãebnami fiíze-
n˘mi poãítaãi a nov˘mi tfiímanuálov˘mi
varhanami. To pfiivedlo nové Ïáky.
Vedení ‰koly také pfiipravilo projekt
„Hra rodiãÛ s dûtmi". Potû‰ila v nûm
opakovaná úãast mnoha rodin. Z tûch
zvlá‰tû rozvûtven˘ch to byli Bauerovi,
Laviãkovi a Lukasovi. Projekt byl vefiej-
n˘m dokladem stále Ïivého rodinného
muzicírování.

(Pokraãování v pfií‰tím ãísle TN.)
Zdenûk Va‰íãek, Ph. D.

Pozvánka na ples stavbafiÛ

Stavební firmy z Ti‰nova a okolí Vás
zvou 16. ledna 2010 ve 20.00 hodin do
ti‰novské sokolovny na

12. STAVBA¤SK¯ PLES.
K tanci a poslechu hraje skupina WAN-
DERERS z Brna. Bude pro Vás pfiipra-
vena bohatá tombola s poukazem na
t˘denní wellnes pobyt v tuzemsk˘ch
lázních jako hlavní cenou a pestr˘
kulturní program.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
pí. Ra‰kové, ul. Brnûnská, Ti‰nov.
Cena vstupenky: 100,- Kã

Tradiãní zemûdûlsk˘ ples

Stfiední odborné uãili‰tû Ti‰nov vás
srdeãnû zve na TRADIâNÍ ZEMù-
DùLSK¯ PLES, v pátek 22. ledna 2010
20.00 hodin, Sokolovna Ti‰nov.
Hrají: Dechová hudba Galáni

Skupina Poloãas
Pfiedtanãení: Taneãní skupina

TOGETHER
Zajímavé vystoupení ÏákÛ na‰í ‰koly.
Bohatá tombola.
Vstupenky v pfiedprodeji od 15. 1. 2010
v kanceláfii ‰koly, nám. Míru 22 (v pátek
22. ledna pouze do 10 hodin).



Vysílání rozhlasu po drátû
Zprávy Místního národního
v˘boru v Ti‰novû v roce 1960

1. Úvod

V archivu Podhoráckého muzea je
uloÏena sloÏka s písemn˘mi pfiedlohami
rozhlasov˘ch zpráv Místního národního
v˘boru v Ti‰novû, kter˘mi byli obãané
v prÛbûhu roku 1960 pravidelnû infor-
mováni o ãinnosti mûstsk˘ch orgánÛ
a o nejrÛznûj‰ích politick˘ch, kulturních
a dal‰ích akcích. Hlá‰ení zpráv probí-
halo samozfiejmû i v pfiedcházejících
letech, texty jsou ale v muzeu uloÏeny
pouze z tohoto jediného roku. Jak nás
informuje úvodní zpráva první relace,
v závûru roku 1959 do‰lo k odmlce z dÛ-
vodu tûÏk˘ch klimatick˘ch podmínek.
24. prosince totiÏ napadlo velké mnoÏ-
ství snûhu a následná obleva s de‰tûm
pfietrhala rozhlasové vedení po celém
mûstû vãetnû telefonních linek a elek-

trického vedení. Rychle probíhající
opravy se bohuÏel protáhly pro velk˘
rozsah ‰kod aÏ do roku následujícího.

První zprávy, ‰ífiené prostfiednictvím
rozhlasu po drátû, byly v roce 1960
odvysílány aÏ v sobotu 9. ledna. Tento
zpÛsob rozhlasového vysílání, lidovû
naz˘van˘ „dráÈák“, se jako jedin˘ ne‰í-
fiil prostfiednictvím radiov˘ch vln, n˘brÏ
kabelov˘mi rozvody. Mnozí si jednodu-
ché krabicové reproduktory, zapínané
a ovládané pro pfiíjem zvuku pouze
jedin˘m knoflíkem, pamatují je‰tû
z nedávné doby.

Sobota byla dnem pravidelného
t˘denního vysílání místních zpráv
a v rozhlase po drátû jim byla vymezena
doba od 11.00 do 11.20 hodin. Délka jed-
notliv˘ch relací byla dána mnoÏstvím
pfiipraven˘ch informací a zpráv.
Napfiíklad první tfii lednové relace
trvaly 12, 18 a 16 minut. Pfii ãtení zpráv
se v krátk˘ch intervalech stfiídali ve vût-
‰inû pfiípadÛ hlasatelé Václav Trmaã
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Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pátek 8. 1. 20.00 StuÏkovací ples
Úter˘ 12. 1. 10.00 – 18.00 prodej textilu a dom. potfieb  
Stfieda 13. 1. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 16. 1. 20.00 Ples stavbafiÛ
âtvrtek 20. 1. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pátek 22. 1. 20.00 Zemûdûlsk˘ ples
Sobota 23. 1. 20.00 6. reprezentaãní ples mûsta Ti‰nova
Pátek 29. 1. 9.30 – 17.00 Second hand



Házenkáfii opût pfiispûli
na UNICEF

Ti‰novsk˘ házenkáfisk˘ klub jako
první sportovní klub v âeské republice
uzavfiel v roce 2007 spolupráci

s Dûtsk˘m fondem OSN – UNICEF.
Rozhodl se tak dlouhodobû podporovat
oãkování dûtí v oblastech pfiírodních
katastrof, ozbrojeného konfliktu nebo
rozvojov˘ch zemí.

I v roce 2009 bylo dobrovolné
vstupné na domácí zápasy
urãeno na podporu UNICEF.
V̆ tûÏek se v‰ak svojí v˘‰í
ani zdaleka nepfiiblíÏil ro-
kÛm pfiedchozím a tak je
koneãná ãástka pouze
2.800,- Kã. Jako tradiãnû se
k tomuto poãinu pfiidali
i samotní hráãi a shromáÏ-
dili mezi sebou ãástku
6.300,- Kã. Spoleãnû s v˘-
tûÏkem z charitativního
hudebního festivalu Hud-
bou pro UNICEF, kter˘
pofiádali házenkáfii v záfií
loÀského roku v areálu
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Sport

a Zdena Trmaãová. Vysílání ze studia
rozhlasu po drátû technicky zaji‰Èoval
Adolf Vildomec a pozdûji Emilie
Hofiej‰ová a ZdeÀka ·paãková. Po skon-
ãení zpráv bylo vysílání pfiepojeno na
celostátní rozhlasov˘ program Praha I.

Textové záznamy relací nejsou ve
sloÏce zdaleka v‰echny. Pouze mûsíce
leden a únor jsou úplné. Z bfiezna je
1 záznam, z dubna 3 záznamy, z kvûtna
a srpna po 2 záznamech a poslední je ze
zpráv 16. záfií. Mûsíce ãerven a ãervenec
chybí úplnû. Pfiesto je v nich dostatek
podkladÛ a informací pro seriál ãlánkÛ
o dûní a událostech v tomto pro Ti‰nov

mimofiádnû v˘znamném roce, kdy do‰lo
ke ztrátû prestiÏního postavení okres-
ního mûsta a souãasnû se stále více
hovofiilo o moÏném rozvoji v souvislosti
s tûÏbou uranové rudy v jeho blízkém
okolí.

Josef Zacpal

MÀága a Îìorp na festivalu Hudbou pro UNICEF 2009
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letního kina, odeslali na úãet UNICEF
za uplynul˘ rok celkovou ãástku
39.100,- Kã. Za celou dobu spolupráce
tak jiÏ házenkáfii na oãkovací programy
pfiispûli 59.215,- Kã.

„Tato spolupráce bude samozfiejmû
pokraãovat i v roce leto‰ním,“ fiekl nám
ãlen vedení klubu Jan Schneider.
„RovnûÏ hudební festival, kter˘ se
setkal s velk˘m ohlasem, plánujeme
v leto‰ním roce uskuteãnit. V souãasné
dobû jednáme s nûkolika znám˘mi
hudebními skupinami o moÏné úãasti
na této akci. Oproti prvnímu roãníku
v‰ak chceme v˘tûÏek rozdûlit a jeho ãást
vûnovat také na podporu nûkterého
z regionálních charitativních projektÛ,“
doplnil Schneider. PfiedbûÏn˘ termín je
stanoven na sobotu 19. ãervna 2010.

V souãasné dobû mají ligové soutûÏe
zimní pfiestávku. DruÏstvo ti‰novsk˘ch

muÏÛ jiÏ nastoupilo k tréninkové pfií-
pravû, v plánu má také sportovní sou-
stfiedûní a pfiípravné zápasy. Jarní ãást
II. ligy startuje 14. 2. 2010. MuÏi SK HC
Ti‰nov nastoupí na hfii‰ti Malomûfiic.
První domácí zápas pak odehrají v ti‰-
novské sportovní hale v nedûli 28. 2.
2010 od 17 hod proti Sokolu Juliánov.

(red)

Ohlédnutí za Ïensk˘m
basketbalov˘m rokem 2009

Ti‰novsk˘ basketbal oslavil 70. na-
rozeniny a Ïensk˘ basketbal má za
sebou dal‰í úspû‰n˘ rok  své ãinnosti.

Dívãí základna je ‰iroká a zájem
o basket stále trvá. V leto‰ní sezonû
máme pfiihlá‰ena 4 druÏstva v kraj-
sk˘ch soutûÏích: druÏstvo Ïen je na
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pûkném 5. místû v polovinû tabulky
a pod vedením Zdeny Zemánkové
a Honzy Pafiízka má medailové ambice.

Z mládeÏnick˘ch druÏstev pod vede-
ním trenérÛ Vlaìky Knoflíãkové, Betky
Adamcové, Rity Váchové, ·árky
Sommerové a nové posily Martina
Voleny  si nejlépe vedou Ïákynû, které
v soutûÏi dosud neprohrály a porazily
i favority z Brna Valosun a Frisko.
Cílem tohoto mladého druÏstva je uspût
v kvalifikaci do dorostenecké ligy.
Mlad‰í dorostenky jsou zatím bronzové
a první basketbalové krÛãky mají za se-
bou mlad‰í miniÏákynû, které v soutûÏi
zatím nevyhrály, ale hrají proti muÏ-
stvÛm, která startují v soutûÏi jiÏ tfietím
rokem a i vûkov˘ rozdíl je zde znát.
Malé basketbalistky jsou ‰ikovné
a urãitû se mÛÏeme tû‰it v pfií‰tí sezonû
na vítûzství.

DruÏstva v soutûÏích doplÀuje je‰tû
pfiípravka dûvãat roãník 2000, 2001,
která odehrají pfiátelská utkání a kfiest
v soutûÏi je ãeká aÏ v pfií‰tí sezonû.

Velk˘m úspûchem Ïenského basket-
balu v leto‰ním roce  je  3. místo na pfie-
boru âR stfiedních ‰kol, 4. místo
Martiny Knoflíãkové na ME juniorek ve
·védsku a ãtvrtfinále na ME kadetek,
kde reprezentovala Beata Adamcová.
Obû hráãky hrají extraligové soutûÏe za
Valosun Brno spoleãnû s Krist˘nou
Havlátovou.

O tom, Ïe Ïensk˘ basketbal se hraje
dobfie i po 40, svûdãí i úãast b˘val˘ch
Ïen Ti‰nova: Vlaìky Knoflíãkové,
Slávky Chlupové a Moniky Herzogové,
které se v ãervenci 2009 staly spoleãnû
s dal‰ími extraligov˘mi veteránkami
Brna vícemistrynûmi svûta na MS vete-
ránÛ v Praze. Vítûzstvím nad muÏstvy
Brazílie, Polska, Nûmecka, Litvy se
probojovaly do finále, kde po bojovném
v˘konu prohrály s Rusk˘m t˘mem.

Ti‰novské basketbalistky dûkují za
finanãní podporu Mûstu Ti‰nov, sponzo-
rÛm Kámen Brno, Pískovna Hru‰ovany,
Koral Ti‰nov, Mouka Ti‰nov a pfiejí
v‰em pfiíznivcÛm basketbalu v roce
2010 zdraví, ‰tûstí a pohodu.

V‰em trenérÛm dûkujeme za obûta-
vou práci a ãas, kter˘ ve svém volnu vû-
nují mládeÏi.

VK

·achov˘ pfiebor
mûsta Ti‰nova

V sobotu 21. 11. 2009 se konal
mûstsk˘ ‰achov˘ pfiebor, zúãastnilo se
16 hráãÛ. Hrálo 7 kol 2�20 min. Turnaj
byl od 4. kola velmi napínav˘ a dra-
matick˘, vznikla skupina ‰esti hráãÛ,
ve které se nejlépe orientoval Vladimír
Hlavsa |Rtg.1697|, protáhl se mezi fa-
vority jako kocour Mike‰ a se 6 body se
stal zaslouÏenû vítûzem a pfieborníkem
mûsta Ti‰nova pro rok 2010.

Koneãné pofiadí:
1. Vladimír Hlavsa
2. Dalibor Krejãí 5"b |Rtg.1895|
3. Jan Gubá‰ 5 b |Rtg.2104|
4. Franti‰ek Men‰ík 4"b |Rtg.1617|
5. Jan BartoÀ 4"b |Rtg.1751|
6. Josef Janás 4b |Rtg1753|

Cel˘ turnaj probûhl v duchu fair
play a díky sponzorÛm: YCNEGA,
HRAâKÁRNA U BERU·KY, ELEKTRO
BERRY, LUBO· BREJCHA jsme nemu-
seli ãerpat peníze ze ‰ach. fondÛ.

Za ‰achov˘ oddíl Josef Janás.
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Blahopfiání

Dne 13. 1. 2010 oslaví na‰e milovaná
maminka a babiãka paní JARMILA
KUPKOVÁ, rozená Haráková, v˘znamné
Ïivotní jubileum 75 rokÛ. Do dal‰ích let
jí pfieje hodnû zdraví, ‰tûstí a optimismu
dcera Laìka a vnuk Ivo.

Vzpomínky

Dne 2. 1. 2010 uplynuly 3 roky od úmrtí
na‰eho tatínka a dûdeãka pana
OLD¤ICHA KAKÁâE. Stále vzpomí-
nají dcera s rodinou a manÏelka.

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

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

Dík za to, Ïe jsi byl, za kaÏd˘ den,
kter˘ jsi pro nás Ïil.

Dne 7. ledna uplynulo
sedm smutn˘ch rokÛ od
chvíle, kdy nás opustil
ná‰ manÏel, tatínek a dû-
deãek pan Ing. JAN
HUMPOLEC. Za tichou
vzpomínku dûkuje rodi-

na a kamarádi. Vzpomínáme.

1. 1. 2010 uplynuly
4 smutné roky, kdy nás
opustil milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
JAN NOVOTN¯. Stále
vzpomíná manÏelka
Alena, dcera a syn s rodi-

nami. Kdo jste ho znali, vzpomeÀte
s námi. Dûkuje zarmoucená rodina.

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

dûti a sourozenci s rodinami.

Dne 15. ledna tomu bude
jiÏ osm rokÛ, co nás
navÏdy opustil pan
SVATOSLAV NOVOTN¯.
Kdo jste jej znali, vzpo-
meÀte s námi. Za tichou
vzpomínku dûkují ma-

minka s druhem a bratr s rodinou.

Dne 21. 1. 2010 uplyne
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila
na‰e milovaná manÏelka,
maminka a babiãka paní
RÒÎENA ODEHNA-
LOVÁ. Stále vzpomínají

a za tichou vzpomínku dûkují manÏel
a dûti s rodinami.

Dne 13. ledna 2010 uply-
nulo deset let, kdy nás
opustila na‰e milovaná
maminka a babiãka,
paní MARIE MICHÁL-
KOVÁ. S láskou stále
vzpomínají a za tichou

vzpomínku dûkují syn a dcera 
s rodinou.

Dne 9. ledna uplynulo
10 let, co nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka, teta, babiãka
paní MARIE VALE-
NOVÁ. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje v‰em,

ktefií si vzpomenou, dcera Marie
Kfienková s celou rodinou.
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Inzerce

Pronajmu byt 3+1 v Kufiimi, 
Na Louãkách. âásteãnû zafiízen˘. 
Tel.: 774 138 789. Po 16. hodinû.

Pronajmu zafiízen˘, zrekonstruovan˘,
cihlov˘ byt 1+1, Klucanina. Voln˘ od
února. Tel.: 775 621 682

Pronajmu byt 1+1, 65 m2, v centru
Ti‰nova, 8.500,- Kã. Tel.: 737 022 105

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

Prodáme DB 2+1 v Ti‰novû, 
U Humpolky. Voln˘, 56,13 m2. Oprava
nutná. Cena k jednání 1.200.000,- Kã.
Tel.: 605 807 348

Prodám byt OV 3+1 v Ti‰novû, 
ul. Hornická, 76 m2, lodÏie, IV. NP. 
Cena 1,9 mil. Tel.: 722 505 236

Prodám garáÏ na Wagnerovû ulici. 
Tel.: 724 122 887

Prodám aut. praãku ARDO, pfiední
plnûní. Rok v˘r. 2005. Cena 2500,-.
Tel.: 724 954 076

Prodám slivovici, 230 Kã/ 1 litr. 
A masáÏní kfieslo. Tel.: 605 086 817

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

Soukromá v˘uka francouz‰tiny, pfie-
klady, tlumoãení. Tel.: 724 957 975

Pedikúra do domu, cena od 190,- Kã.
Tel.: 775 061 401

Kadefinictví do domu. Tel.: 733 135 041

Nej‰ir‰í nabídka lyÏafisk˘ch zájezdÛ
do Alp za bezkonkurenãní ceny.
www.summittour.cz. Tel.: 608 621 855

Klempífiství Adamec Luká‰. Nabízím
ve‰keré klempífiské práce, opravy
stfiech, parapetÛ, svodÛ, okapÛ. 
Tel.: 774 516 456

Dne 23. ledna 2010
uplyne 12 let, co nás na-
vÏdy opustil ná‰ tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
pan MILOSLAV MUSIL.
S láskou vzpomíná man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 15. 1. uplyne druh˘
rok od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil manÏel,
tatínek pan JAN
KOMÁREK. Za tichou
vzpomínku dûkuje rodina
a kamarádi.
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