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Místní poplatek ze psÛ
a za komunální odpad
v roce 2010

U místního poplatku ze psÛ nedo-
chází v leto‰ním roce k Ïádné zmûnû.
Jen pfiipomínáme, Ïe poplatek se hradí
od tfií mûsícÛ vûku psa, je splatn˘ do
konce dubna kalendáfiního roku a jeho
v˘‰e je diferencovaná dle místa trvalého
pobytu jeho drÏitele:

– v bytov˘ch domech Ti‰nova
– 1 200,- Kã

– v rodinn˘ch domech v centru Ti‰nova
– 600,- Kã

– v rodinn˘ch domech mimo centrum
Ti‰nova – 400,- Kã

– v místních ãástech Hajánky, Hájek,
Jamné a Pej‰kov – 150,- Kã

– pro poÏivatele dÛchodÛ (invalidní,
starobní, vdovsk˘ nebo vdoveck˘),
kter˘ je jeho jedin˘m zdrojem pfiíjmÛ,
pfiípadnû pro poÏivatele sirotãího
dÛchodu – 150,- Kã

U druhého a kaÏdého dal‰ího psa na
jednoho poplatníka se poplatek zvy‰uje
o 25 % horní hranice sazby uvedené
v zákonu o místních poplatcích – tyto
sazby ãiní 1 500,- Kã, pfiípadnû 200,- Kã
u dÛchodcÛ.
Pfiíklad:

U druhého psa bude ãinit poplatek
1 500,- Kã zv˘‰en˘ je‰tû o uveden˘ch
25 % – tj. celkem 1 875,- Kã. U poÏiva-
tele dÛchodu se k zákonem stanovené
sazbû 200,- Kã pfiipoãte zv˘‰ení o 25 %
– celkem tedy 250,- Kã.

U místního poplatku za komunální
odpad dochází v leto‰ním roce ke zv˘-
‰ení o 20,- Kã na jednoho poplatníka
a rok. Poplatek pfiipadající na jednoho
obãana s trval˘m pobytem v Ti‰novû
ãiní rovn˘ch 500,- Kã. Pro obãany
v místních ãástech Hájek, Hajánky,
Jamné a Pej‰kov je tento poplatek

o 100,- Kã niÏ‰í, tj. 400,- Kã. Ve stejné
v˘‰i je poplatek vybírán od majitelÛ ne-
movitostí urãen˘ch nebo slouÏících pro
individuální rekreaci – tj. od chalupáfiÛ
v Ti‰novû 500,- Kã, od chalupáfiÛ v míst-
ních ãástech 400,- Kã. Poplatek je rov-
nûÏ splatn˘ do konce dubna kalendáfi-
ního roku.

Úhradu obou poplatkÛ je moÏné
uskuteãnit hotovû pfiímo do pokladny
finanãního odboru na radnici,
nám. Míru 111, po‰tovní poukázkou,
pfiípadnû bezhotovostním pfievodem
z bankovního úãtu. âíslo pfiíjmového
úãtu mûsta pro oba poplatky je
19-1425641/0100, variabilní symboly
jsou také stejné jako v minul˘ch letech.
Na poÏádání je sdûlíme na tel. ãísle
549 439 838, pfiípadnû na e-mailové
adrese: josef.stryk@tisnov-mesto.cz.

Podle zákona o místních poplatcích
mÛÏe obec vãas nezaplacené poplatky
zv˘‰it aÏ na trojnásobek. UpozorÀujeme
v‰echny obãany na jejich poplatkovou
povinnost a vyz˘váme je k vyrovnání
svého závazku vÛãi rozpoãtu mûsta do
stanoveného termínu splatnosti.
Pfiipomínáme, Ïe tyto poplatky mají
charakter místní danû a Ïe u komunál-
ního odpadu vÛbec nezáleÏí na vyprodu-
kovaném mnoÏství odpadu jednotliv˘m
obãanem, rodinou apod. Pro placení je
rozhodující pouze místo trvalého po-
bytu. Pokud obãan dobrovolnû nesplní
tuto svou poplatkovou povinnost do sta-
noveného termínu, místní poplatek se
mu vymûfií platebním v˘mûrem s uplat-
nûním sankãního  nav˘‰ení za opoÏdû-
nou úhradu.

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

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru  
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Centrum Ti‰nova
– úprava Brnûnské ulice

Návrh úprav dopravního prostoru
v ulici Brnûnské je veden snahou o zv˘-
‰ení kapacit parkovacích míst v centru
mûsta a zklidnûní silniãního provozu
v ulici po jejím vyfiazení ze sítû
krajsk˘ch silnic. V souãasné dobû je,
pfii obousmûrném provozu, v ulici
cca 26 parkovacích podéln˘ch stání.
NavrÏen˘m jednosmûrn˘m provozem by
po obou stranách komunikace vzniklo
cca 44 podéln˘ch stání pro osobní auta
a 4 vyhrazená podélná stání pro zásobo-
vací vozy délky 12 metrÛ, která lze
ãasovû limitovat.

Na webov˘ch stránkách mûsta je
zvefiejnûno situaãní fie‰ení úprav komu-
nikace Brnûnské ulice v centru mûsta
i zmûny dopravního znaãení, které z jed-
nosmûrného provozu vypl˘vají. Do pro-
jektu lze nahlédnout i na odboru správy
majetku a investic mûsta v budovû
radnice. Návrh byl za úãasti zástupcÛ
mûsta projednán s Dopravním inspekto-
rátem Policie âR. V pfiípadû kladného
vyfiízení stavebního povolení a zaji‰tûní
finanãních prostfiedkÛ v rozpoãtu mûsta
by se úpravy Brnûnské ulice realizovaly
jiÏ v roce 2010.

Ing. Franti‰ek ·anca
investiãní oddûlení MûÚ Ti‰nov

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

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.

3. února 2010 v 9.00 a 16.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Mladá scéna Ústí nad Labem
Aladinova kouzelná lampa

Soubor vznikl pfied více neÏ dvaceti
lety a za celou dobu své existence se
snaÏí ukázat dûtem kouzeln˘ svût pohá-
dek a probudit v nich jejich pfiedstavi-
vost. Aby dûtem co nejvíc pfiiblíÏil svût

kouzel a imaginace, klade zvlá‰tní dÛ-
raz na v˘tvarnou sloÏku inscenací.

Pohádky Z tisíce a jedné noci jsou
souãástí stfiedovûké anonymní sbírky li-
dov˘ch pohádek, bajek, anekdot a dal-
‰ích pfiíbûhÛ, která vznikla v 7. století
a do 16. století byla stále doplÀována.
Do ãe‰tiny ji kompletnû pfieloÏil v letech
1928-1934 orientalista Felix Tauer.
Dûtem je urãitû nejznámûj‰í podání
Franti‰ka Hrubína s ilustracemi Jifiího
Trnky.

A odtud pramení pfiíbûh Aladina
a kouzelné lampy. Autorka Kristina
Herzinová se ujala této pohádky a pfie-
‰ila ji do divadelního hávu, kter˘ sedí na
míru tomuto souboru. Pfiíbûh se spoustou
kouzel, svûteln˘ch a zvukov˘ch efektÛ,
scénickou hudbou a písniãkami zná-
mého skladatele Jana Bene‰e je urãitû
lahÛdkou nejen pro malé diváky.
Pfiedprodej knihkupectví, tel.: 549 410 022
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11. února v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Divadlo Háta Praha
To byl teda Silvestr!

Divadelní spoleãnost HÁTA z Prahy
tentokrát pfiivezla komedii ze souãas-
nosti autora Zby‰ka PantÛãka. Diváci
budou svûdky setkání nûkolika generací
pfii oslavû Silvestra a zdánlivû banální
záminka spoleãného oãekávání pfiíchodu
nového roku obrátí v‰em zúãastnûn˘m
Ïivoty na ruby.
Osoby a obsazení:
Krist˘na:
Ivana Andrlová / Mahulena Boãanová
Pfiemek:
Zby‰ek PantÛãek / Martin Zounar
Marta:
Adéla Gondíková / Veronika Jeníková
/ Olga Îelenská
Regina:
Lucie Zedníãková / Jana Zenáhlíková
Hedvika:
Jana Birgusová / Krist˘na Jetenská
/ Hana Kusnjerová
Michal:
Michal Hru‰ka / Filip Tomsa
AneÏka:
Marcela Noh˘nková / Jana ·ulcová
Pfiedprodej knihkupectví, tel.: 549 410 022

17. února v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Jifií Kollert – klavírní recitál
Narodil se v hudební rodinû.

PraÏskou konzervatofi absolvoval ve
tfiídû Emila Leichnera, na AMU v Praze
pokraãoval u Miroslava Langera.
Studoval také ve Vídni u Avo
Kuyumjiana a v PafiíÏi u skvûlého
Eugena Indjice. Své hudební vzdûlání
si roz‰ifioval na mistrovsk˘ch kurzech
u svûtoznám˘ch pianistÛ a u dal‰ích
‰piãkov˘ch umûlcÛ.

Jifií Kollert je vítûzem soutûÏí Leo‰e
Janáãka v Brnû, Bohuslava MartinÛ
v Praze a dal‰ích. Získal na nich téÏ
nûkolik zvlá‰tních cen – napfi. cenu za
nejlep‰í interpretaci díla francouzského
autora a za nejlep‰í interpretaci díla
B. MartinÛ.

Jifií Kollert vystupuje v mnoha ze-
mích Evropy, v Kanadû a ãasto také
v Japonsku. Natoãil cyklus programÛ
pro japonskou televizi NHK s díly ães-
k˘ch autorÛ, kter˘ zároveÀ vy‰el jako
DVD u Sony Classical. Nahrává pro
âesk˘ rozhlas.

V roce 2003 mu vy‰lo CD s klavír-
ními díly B. MartinÛ u japonské firmy
Octavia Records a v roce 2005 mu vydala
stejná firma dal‰í CD s díly J. Suka.

24. února v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Bystfiická dechovka
Pfiedprodej knihkupectví, tel.: 549 410 022

28. února 2010 v 15.00 hod.
sokolovna Ti‰nov

Tetiny Brno
Karneval s Klotyldou a Matyldou

Ma‰karní karneval pro nejmen‰í.

MûKS Ti‰nov a spoleãnost Art
Periscope upozorÀuje, Ïe v˘stava
Miloslava Sonnyho Halase se prodlu-
Ïuje do 5. února 2010. V úter˘ 2. února
2010 v 17.00 hodin se uskuteãní v ga-
lerii JamborÛv dÛm v Ti‰novû (Mezi
obrazy) beseda se spoluÏáky a znám˘mi
Miloslava Sonnyho Halase. Diskuze
se zúãastní i znám˘ brnûnsk˘ v˘tvarník
a kunsthistorik dr. Jifií Valoch.

MûKS Ti‰nov ve spolupráci se spo-
leãností Art Periscope pofiádají v galerii
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JamborÛv dÛm v Ti‰novû v˘stavu ti‰-
novského fotografa Michala Bene‰e.
Pfiijìte si prohlédnout nebo i zakoupit
zábûry z automobilov˘ch závodÛ, z pfií-
rody a z kulturních akcí. VernisáÏ
v˘stavy se uskuteãní v sobotu 6. února
2010 od 14.00 hodin. O svoje záÏitky se
pfiijedou podûlit i automobiloví závod-
níci Rudolf Valla a Milo‰ Dohnal.
V hudebním vystoupení se pfiedstaví
brnûnsk˘ kytarista Libor Janeãek.
V̆ stava potrvá do 26. února 2010.
Otevfieno:
úter˘ aÏ pátek 12.00 – 17.00 hod.
sobota a nedûle 10.00 – 17.00 hod.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci únoru 2010

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

1. 2. 2010 v 17.00 Slavnostní
ukonãení UVâ

Slavnostní ukonãení kurzÛ zimního
semestru Univerzity volného ãasu
s pfiedáním osvûdãení o absolvování pro-
bûhne v obfiadní síni ti‰novské radnice.

Mûstská knihovna vyhla‰uje pro blí-
Ïící se letní semestr (únor – kvûten)
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 re-
nesance, baroka a 19. století ovlivnily
dûjiny Moravy. Kromû struãn˘ch dûjin
vládnoucí panovnické dynastie
HabsburkÛ budou v jednotliv˘ch pfie-
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 upfiednostÀována
zejména obvyklá kulturnû historická
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 vy-
brané ‰lechtické sídlo, by mûly b˘t v‰e-
stranné kulturnû historické informace,
seznamující posluchaãe nejen s jednotli-
v˘mi osobnostmi moravsk˘ch dûjin,
ale také s fenoménem aristokracie
v moravsk˘ch dûjinách. 
Pfiedná‰í: Michal Koneãn˘
Pozor zmûna!!! Zahájení: úter˘
16. a stfieda 17. 2. 2010 v 17.00 (kurz
bude rozdûlen na dvû skupiny)

„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 v 17.00

Salonky

4. 2. 2010
Zvífiátka z ponoÏek

V rámci 5. roãníku projektu
„Salonky“ pofiádáme praktickou dílnu
pod vedením paní ·tûpánky âechové.
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Akce se uskuteãní ve v˘tvarné a kera-
mické dílnû Veverka ve Veverské
Bít˘‰ce.
Sraz zájemcÛ pfied nádraÏím Ti‰nov
v 8.45 hod.
Cena kurzu 150,- Kã
Zájemci se musí závaznû pfiihlásit do
1. 2. 2010 osobnû v knihovnû nebo tele-
fonicky na ãísle 549 121 001-2.

11. 2. 2010
Oplétané klícky

V dal‰í praktické dílnû, tentokrát
pod vedením paní Marie Kuãerové, se
nauãíme technikou pedig oplétané
klícky. Akce se uskuteãní ve v˘tvarné
a keramické dílnû Veverka ve Veverské
Bít˘‰ce.
Sraz zájemcÛ pfied nádraÏím Ti‰nov
v 8.45 hod.
Cena kurzu 150,- Kã

Zájemci se musí závaznû pfiihlásit do
4. 2. 2010 osobnû v knihovnû nebo tele-
fonicky na ãísle 549 121 001-2.

Trénování pamûti
1. 2., 8. 2., 15. 2. a 22. 2. 2010
v 9.30 hod.
Ach, ta moje hlava 2!!!

Pokraãovací kurz trénování pamû-
ti 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

25. 2. 2010 v 17.00
Káhira – srdce islámu

Ve ãtvrteãním cestovatelském
podveãeru, tentokrát s manÏeli
Lau‰manov˘mi, nav‰tívíme zemi leÏící
v severov˘chodní Africe na fiece Nilu,

která je známá pfiedev‰ím díky staro-
vûké civilizaci a nûkolika svûtovû pro-
slul˘m monumentÛm, jako jsou napfií-
klad pyramidy v Gíze a Velká sfinga.
Ale Egypt, to je více neÏ pyramidy
a faraoni, více neÏ Rudé mofie. Ponofiíme
se spoleãnû do srdce islámského svûta,
do kaÏdodenního Ïivota ru‰ného velko-
mûsta, které ovlivÀuje cel˘ islámsk˘
svût. Podíváme se i na Suez, do
Alexandrie, kde stál jeden ze sedmi divÛ
svûta ãi do pou‰tní oázy.

V˘stavy

15. 2. – 19. 2. 2010
Bible vãera, dnes a zítra

Unikátní putovní v˘stava Bible
vãera, dnes a zítra pfiedstaví Bibli a její
poselství.

V prostorách ti‰novské knihovny se
uskuteãní ve dnech 15. – 19. února 2010
unikátní putovní v˘stava Bible vãera,
dnes a zítra, která pfiedstaví Bibli a její
poselství ‰iroké vefiejnosti.

Náv‰tûvníci si budou mít moÏnost
prohlédnout více jak 150 rÛzn˘ch expo-
nátÛ pro dospûlé, mládeÏ i dûti v 17 ja-
zycích vãetnû ãe‰tiny. Kromû dvou nej-
star‰ích Biblí z roku 1549 a 1556 budou
k dispozici rÛzné Bible, kancionály,
zpûvníky, modlitební kníÏky, obrázkové
Bible, Bible a biblické pfiíbûhy pro dûti
a mládeÏ, mapy nebo zajímavé studijní
materiály a komentáfie. Ze zajímav˘ch
exponátÛ lze jmenovat napfi. Melantri-
chovy Bible, Bible a kancionál v fieãi
ãerno‰ského kmene Zulu, Bible v espe-
rantu nebo ve vietnam‰tinû, hebrejskou
a fieckou Bibli, biblické pfiíbûhy v ãe‰tinû
a zároveÀ rom‰tinû, ruãní pfiepis evan-
gelia podle Marka na cigaretov˘ papírek
vytvofien politick˘m vûznûm v roce 1958
nebo unikátní komentáfie a studijní ma-
teriály umoÏÀující snadnûj‰í pochopení
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Bible, jejího v˘znamu a jejího poselství
vãetnû moÏnosti vnofiení se poutavou
formou do biblick˘ch událostí a proroc-
k˘ch pfiedpovûdí,“ fiíká spolupofiadatel
v˘stavy Th.B. Tomá‰ Dymáãek.

Vybrané nejnovûj‰í exponáty v ãe‰-
tinû nebo pol‰tinû vãetnû ‰iroké nabídky
Biblí, Biblí a biblick˘ch pfiíbûhÛ pro dûti
a mládeÏ, atlasy nebo zajímavé studijní
materiály a komentáfie bude moÏné také
zakoupit za v˘hodn˘ch podmínek.

Souãástí v˘stavy bude také ruãní
pfiepis Bible. Jednotlivé kopie pfiepsa-
ného textu budou po ukonãení cyklu
v˘stav rozmnoÏeny a umístûny jako
zajímavé exponáty v místech konání
putovní v˘stavy. Náv‰tûvníci se budou
mít moÏnost zapojit do zajímavé bib-
lické soutûÏe o hodnotné ceny. Pro zá-
jemce bude také k dispozici nabídka
moÏnosti dal‰ího studia Bible a kores-
pondenãních kurzÛ, nebo moÏnost dis-
kuzí o Bibli a duchovních otázkách.

„Pfiekvapil nás zájem o tuto v˘stavu,
o Bibli samotnou a v‰eobecnû o du-
chovní otázky mezi mlad˘mi lidmi,
star‰ími i ‰irokou vefiejností. Jsme rádi,
Ïe pro mnohé je Bible Knihou knih,
která obsahuje aktuální poselství i pro
dne‰ní dobu, zejména v této v mnoha
ohledech tûÏké dobû. Vûfiíme, Ïe v˘stava
zaujme své náv‰tûvníky také
v Sedlãanech,“ fiíká pofiadatel v˘stavy
Petr Hamrozi.

Náv‰tûvníci, ktefií budou mít zájem
o dal‰í studium Bible ãi bliÏ‰í sezná-
mení s touto „Knihou-knih“, jejím posel-
stvím ãi historií, budou mít moÏnost
vyuÏití dal‰ích navazujících aktivit.

Cel˘ projekt je realizován obãan-
sk˘m sdruÏením I4U, ve spolupráci
s Hamri.cz a místní mûstskou kniho-
vnou. Více informací o v˘stavû vãetnû
termínÛ a míst konání na jin˘ch místech
lze naleznout na www.hamri.cz/bible.

18. 2. 2010 v 17.00
Bible v promûnách ãasu

V rámci v˘stavy probûhne
podveãerní beseda s pofiadateli
v˘stavy panem Petrem Hamrozim
a Th.B. Tomá‰em Dymáãkem o bibli
a jejích promûnách v bûhu ãasu.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ

19. 2. 2010 ve 13.30
Snûhulák hledá snûhulaãku

Srdeãnû zveme v‰echny dûti, rodiãe,
prarodiãe a ostatní zájemce na dûtské
pfiedstavení nedvûdického pûveckého
sboru Petry Crkalové. „Cvrãci“ vám
zpfiíjemní zimní ãas a v prostorách dût-
ského oddûlení mûstské knihovny uve-
dou autorsk˘ muzikál.

Nedvûdick˘ pûveck˘ sbor zaãal fun-
govat jako pûvecké tûleso na pfielomu
roku 2002/2003. Od té doby urazil
velik˘ kus cesty, kde se potkával s tra-
diãní formou vedení dûtsk˘ch sborÛ
i s tradiãním v˘bûrem repertoáru.
Nakonec zvolil svÛj smûr pûveckého
bytí. Proto si ãlenové CvrãkÛ mohou
vyzkou‰et ve sv˘ch pfiedstaveních mimo
pûveckého projevu i hereck˘. Svá pfied-
stavení prezentují Cvrãci vût‰inou
v letním a zimním období. Formou mu-
zikálu jiÏ pfiedstavili tituly Mrazík, Îiv˘
Betlém, Budulínek a âervenou
Karkulku. Nedílnou souãástí prezentace
sborového Ïivota je hrad Pern‰tejn, ke
kterému se váÏe nejedna píseÀ z textafi-
ské dílny jejich sbormistrynû Mgr. Petry
Glosr Cvrkalové.

Z proutûného ko‰íku

3. 2., 10. 2., 17. 2. a 24. 2.
2010 od 13.00 do 16.00 hod.

V mûsíci únoru budeme spoleãnû
s dûtmi v kreativních dílnách tvofiit
krmítka pro hladové ptáãky, papírové
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kostelíãky a rozpustilé tuãÀáãky.
Budeme si i spoleãnû hrát, a to poslední
stfiedu v mûsíci, kdy na vás ãeká
spousta zajímav˘ch spoleãensk˘ch her.

Tû‰íme se na va‰í náv‰tûvu!

Pozvánka na koncert
v Doubravníku

7. února ve 14.30 hod.
Kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe
v Doubravníku
Czech Virtuosi

V nedûli 7. února se v Doubravníku
v kostele Pov˘‰ení sv. KfiíÏe uskuteãní
koncert brnûnského komorního orchestru
Czech Virtuosi pod vedením belgického
dirigenta Erica Lederhandlera, sólo na
housle pfiednese Esther Yoo z USA.

V programu zazní od Sergeje Proko-
fjeva „Koncert pro housle ã. 2 g moll“
a od Antonína Dvofiáka „Symfonie ã. 7
d moll“.

Vzhledem k roãnímu období bude
kostel vytápûn˘. Koncert se uskuteãní
za podpory sponzorÛ. Vstupné na kon-
cert je dobrovolné a v˘tûÏek z koncertu
bude vûnovan˘ na restaurování chrámo-
v˘ch varhan v Doubravníku.

Komorní orchestr Czech Virtuosi
(umûleck˘ vedoucí K. Procházka) vznikl
a zahájil svou koncertní ãinnost právû
pfied deseti lety. Za období své bohaté
koncertní ãinnosti má ansámbl na kontû
na 300 koncertÛ, z nichÏ tfietina patfií
pódiím zahraniãním. âleny souboru jsou

koncertní mistfii a sólisté na dechové
nástroje dvou brnûnsk˘ch tûles
– Filharmonie a Janáãkovy opery.
Doménou orchestru je hudba
Mozartova, ãemuÏ odpovídá i základní
obsazení orchestru – 33 hráãÛ; jen ve
Vídni soubor provedl soubornû ãtyfii
Mozartovy opery, nûkteré z nich v novû
restaurovaném zámeckém divadle
v Schönbrunnu. V ‰irokém repertoáru
tûlesa jsou v‰ak zastoupena – v odpoví-
dajícím obsazení – i díla svûtov˘ch
mistrÛ od baroka po souãasnost a to
nejen skladby symfonické, ale i du-
chovní (kantáty a oratoria) a závaÏná
díla operní - kaÏdoroãnû se úãastní festi-
valu „Pocta Verdimu“ v Brnû.

Czech Virtuosi jsou kaÏdoroãnû
zváni na v˘znamné ãeské i zahraniãní
hudební festivaly (Rakousko, Francie,
Belgie, ·panûlsko – vã. festivalÛ
Katalánsk˘ch‚ Holandsko, Polsko,
Maìarsko, Nûmecko a dal‰í). K nejpres-
tiÏnûj‰ím patfií koncerty ve slavném
vídeÀském Konzerthausu, Mnichovû,
Salzburku a koncertní turné do
Japonska v roce 2003. Soubor premié-
roval v âeské republice Requiem Johna
Ruttera a na prvním „Festivalu Leo‰e
Janáãka“ provedl v unikátní zmen‰ené
verzi pro 17 hudebních nástrojÛ mist-
rovu operu Li‰ka Bystrou‰ka.

Publikum i odborná kritika cení na
orchestru Czech Virtuosi stylovou ãis-
totu, barevnost, dokonalou souhru
a spontánní muzikálnost.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

3. 2. Aladinova kouzelná lampa kino Svratka 9.00 MûKS
– divadlo pro dûti 16.30

4. 2. Salonky – zvífiátka z ponoÏek 8.45 MûK
5. 2. Spoleãensk˘ ples sál MûKS 20.00 AFK Ti‰nov
6. 2. Let`s dance together 2010 sokolovna 20.00 Together
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Oznámení  o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-
strukce, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:
Dne 3. 2. 2010 od 7.30 do 11.30 hod.
Ti‰nov, ulice Drbalova ã. p. 1760.
Dne 4. 2. 2010 od 7.30 do 14.30 hod.
Dne 10. 2. 2010 od 7.30 do 15.30 hod.
Ti‰nov, ul. Hybe‰ova od ã. p. 511 po ã. p.
589 (obû strany) a ul. Máchova.

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

Pozvánky
do Matefiského
centra Studánka

Zdravé vafiení s Lucií Entlerovou
UÏ nûkolikrát jsme mûli moÏnost

okusit v˘borné jídlo, které nám
k ochutnání pfiipravila Lucie Entlerová.

Datum Akce Místo âas Organizuje
10. 2. Syrie, Jordánsko, Egypt – Izrael Sluneãní sál 18.00 DDM

– cestopisná pfiedná‰ka
11. 2. Salonky – Oplétané klícky 8.45 MûK
11. 2. To byl teda silvestr! – divadlo Háta kino Svratka 19.30 MûKS
13. 2. Ples gymnázia sokolovna 20.00 gymnázium
17. 2. KPH Jifií Kollert – klavírní recitál sál MûKS 19.30 MûKS
18. 2. Bible v promûnách ãasu 17.00 MûK
19. 2. Snûhulák hledá snûhulaãku knihovna 13.30 MûK
19. 2. Vladimír Merta sál MûKS 19.30 MûKS
24. 2. Bystfiická dechovka kino Svratka 19.30 MûKS
25. 2. Káhira – srdce islámu knihovna 17.00 MûK
28. 2. Karneval s Klotyldou a Matyldou sokolovna 15.00 MûKS

V˘stavy
Datum Akce Místo

9. 1. – 5. 2. V̆ stava obrazÛ Sonnyho Halase JamborÛv dÛm
6. 2. – 26. 2. Michal Bene‰ – fotografie JamborÛv dÛm

15. 2. – 19. 2. Bible vãera, dnes a zítra MûK
29. 11. – 28. 3. Památné stromy Ti‰novska Podhorácké muzeum
23. 5. – 28. 2. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo

9. 1. – 28. 2. Jifií Brauner – Tak to vidím já… Domov sv. AlÏbûty
7. 2. CZECH VIRTUOSI – koncert, 14.30 Doubravník, kostel
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Lucie a její manÏel Milan Krejãífi nás
opakovanû pfiesvûdãují, Ïe pokrmy ze
zdrav˘ch pfiísad mohou b˘t znamenité.

Ve stfiedu 27. ledna v 16.00 hod.
se zamûfiíme na jáhly. MÛÏete se tû‰it
na jídla z jáhel na rÛzné zpÛsoby
– naslano i sladko. AÏ ochutnáte, jistû
budete chtít doma pokrmy vyzkou‰et
podle nachystan˘ch receptÛ.
Vstupné je 50,- Kã.

Poãet úãastníkÛ bude omezen, proto
prosíme potvrìte Va‰i úãast na tûchto
kontaktech: Lenka Kfiehlíková, tel. 603
918 524, e-mail: lenka.krehlikova@cent-
rum.cz nebo na kontaktech Matefiské
centrum Studánka, Kvûtnická 821,
666 01 Ti‰nov, tel.: 511 132 827, e-mail:
studanka@atlas.cz, www.studanka.web-
zdarma.cz.

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

v matefiském centru malí rytífii, princez-
ny, beru‰ky, zvífiátka a dûti v dal‰ích
maskách, aby si pofiádnû zatancovali,
pohráli si a moÏná i zasoutûÏili.

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.web-
zdarma.cz, e-mail: studanka@atlas.cz
nebo na tel. 511 132 827.

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
metoda 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: 1 000,- 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@homeo-
poradna.com nebo na tel. 774 023 959.

Zhodnocení projektu
Vánoãní dárky pro dûti
z dûtsk˘ch domovÛ

Matefiské centrum Studánka pfie-
dalo s Janem Schneidrem, místostaros-
tou mûsta Ti‰nov, v prosinci 2009 Va‰e
dárky do Dûtského domova v Ti‰novû
a Dûtského domova v Pfiedklá‰tefií.

Dûtsk˘ domov Ti‰nov obdrÏel
31 dárkÛ osobního charakteru a 20 dárkÛ
pfiedev‰ím v˘tvarn˘ch a sportovních
potfieb. Dûtsk˘ domov Pfiedklá‰tefií
obdrÏel 28 dárkÛ osobního charakteru
a 40 dárkÛ pfieváÏnû hraãky a v˘tvarn˘
materiál.

Zájem o plnûní dûtsk˘ch pfiání byl
velk˘. Zajistili jste kaÏdému dítûti vá-
noãní dárek pod stromeãek a zlep‰ili jste
vybavení v‰ech rodinn˘ch bunûk, které
jsou v Dûtsk˘ch domovech v Ti‰novû
a Pfiedklá‰tefií. Bylo zfiejmé, Ïe dárky
byly pfiipraveny s láskou a kaÏd˘ do
nich vloÏil i kousek sebe sama.
Nazdobené balíãky donesli lidé nejen
z Ti‰nova a okolí, ale i z Brna.

Tû‰í nás, Ïe vá‰ zájem je také o to,
jak se dûtem v dûtském domovû Ïije,
jaké jsou jejich potfieby, pfiání a sny.
Rozhodli jsme se navázat uÏ‰í spolu-
práci a vûfiíme, Ïe se dozvíme více o hos-
titelské péãi a dal‰ích moÏnostech, jak
pomoci celoroãnû.

(lev)
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Podûkování hodn˘m lidem

I tyto Vánoce nás v dûtském domovû
nav‰tívil JeÏí‰ek. Dûti se mohly radovat
z opravdu moc hezk˘ch a mnohdy prak-
tick˘ch dárkÛ. Nûkteré ãekají na vyuÏití
aÏ na jarní dny, ale urãitû, jak sluníãko

p r o h fi e j e
nás i pfií-
rodu, pro-
v û fi í m e
v l a s t n í
z r u ã n o s t
a doved-
nost.
Toto v‰e by
ov‰em ne-
bylo, neb˘t
h o d n ˘ c h
a v‰íma-
v˘ch lidí,
ktefií zarea-
govali na

jiÏ druh˘ roãník pfiedvánoãní sbírky
dárkÛ pro dûti z Dûtsk˘ch domovÛ
v Ti‰novû a Pfiedklá‰tefií.

Nûkter˘m jsme mohli podûkovat
osobnû na
v á n o ã n í
b e s í d c e .
Pfiipravil i
j sme  s i
p e r n í ã k y,
p á s m o
k o l e d ,
b á s n i ã e k
a k tomu
i Ï iv˘
B e t l é m
s JeÏí‰kem.
Ti ,  k tefi í
n e m o h l i
pfiijít, se
na nás mÛ-
Ïou podívat na webov˘ch stránkách

http://www.zsadd-predklasteri.net,
kam v brzké dobû celé pásmo zavûsíme.

A v neposlední fiadû patfií na‰e po-
dûkování celému t˘mu z Matefiského
centra Studánka, kter˘ v ãele s paní
Lenkou Vlasákovou celou akci zdárnû
zorganizoval.

DùKUJEME JEÎÍ·KU!!!!
Dûti z Dûtského domova v Pfiedklá‰tefií

DDM program na únor
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

Cestopisná
beseda
s promítáním
Milana ·touraãe

Syrie, Jordánsko, Egypt – Izrael
(vzpomínková cesta snÛ, pro opravdové
tuláky).

Pou‰tní pfieludy bájné Palmáry a im-
pozantní skalní architektury Petry.
Mûsto pohádek Orientu Dama‰ek.
Egyptské pyramidy i Sinajská pou‰È.
Svatá zemû IZRAEL, posvátná místa
kfiesÈanÛ, muslimÛ i ÏidÛ. Historick˘
„stfied svûta“ – JERUZALÉM. Mnoho
zajímavého na malém území.
Kde: DDM Ti‰nov, Riegrova 312,

Sluneãní sál
Kdy: stfieda 10. února v 18 hod.

DÛm dûtí a mládeÏe Ti‰nov
a Ekoporadna Ti‰nov zvou na kompo-
novan˘ pofiad s dílniãkami pro dûti
i dospûlé:
BûÏela oveãka – hrátky s vlnou
a v‰e o oveãkách
Sobota 13. 2. 2010 od 13.00 do 16.00 hod.
v prostorách DDM Ti‰nov.

Strom splnûn˘ch pfiání

Pfiedávání dárkÛ od zástupce
matefiského centra Studánka
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âeká vás povídání a promítání
o oveãkách a farmû, kde Ïijí. Také
ukázky zpracování ovãí vlny (pletení
ponoÏek, tkalcovsk˘ stav, spfiádání vlny).

Pro dûti máme pfiipravené pfiedsta-
vení MaÀáskového divadla Oveãka.

V dílniãce si malé dûti vyrobí z ovãí
vlny ‰tûrchací míãek, kter˘ mohou vyu-
Ïít jako hraãku nebo hudební nástroj.

V dílnû pro vût‰í dûti a dospûlé
budeme z ovãího rouna vyrábût figurky
oveãky filcovací jehlou.
Vstupné: Dûti 25,- Kã, dospûlí 40,- Kã
Program:
13.00 – 13.30 hod.

Povídání o oveãkách, farmû, stfiíhání
a zpracování ovãí vlny, promítání
o oveãkách, ukázky zpracování ovãí vlny 
13.30 – 15.30 hod.

Pro vût‰í dûti a dospûlé – rukodûlná
dílna – v˘roba figurky oveãky filco-
vací jehlou (1,5 – 2 hod.).
13.30 – 15.30 hod.

Pro malé dûti – maÀáskové divadlo
Oveãka (45 min).
Dílniãka – v˘roba filcovaného ‰tûrcha-
cího míãku mokrou metodou, papírové
oveãky, omalovánky ….

DDM Ti‰nov otevírá ve 2. pololetí
nov˘ krouÏek:

JÓGA PRO DùTI – hravû pojaté
cviãení s jógov˘mi prvky pro dûti
5 – 9 let.

Jóga rozvíjí tvofiivost, pfiedstavivost,
soustfiedûní, pomáhá lep‰ímu sebepo-
znání a pfiijímání sebe i druh˘ch.
Podporuje zdrav˘ tûlesn˘ v˘voj – dÛraz
je kladen na správné drÏení tûla,
pohybovû dechovou práci, rovnováhu
a relaxaci.

PouÏíváme krátké sestaviãky s fií-
kadly, cviãíme s vyprávûním pfiíbûhÛ,
jako napfi. „Proã se veverka vydala do
lesa?“ Pohyby napodobujeme zvífiátka:

protahování lva, odpoãívání zajíãka,
vraní chÛzi atd. Dûti mají moÏnost se
formou krátké hry vydovádût a vykfiiãet.
Cviãení v‰estrannû rozvíjí pohybové
schopnosti a dovednosti dûtí. Jde o vní-
mání tûla jako takového, jeho tûÏi‰tû
a rovnováhy.

Ke cviãení nejsou potfieba Ïádné spe-
ciální pomÛcky, staãí pouze volné a po-
hodlné obleãení, teplé ponoÏky.

Pfiijìte i se sv˘mi dûtmi na ukázko-
vou první lekci.
âtvrtek 18. 2. od 14.30 do 15.30 hod.
DDM, Sluneãní sál
Cena na mûsíc: 50,- Kã

PC kurz pro dospûlé – zaãáteãníci
– 11. cyklus

Základní dovednosti pfii bûÏné práci
s PC, jak doma, tak v zamûstnání, HW,
SW, práce s dokumenty a soubory.
Internet a Word, Excel, Power point,
e-mailová po‰ta.

Poradna a konkrétní dotazy vypl˘-
vající z uÏivatelské praxe úãastníkÛ.
Rozsah kurzu: 10 hodin (5 x 2 hod.)
Cena: 1 000,- Kã

Kurz zaãíná v pondûlí 1. února 2010
od 18.00 do 20.00 hod. v poãítaãové
uãebnû, Riegrova ul., budova ‰koly od
hfii‰tû.
Lektor: Jaromír H˘bl
hybl.jaromir@ddm-tisnov.cz
Rezervace:
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
tel.: 549 410 118
(V pfiípadû velkého zájmu bude otevfien
dal‰í kurz).

Placení ‰kolného v DDM na druhé
pololetí: od 18. 1. do 5. 2. v kanceláfii
DDM (Hasiãka I. poschodí), Ing. Koláãek.
tel.: 549 410 118, 777 712 140
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Úfiední hodiny:
pondûlí 8 – 11 a 13 – 18 hod.
úter˘ 8 – 11 a 13 – 18 hod.
stfieda 8 – 11 a 13 – 17 hod.
ãtvrtek 8 – 11 a 13 – 17 hod.
pátek 8 – 11 a 13 – 17 hod.

Platí se na celé pololetí, tzn. na
5. mûsícÛ.

DDM pfiipravuje:
Stfieda 24. 2. 2010
akce – HERNÍ DEN NA Z· 28. ¤ÍJNA
Termín upfiesníme
akce – HERNÍ DEN NA Z· SMÍ·KOVA
Sobota 27. 2. 2010
kurz – TIFANI – ·PERKY
Sobota 27. 2. 2010
akce – DISKOTÉKA PRO NÁCTILETÉ
Nedûle 21. 3. 2010
kurz – SMALTOVANÉ ·PERKY

Pfiímûstsk˘ tábor o jarních
prázdninách 1. – 5. 3. 2010

Letní tábory a pobyty:
Ba‰ka voda – pobyt pro rodiny s cviãe-
ním aerobiku a rukodûlnou dílnou 11. 6.
– 20. 6
Tábor pro rodiãe s dûtmi na
Podmitrovû 19. 6. – 26. 6.
Vranice – stanov˘ tábor 17. – 30. 7.
Tábor s koÀmi I. a II. turnus (termíny
budou upfiesnûny)
Taneãní tábor pro malé dûti
– Podmitrov
Istrie – Mys Kamenjak, pobyt u mofie
pro rodiny s dûtmi 27. 8. – 5. 9.
Více na www.ddm-tisnov.cz, domecek
@ddm-tisnov.cz

Zápis do 1. tfiíd

¤ e d i t e l s t v í
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

A co je na na‰í ‰kole nového?

Ve ‰kolním roce 2009/10 nav‰tûvuje
Základní ‰kolu na námûstí 28. fiíjna 661
ÏákÛ ve 28 tfiídách. Dûti vyuãuje velmi
dobfie pracující kolektiv 44 pedagogic-
k˘ch pracovníkÛ. Plynul˘ chod ‰koly za-
ji‰Èuje 18 správních zamûstnancÛ.

NejdÛleÏitûj‰ím posláním ‰koly je
vzdûlávání a v˘chova. Provoz ‰koly je
hrazen z rozpoãtu mûsta Ti‰nov, jehoÏ
finanãní moÏnosti v‰ak nejsou neome-
zené. I proto jsme v ãervnu 2009 podali
Ïádost o poskytnutí grantu z financí
EU. Po velmi pfiísném a nároãném v˘bû-
rovém fiízením v rámci celého
Jihomoravského kraje jsme byli infor-
mováni, Ïe na‰e ‰kola byla úspû‰ná.
Zafiadíme se tak mezi asi 70 ‰kolsk˘ch
zafiízení, která budou ãerpat finanãní
prostfiedky z ESF. Na projekt s názvem
„Podpora a zlep‰ování podmínek v˘uky
Informaãních technologií v souladu
s implementací ·VP na na‰í ‰kole“ bude
‰kola ãerpat v letech 2010 aÏ 2012
finanãní prostfiedky v celkové v˘‰i 1 799
824,- Kã. V souãasné dobû stojíme na
prahu celého projektu a je jen na nás,
jak se s tímto závazkem vypofiádáme
a co v‰e nám pfiinese.

V rámci tohoto projektu bude zfiízena
nová poãítaãová uãebna, zakoupena jiÏ
tfietí interaktivní tabule, vytvofieny
a zpracovány pracovní listy pro v˘uku
informatiky ve 4. a 5. roãníku 1. stupnû. 
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Dal‰í aktivity by mûly podpofiit pe-
dagogické pracovníky v práci s nov˘mi
didaktick˘mi pomÛckami.
A jaké jsou poslední novinky?

Ve ‰kolní jídelnû jiÏ vafiíme dva
druhy chutn˘ch jídel. V únoru stráví
dal‰í dvû tfiídy cel˘ t˘den na ekologic-
kém pobytu v Centru ekologické v˘-
chovy Chaloupky u Okfií‰ek. V kvûtnu
vyjedou poprvé na‰i Ïáci na studijní po-
byt do Anglie. Jejich cílem bude pobyt
v mûstû  Hastings, kde budou nav‰tûvo-
vat v˘uku v Majors School.

Postupnû také inovujeme zafiízení
nûkolika odborn˘ch uãeben. V létû 2009
probûhla velká rekonstrukce jedné z tû-
locviãen. Na zem byla poloÏena nová
podlaha s del‰ími parketami a barevné
ãáry vyznaãily hfii‰tû na volejbal, bas-
ketbal, brankovi‰tû pro florbal a zcela
novû pro badminton. Stûny tûlocviãny
byly obloÏeny obklady ve svûtle modré
barvû, coÏ opticky cel˘ prostor zvût‰uje.
Rekonstrukce je velmi zdafiilá.

V uãebnû hudební v˘chovy byla bû-
hem ledna 2010 nainstalována audiovi-
zuální technika s pfiipojením na inter-
net. Notebook, dataprojektor, promítací
plátno, bezdrátov˘ mikrofon a mikro-
port ÏákÛm zpfiíjemní v˘uku ukázkami
hudebních pfiedstavení, koncertÛ,
videoklipÛ, ale také je aktivnû zapojí do
v˘uky pfii zpûvu karaoke.

Dále probíhá modernizace i uãebny
fyziky. Pro Ïáky byly zakoupeny nové
laboratorní váhy a velmi hodnotná
demonstraãní tabule pro v˘uku elektric-
k˘ch jevÛ. Pracuje se na rekonstrukci
elektrick˘ch rozvodÛ do jednotliv˘ch
pracovních stolÛ.

·kolní kuchyÀku vyuÏívají Ïáci
7. roãníkÛ v pracovních ãinnostech
– vafiení a Ïáci 9. tfiíd, ktefií si zvolili
povinnû voliteln˘ pfiedmût pfiíprava
pokrmÛ. Kromû teoretické ãásti v˘uky

se uãí pfiipravit pfiedkrm, uvafiit polévku
a celé hlavní jídlo. ProtoÏe se do „vafiení“
hlásí stále více ÏákÛ, nainstalovali jsme
nové kombinované sporáky, dokoupili
teflonové pánve a stolní inventáfi.
V nejbliÏ‰í dobû dojde k instalaci nov˘ch
kuchyÀsk˘ch linek vãetnû dfiezov˘ch
baterií.

Zveme Vás k nám do ‰koly, pfiijìte
se podívat a podpofiit na‰e úsilí. Pokud
máte doma pfied‰koláka, mÛÏete nezá-
vaznû nav‰tívit nûkterou ze schÛzek
projektu P¤ED·KOLÁK. Tû‰íme se
na Vás!

Vedení a zamûstnanci ‰koly

Zápis do 1. tfiídy

Základní ‰kola
Ti‰nov, Smí‰kova
840 oznamuje, Ïe
zápis do 1. tfiídy
se bude konat

v pátek 12. 2. 2010 v dobû od 14.00 do
17.00 v budovû na ulici Smí‰kova.
S sebou si, prosím, vezmûte rodn˘ list
dítûte.

Více informací najdete na adrese:
www.zssmiskova.cz

Den otevfien˘ch dvefií
na Gymnáziu Ti‰nov

Gymnázium Ti‰nov srdeãnû zve
v‰echny Ïáky a jejich rodiãe na
tradiãní Den otevfien˘ch dvefií,
kter˘ probûhne v prostorách

‰koly dne 4. 2. 2010 od 14.30 do 18.00.
Je to zároveÀ první z fiady akcí plánova-
n˘ch k oslavám 90. v˘roãí zaloÏení gym-
názia. V rámci Dne otevfien˘ch dvefií se
tedy seznámíte nejen s chodem ‰koly,
ale i se ‰kolními i mimo‰kolními aktivi-
tami na‰ich studentÛ.
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Ekoporadna ti‰novsko zve
– Pfiijìte se naladit na jaro!

Ekoporadna Ti‰novsko po-
fiádá odbornou pfiedná‰ku
na téma ekologické zemû-
dûlství. Pfiedná‰ka se usku-
teãní dne 8. 2. 2010 v 18 ho-

din v prostorách mûstské knihovny.
Pfiedná‰ející Ing. Helena Jedliãková,

Ph.D., která se specializuje na tuto pro-
blematiku, ráda pfiizpÛsobí obtíÏnost
a témata pfiedná‰ky Va‰emu zájmu
a zku‰enostem a zodpoví v‰echny Va‰e
dotazy.

BliÏ‰í informace sledujte na interne-
tov˘ch stránkách: ekoporadna.tisnov-
sko.eu, v˘vûskách na ulici Dvofiáãkova
nebo pfiímo u Ekoporadny na nám.
28. fiíjna, ã.p. 28. MÛÏete nás také
nav‰tívit v otevíracích hodinách:
Pondûlí: 13.00 – 16.00 hod.
Stfieda: 8.30 – 11.30 hod.
Pátek: 9.00 – 11.00 nebo v tuto dobu

zatelefonovat na telefonní ãís-
lo: 549 210 805

Tû‰íme se na Vás!
Ekoporadna Ti‰novsko

Projekt je realizován za finanãní pod-
pory SFÎP, MÎP a Jihomoravského
kraje.

Za sebevûdomé Ti‰novsko o. s.
nabízí prostory Ekoporadny Ti‰novsko
na nám. 28. fiíjna jako zázemí (vãetnû
technického vybavení) pro ãinnost
související s ‰etrn˘m pfiístupem k pfií-
rodû i spoleãnosti.

BliÏ‰í informace:
sebevedome@tisnovsko.eu
tel.: 732 139 630 nebo 736 658 047

AFK Ti‰nov
Amatérsk˘ fotbalov˘ klub
Ti‰nov pofiádá

SPOLEâENSK¯ PLES

V pátek 5. 2. 2010 ve 20 hod

Vstupné 80,- Kã

Sál Mûstského kulturního stfiediska
Ml˘nská 152, Ti‰nov

K poslechu a tanci hraje brnûnská
kapela: „THE BOX“

V prÛbûhu veãera bude losována
bohatá tombola!

Pfiedprodej lístkÛ a rezervace stolÛ
u p. Fice Milana mlad‰ího

tel: 603 732 621
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Tûlocviãná jednota SOKOL TI·NOV
Drbalova 274, 666 01 Ti‰nov

SOKOL TI·NOV PRO OBâANY MùSTA

Sokol Ti‰nov pfiedkládá celé ti‰novské vefiejnosti program své ãinnosti v roce
2010. Program je zamûfien pfiedev‰ím na rozvoj základní tûlesné v˘chovy pro v‰echny
generace, ale i na sport v oddílech karate, rekreaãní odbíjené a ‰achu, na turistiku,
soutûÏe v tanci, v˘stavy minerálÛ. Je urãen nejen pro na‰e cviãence, ale i pro ‰iro-
kou vefiejnost, zejména mládeÏ sdruÏenou v regionu Ti‰novsko.

I. Cviãení sokolské v‰estrannosti
Pravidelné cviãení 1 aÏ 3x t˘dnû tûchto oddílÛ:

Rodiãe s dûtmi, pfied‰kolní Ïactvo, mlad‰í Ïákynû, star‰í Ïákynû, Ïáci, florbal,
junior aerobic mlad‰í Ïeny – aerobic, Ïeny – kondiãní cviãení, star‰í Ïeny, muÏi,
muÏi – rekreaãní ko‰íková, seniofii, ãtyfii druÏstva taneãního oddílu, rekreaãní
odbíjená, cviãení jógy, závodní oddíly karate a ‰achÛ a jejich úãast v soutûÏích
a pfieborech.
Organizaci cviãení zaji‰Èují: M. Sláma, náãelník, J. Wágnerová, náãelnice,

P. JÛza, náãelník sportÛ
âtyfiicetiãlenn˘ cviãitelsk˘ sbor

II. Tûlov˘chovné a sportovní soutûÏe
Pfiebor Ïactva v sokolské v‰estrannosti

Tento závod bude organizován v rámci pravidelného pfieboru Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské. Mohou se ho zúãastnit jednotlivci i druÏstva ÏákÛ ti‰novsk˘ch ‰kol.
Závod je urãen pro dívky i chlapce (ml. a st. Ïactvo) ve vûku od 6 do 14 let.
Podrobnosti budou zvefiejnûny v propozicích.

Termín konání: Plavání 14. 3. 2010 Místo: Plovárna v Blansku
Gymnastika 17. 4. 2010 Tûlocviãna v sokolovnû
Atletika 18. 4. 2010 Hfii‰tû u sokolovny

Dálkov˘ pochod a cyklistická jízda Sokolskou Ïupou Pern‰tejnskou

Termín: 8. kvûtna 2010
Start v Ti‰novû a Doubravníku

Trasy 8, 15, 23, 27, 36 km s cílem na hradû Pern‰tejnû, propozice pozdûji v TN

Pfiespolní bûh Klucaninou

OkruÏní trasa Klucaninou v délce 7 km
Kategorie muÏi, muÏi st. nad 40 let, Ïeny

Termín: 22. 5. 2010
Start u sokolovny v 9.30 hod.
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Zálesáck˘ závod zdatnosti

SoutûÏ pro smí‰ená druÏstva mládeÏe
Termín: 25. 4. 2010

Start pod Klucaninou v Ti‰novû

Sportovní soutûÏe

Úãast sportovcÛ oddílu karate na celostátních i mezinárodních soutûÏích
Úãast ‰achistÛ Sokola Ti‰nov v krajském pfieboru

Termín: prÛbûÏnû po cel˘ rok dle dispozic ústfiedních orgánÛ

Silvestrovsk˘ bûh

Pofiádá Sokol Lomniãka na Silvestra 2010
Termín: 31. prosince 2010

Start u sokolovny v Lomniãce ve 14 hod.

III. Spoleãenská ãinnost
Program Taneãního souboru Sokola Ti‰nov „TOGETHER“

Pravideln˘ nácvik 80 taneãníkÛ od 3 do 25 let, trénink 5� t˘dnû
Vystoupení na pûti spoleãensk˘ch plesech a pfiehlídkách na Ti‰novsku

Úãast na celostátních soutûÏích v celé republice, napfi. ve Zlínû, Îìáru a Drásovû
Uspofiádání celostátní pfiehlídky pódiov˘ch  skladeb „Let’s Dance together 2010“

Mezinárodní v˘stavy minerálÛ
35. roãník

Jarní: 30. dubna aÏ 2. kvûtna 2010
Podzimní: 5. aÏ 7. listopadu 2010

Místo: Sokolovna
250 vystavovatelÛ ze 17 státÛ, 8 000 náv‰tûvníkÛ

Turistick˘ zájezd do Nízk˘ch Tater a Velké Fatry

Doprava autobusem, ubytování na Donovalech
Celodenní v˘lety po hfiebenech a vrcholech Nízk˘ch Tater a Velké Fatry

Podrobné informace a pfiihlá‰ky v kanceláfii Sokola Ti‰nov
Termín: 8. aÏ 12. záfií 2010

Mikulá‰ská besídka pro dûti

Termín: prosinec 2010
Místo: Tûlocviãna v sokolovnû

Nadílka s programem
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Básnífiky z Gymnázia Ti‰nov

Eli‰ka Bradáãová (Oktáva)
Bylo nás pût

Bylo nás pût
v té Válce s mloky -
Cizinec, Krysafi, Zabiják, Maminka
a DÛmysln˘ rytífi don Quijote de la Mancha.
Dlouho byl Na západní frontû klid,
âerven˘ a ãern˘ Tankov˘ prapor byl svinut˘…
Toho Rozmarného léta svítily Petrolejové lampy,
kdyÏ Spalovaã mrtvol pûl ·ibeniãní písnû
pro Mary‰u.
Nikoho nezajímaly Trampoty pana Tenkráta
ani Osudy dobrého vojáka ·vejka,
v‰echny zachvátila Nesnesitelná lehkost bytí
tûch Bájeãn˘ch let pod psa.
Jen Zbabûlci a Mal˘ princ
zabloudili v Labyrintu svûta a ráji srdce,
jejich Kvílení v‰ak usly‰el Ivanhoe
a se Jménem rÛÏe na rtech
je zavedl aÏ na Zahradní slavnost.
Smrt obchodního cestujícího ve Vi‰Àovém sadû
zahájila roku 1984 Proces.
V‰echny Bídníky zasáhla Bílá nemoc
a nyní uÏ jen Kvûty zla
zarÛstají KfiíÏ u potoka na‰ich Smû‰n˘ch lásek.
Sbohem, armádo!

Co dûlám

Co dûlám?
Îehlím…
prÛ‰vihy.
CoÏe?
Ano, pofiád,
je jich spousta.
A co jinak? No…
Ïehlím.
Îe tomu nerozumí‰? -
ko‰ile pfiece!
Tûch alespoÀ,
na rozdíl od prÛ‰vihÛ,
ub˘vá.

Anna Hrbáãková (Kvinta)
V husí ohradû

Usínám se sv˘m ply‰ov˘m psem
místo toho,
abych usínala s tebou.
Schoval ses za roh mé postele
a stûÏoval sis, Ïe tû nohy zebou,
a já pfies tohle v‰echno…
Jím párky s keãupem, protoÏe
vím, Ïe to nesná‰í‰.
Ostfiíhala jsem si vlasy na krátko,
abys fiek’:
„Tohle ti neslu‰í.“
Mám tebe aÏ po u‰i,
ale tentokrát ne v kladn˘m slova smyslu.
Pustila jsem se do nesmyslÛ.
Zavfiela jsem se do vûzení
a nechtûla vzít od tebe ani chleba
ani vodu
a nadávala jsem ti,
kdyÏ jsi sponkou ‰mátral v zámku
a chtûls mû vysvobodit.
Zavfiela jsem se do koupelny
a byla tam aÏ do doby,
neÏ jsi vylomil dvefie z pantÛ.
Ujela jsem ti na trabantu,
ale na stfie‰e,
a schválnû nedrÏela jsem se volantu.
Musels mû pak z rybníka lovit.
¤ekls:
„Ty se‰ ale pitomá!“
a já utekla domÛ
a nikdy tû k sobû nepustila
a ty sis sed’ na zahradû do ohrady k husám
a pak jsi mi bu‰il na okno,
Ïe tû zabijou
a aÈ nûco dûlám.
Já,
nohy na stole,
kafe,
jazz
jsme se ti smáli,
ale pro jistotu jsem zatáhla závûs,
abych nekoukala na ten boj.
A teì usínám se sv˘m ply‰ov˘m psem
místo toho,
abych usínala s tebou,
a moc dobfie vím proã..
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Pr‰í

Pr‰í.
·tûstí?
Kousky Ïalu?
Pr‰í‰ ty.
Mnû do oken.
Minuta,
dvû.
Tiká ãas.
Hluché ticho.
Poloãas.
Tasím kartu.
âervenou.
Co znamená?
Vylouãení.
Zmiz.
A Ïádné rozlouãení.
Hvizd.
A druh˘ poloãas…

IV. roãník taneãní soutûÏe
Let’s dance Together
v Ti‰novû

TJ Sokol
Ti‰nov a Taneãní
s k u p i n a
Together Sokol
Ti‰nov zvou divá-
ky na celorepub-
likovou soutûÏní
p fi e h l í d k u  
pódiov˘ch skla-
deb s názvem 
LET’S DANCE 
T O G E T H E R
2010, Ti‰nov.
SoutûÏ se usku-
teãní 6. února
2010 v Sokolovnû Ti‰nov.  Jedná se jiÏ
o IV. roãník soutûÏní pfiehlídky tance,
dokonal˘ch pohybÛ, pohody, krásy
a úsmûvÛ. SoutûÏního klání se zúãastní
amatérské taneãní skupiny, studia,
kluby, t˘my ‰kol, DomÛ dûtí a mládeÏe
z celé âR (Prachatice, KromûfiíÏ, Îìár

nad Sázavou, Tfiebíã, Hlinsko, Bfieclav,
Znojmo, Pfierov a mnoho dal‰ích).
K vidûní bude kolem 100 vystoupení
v podání pfies 1000 taneãníkÛ. Za
TJ Sokol Ti‰nov budou soutûÏit Tygfiíci
– TS Together Ti‰nov pod vedením
Lenky Pavlíãkové.

SoutûÏ je rozdûlena do nûkolika
kategorií. Dle vûku taneãníkÛ na pfied-
‰koláky, dûti, juniory a dospûlé a podle
taneãního stylu na Street dance (choreo-
grafie vyuÏívající ke svému ztvárnûní
souãasné trendové taneãní styly… street
dance, hip hop, funky, Rnb, break atd.).
Show pfiedtanãení (choreografie a ta-
neãní scénky bez rozdílu pouÏité taneãní
techniky, které vyuÏívají rekvizit
a sv˘m provedením a náladou vytváfií
show) nebo Parketové taneãní kompo-
zice (choreografie, vyuÏívající techniky
baletu, jazzu, moderního tance, latin-
sko-americké tance, standardní tance,
country, atd.).

Vítûzné choreografie bude vybírat
odborná porota.
Hodnotit se bude
pfieváÏnû: tech-
nické provedení
pohybÛ, obtíÏ-
nost prvkÛ, vyu-
Ïití prostoru, jed-
notnost provede-
ní, dynamika,
celkov˘ umû-
leck˘ dojem,
n á p a d i t o s t ,
kost˘my, úães,
hudba atd.
SoutûÏ bude za-

hájena v 10 hod. dopoledne pfied‰kolní
vûkovou kategorií a bude zakonãena
kolem 19 hod. dospûlou kategorií.
Vstupné pro vefiejnost je 50,- Kã.

G. S.

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

9. 2. – úter˘
Vystoupení dûtí

Od 14.00 hod. v jídelnû DPS Králova
vystoupí ve 40 minutovém programu
dûti z Lelekovic pod vedením paní uãi-
telky Michelové. Vstupné dobrovolné.

10.2 – stfieda
Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích

Odjezd ve 13.00 hodin od Domu s pe-
ãovatelskou sluÏbou Králova ulice.
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 do-
pravu i vstupné. V˘hradnû pro úãast-
níky zájezdu je hodinu zamluven pla-
veck˘ bazén, relaxaãní bazén s perliãko-
v˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá vana, in-
frasauna.
Dal‰í plavání: 24. 2.

18.2. – ãtvrtek
Ostatková ma‰karní zábava

V jídelnû Domu s peãovatelskou
sluÏbou na Královû ulici od 15.00 hod.
do 19.00 hod. Hraje a zpívá Kvasarka.
Vstupné dobrovolné, tombola a obãer-
stvení zaji‰tûno.

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

Na akce srdeãnû zveme v‰echny
seniory.

Zmûna v organizaci zájezdÛ
pro seniory

Pro ti‰novské seniory se jiÏ staly
tradicí zájezdy pofiádané Odborem so-
ciálních vûcí Mûstského úfiadu
v Ti‰novû. AÈ to byla pfiedvánoãní VídeÀ,
koupání v Maìarsku nebo vícedenní
zájezdy na rÛzná zajímavá místa
– vÏdy byla spolehlivou a ochotnou
organizátorkou paní Emílie Trnãáková.
Tuto její ãinnost pfiebírá od leto‰ního
roku Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov.
Doufáme, Ïe udrÏíme laÈku nastavenou
v kvalitû zájezdÛ na stávající vysoké
úrovni a Ïe úãastníci zájezdÛ budou
stejnû spokojeni, jako b˘vali dosud.

Pfiihla‰ování na zájezdy bude pro-
bíhat vÏdy v Centru sociálních sluÏeb
(„Penzionu“) – pro v‰echny dÛchodce
z Ti‰nova. Informace k jednotliv˘m
zájezdÛm budou zvefiejÀovány v Ti‰nov-
sk˘ch novinách a v Ti‰novské televizi.

Za CSS Ti‰nov
Ing. Bc. Jana Wildová, fieditelka

ZU· Ti‰nov slavila jubileum
1949-2009 (II.)
(Pokraãování z minulého ãísla TN.)

¤editel ZU· Ti‰nov Mgr. Jaromír
·kára pfii‰el s my‰lenkou spolupráce
hostÛ se Ïáky ZU· Ti‰nov. V projektu
„Zpívání se znám˘mi umûlci“ úãinkovali
Zdena Herfortová, Petra Jungmanová,
Jaromír Nohavica, Jifií Stivín, Zdenûk
Svûrák, Jaroslav Uhlífi a dal‰í. (K uve-
dené spolupráci a nejen k ní srovnej
almanachy ZU· Ti‰nov z let 1999
a 2009.) Jaromír ·kára dále organizoval
zájezdy v rámci projektu „Cesty za po-
znáním“. Z nich nelze opomenout zájezd
do Olomouce za varhanami Michaela
Englera a zájezd do Jaromûfiic nad
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Rokytnou na mezinárodní hudební
festival CONCENTUS MORAVIAE.
Jmenovan˘ také v˘raznû pfiispûl k zapo-
jení moravsk˘ch základních umûleck˘ch
‰kol do tohoto festivalu.

Zástupce fieditele ‰koly Mgr. Jan
Beránek zavedl cykly pfiedná‰ek pro
vefiejnost a jeho hosty byly známé osob-
nosti: mezi nimi napfiíklad hudební folk-
loristé Jaromír Neãas a Jifií Plocek. Jan
Beránek téÏ sestavoval pofiady k v˘roãím
jazzov˘ch hudebníkÛ, vÏdy ve spolupráci
s Ladislavem Havlíkem, jeho HA-KAPE-
LOU a s uãiteli, Ïáky i hosty spfiíznû-
n˘mi s jazzov˘mi Ïánry. Uãitelsk˘m
a interpretaãním vkladem zde pfiispívali
Helena Boãková-Popelková (flétna,
zpûv), Jana Havelková-Stará (flétna),
Marek Kubát (elektrická kytara) a pfie-
dev‰ím jiÏ v˘‰e zmínûná Dagmar
Fi‰erová s vût‰inou jejích ÏákÛ a ÏákyÀ.

Také zb˘vající uãitelé mûli své
vlastní projekty. Napfiíklad autor tohoto
ãlánku pfiipravoval pro ZU· Ti‰nov
pofiady v Ïánru chrámového poselství.
Literárnû dramatick˘ obor ‰koly pod ve-
dením Mgr. Ladislava Mareãka pofiádal
netradiãní divadelní pfiedstavení.
Podûkování za Ïákovské provedení své
hry „Audience“ zaslal na adresu ZU·
Ti‰nov osobnû prezident Václav Havel.

PodtrÏeno, seãteno a ve v‰í skrom-
nosti fieãeno: ‰edesát let ZU· Ti‰nov
znamenalo léta práce, jeÏ nebyla prosta
úspûchÛ!

Uznání za svou práci si zasluhují
v‰ichni fieditelé a uãitelé ‰koly, celá
armáda ÏákÛ a ÏákyÀ, ktefií vydrÏeli
ve svém umûleckém studiu aÏ do konce,
i jejich rodiãe. Ti poslednû uvedení
za dohled nad cviãením sv˘ch ratolestí,
za morální podporu i za to, Ïe nezfiídka
jim v „kum‰tu“ byli vedle uãitelÛ pfiiroze-
n˘mi vzory.

Uznání si souãasnû zasluhují v‰ichni
pfiedstavitelé mûsta Ti‰nova, ktefií nad

‰kolou drÏeli ochrannou ruku. Jmenovitû
za posledních deset let oba váÏení ti‰-
nov‰tí starostové: Ing. Petr Fruhwirt
a Ing. Franti‰ek Svoboda.

My, uãitelé ZU· Ti‰nov, máme z v˘-
sledkÛ na‰ich ÏákÛ radost spolu s jejich
rodiãi i pfiedstaviteli mûsta Ti‰nova.
A klademe si otázku: „Co pfiinese bu-
doucnost?“ KaÏd˘ z nás bude vidût jiné
priority ãi ideály na ‰kole i v Ti‰novû.

Pokud jde o ‰kolu, zamysleme se nad
tfiemi v˘razn˘mi v˘kony jejího vánoã-
ního koncertu z roku 2009.

Duchovní písnû zpíval jedno- i více-
hlasnû nov˘ Ïákovsk˘ pûveck˘ sbor
s doprovodem ÏákyÀ Anny Vrzalové
a Zuzany Uryãové (flétny) a Ivany
Rozsypalové (akordeon). Dirigentka
Dana Morysová jasn˘m a divácky vdûã-
n˘m gestem pfiivedla v‰echny úãinkující
k pfiesvûdãivému umûleckému projevu.
Je právû tento sbor kandidátem pro nové
chrámové projekty ‰koly?

Ve tfietí vûtû Triové sonáty g moll
J. S. Bacha v podání Ïákynû Zuzany
Brdíãkové (pfiíãná flétna) spolu s uãitel-
kami Helenou Boãkovou (pfiíãná flétna)
a Kamilou Dubskou (spinet) dodala pfií-
tomnost tohoto malého cembala celému
koncertu svûÏí, vpravdû „zámeck˘“ lesk.
Inu, originál je originál! PÛjde se i na-
dále „cestou originálÛ“, po níÏ vykroãil
jiÏ Marek Kubát s arciloutnou?

Z opery „L’Orfeo“ Claudia Montever-
diho zaznûl v˘bûr ãtyfi ãástí. Podílel se na
nûm Ïákovsk˘ komorní pûveck˘ sbor
(pod vedením Dagmar Fi‰erové zpívaly
Zuzana Brdíãková, Marieta Buterinová,
Viktorie Floriánová, Andrea Lukasová,
Martina Smolíková, Hana Zemanová,
Jana Zavfielová a Veronika Zavfielová)
a Ïákovsk˘ barokní soubor, kter˘ tvofiily
zobcové flétny (pod vedením Jaroslava
Halouzky hrály Michaela Miãánová,
Michaela Vrzalová, Jana Brandtnerová,
Markéta Fi‰erová a Eva Hrdliãková)
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a kytary (pod vedením Marka Kubáta
hráli Anna Sítorová a Ondfiej
Chvalkovsk˘). ·lo jistû o obohacující
dramaturgick˘ poãin. Nicménû: co takhle
zkusit – popfiípadû i za úãasti hostÛ
– Orfea ve vût‰ím v˘bûru ãi dokonce
jako celek?

Pokud jde o mûsto Ti‰nov, pfiipo-
meÀme dvû vûci.

Zaprvé. Jak známo, proÏil zde velkou
ãást svého Ïivota Ïák a spolupracovník
Leo‰e Janáãka, hudební folklorista
Hynek Bím (1874 – 1958). Je pochován
na zdej‰ím starém hfibitovû. Co tfieba
zavést v Ti‰novû „Pûveckou soutûÏ
Hynka Bíma“, zamûfienou na moravskou
lidovou píseÀ v˘chodního typu, kterou
Bím tolik miloval? V˘znam takové sou-
tûÏe by se mohl stát nadregionálním!
Zejména pfii muzikologickém rozvinutí
mezinárodních pfiesahÛ uvedeného typu

písnû a promítnutí tûchto pfiesahÛ do
soutûÏe samotné. Zadruhé. Opût se po-
tvrdilo, Ïe sál Mûstského kulturního
stfiediska Ti‰nov je vhodnûj‰ím místem
pro reprezentaci ZU· Ti‰nov, neÏ její
vlastní koncertní sál. Av‰ak jakou po-
mocí by byl pro ve‰ker˘ kulturní Ïivot
v Ti‰novû – a jistû i pro uvedenou soutûÏ
– nov˘ koncertní sál s pfiíslu‰n˘m záze-
mím! Mohl by se stát (post)moderní
a akusticky pfiíkladnou dominantou
mûsta.

Ideály lze uskuteãnit tehdy, kdyÏ
v‰ichni táhnou za jeden provaz. Není to
vÏdy snadné. Tfieba se zde ãasem zapojí
i na‰i absolventi ve sv˘ch umûleck˘ch ãi
s umûním spojen˘ch povoláních. V‰e ale
mÛÏe b˘t i jinak. Îivot jde svou vlastní
cestou a vÏdy znovu umí pfiekvapit!

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

ÚNOR ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 6. 2. 18.00 basketbal – Ïeny –  Îìár
20.00 futsal – Kalábek Brno

Sobota 13. 2. 10.00 volejbal – âKD Blansko
13.00 volejbal – âKD Blansko
18.00 basketbal – muÏi Vy‰kov

Nedûle 14. 2. 10.00 basketbal – muÏi KromûfiíÏ
Sobota 20. 2. 9.00 fotbal – turnaj
Sobota 27. 2. 10.00 volejbal – Mor. Slavia Brno

13.00 volejbal – Mor. Slavia Brno
18.00 basketbal – muÏi Kyjov
20.00 futsal – BOSS Lino Brno

Nedûle 28. 2. 10.00 basketbal – muÏi Uhersk˘ Brod

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Sobota 6. 2. 10.30 Celostátní pfiehlídka pódiov˘ch skladeb
„Let’s Dance together 2010“

Stfieda 10. 2. 10.00 – 18.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 11. 2. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 13. 2. 20.00 Ples gymnázia
Stfieda 17. 2. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 18. 2. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
Pátek 19. 2. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
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Mladí futsalisté mají
za sebou skvûl˘ podzim

Futsalov˘ t˘m 1. FC Ti‰nov se letos
zapojil do tfií dlouhodob˘ch soutûÏí
– Futsal tour (kategorie U14), Pfieboru
Vysoãina (star‰í Ïáci) a Bambini ligy. Po
podzimu to vypadá, Ïe se Ti‰novákÛm
bl˘ská na úspû‰nou sezonu. TrenérÛm
se totiÏ podafiilo roz‰ífiit hráãskou zá-
kladnu a navíc vût‰ina hráãÛ dorostla
do ideálního vûku pro úãast v dan˘ch
kategoriích.

Futsal tour má za sebou tfii turnaje,
do nichÏ zasáhlo ‰est muÏstev. Ti‰novu
zde zatím patfií druhé místo, kdyÏ má
stejnû bodÛ jako vedoucí t˘m tabulky
a vûãn˘ rival FC Drom Brno. Poslední
dosud odehran˘ turnaj této soutûÏe se
konal v nafukovací hale v Novém
Lískovci na konci listopadu. Ti‰nov‰tí
mladíci zde prohráli ve finále právû
s Dromem, a to aÏ na penalty. Jarní po-
kraãování Futsal tour tak jistû pfiinese
dramatickou bitvu o pohár pro vítûze.

Druhé místo ze ‰esti t˘mÛ patfií svû-
fiencÛm trenéra Petra Hrdiny
i v Pfieboru Vysoãina. Zde má t˘m také
velmi blízko k titulu. Na vedoucí
Chotûbofi ztrácí jen dva body. V této sou-
tûÏi Ti‰nováci slab‰í soupefie vÛbec ne-
‰etfií a zaznamenali uÏ nûkolik vysok˘ch
v˘her, napfiíklad 10:1 nad Brtnicí, nebo
8:0 proti Svûtlé nad Sázavou. Proto jsou
hráãi 1. FC Ti‰nov na ‰pici i v indivi-
duálních statistikách soutûÏe. Tabulku
stfielcÛ vede Adam Boãek s tfiinácti góly
a na tfietím místû figuruje Vojta Jufiíãek
s osmi zásahy. Na opaãné stranû hfii‰tû
pfiedvádí vynikající v˘kony brankáfi
Petr Hanák a muÏstvo si díky nûmu
drÏí obdivuhodn˘ prÛmûr jedné obdr-
Ïené branky na zápas.

V Bambini lize uÏ se Ti‰novákÛm
tolik nedafií. V této soutûÏi organizované

Brnûnsk˘m svazem malé kopané patfií
1. FC Ti‰nov pfiedposlední místo ze sedmi
t˘mÛ. MuÏstvo propáslo pfiedev‰ím za-
ãátek ligy, která zaãínala o nûco dfiíve,
neÏ Futsal tour a Pfiebor Vysoãina, tedy
v dobû, kdy se t˘m teprve sehrával.
Pokud v jarní ãásti Bambini ligy naváÏe
t˘m na své souãasné v˘kony, které pfied-
vádí ve Futsal tour a v Pfieboru
Vysoãina, mÛÏe i v této soutûÏi pom˘‰let
na medailové pozice. Od tfietího místa
totiÏ Ti‰nováky dûlí jen ‰est bodÛ.

Úspû‰n˘ závûr roku 2009 mladí
futsalisté korunovali vítûzstvím na
Vánoãním turnaji v Ledãi nad Sázavou.
Zde opût záfiila ti‰novská defenzíva
v ãele s brankáfiem Hanákem. V pûti
zápasech základní skupiny Ti‰nováci
inkasovali jen jednou a vybudovali
si skvûlou pozici do vyfiazovacích bojÛ.
Ve ãtvrtfinále porazili domácí Ledeã 2:0,
stejn˘m v˘sledkem skonãilo semifinále
proti Chotûbofii a v dramatickém finále
Ti‰nováci zdolali HavlíãkÛv Brod 3:2.
Nejlep‰ím stfielcem turnaje se s deseti
góly stal ti‰novsk˘ útoãník Kry‰tof
Veãefia.

Pofiadí soutûÏí:
Futsal tour:
1. FC Drom Brno 10
2. 1. FC Ti‰nov 10
3. Litrpool Studnice 7
4. Orel ¤eãkovice 4
5. FC Krásenko 04 3
6. Tatran Kohoutovice 2

Pfiebor Vysoãina:
1. FK Boca Chotûbofi 21
2. 1. FC Ti‰nov 19
3. TJ DruÏst. V. Beranov 12
4. Sokol ·toky 10
5. FC Svûtlá n. Sáz. 6
6. Brtnice 1

Bambini liga:
1. Z· Kfienová 18



2. Rebe‰ovice 12,
3. Z· Kfienová „B“ 9
4. INEX-SDA Srbská 9
5. Rakon Brno 3
6. 1. FC Ti‰nov 3
7. FC Brkábl 0

Radek Babiãka

Stolní tenisté ve 2. lize
stále pfiekvapivû bojují
o play-off

Sobota, 16. 1. 2010
Sokol Bru‰perk : KORAL Ti‰nov 10:7
Body: Vesel˘ 2,5; Svoboda 2; Cvrkal 1,5;
Smejkal 1

Nedûle, 17. 1. 2010
Mokré Lazce B : KORAL Ti‰nov 10:8

Body: Svoboda 2,5; Cvrkal 2,5; Vesel˘ 2;
Smejkal 1

Pfies dvû tûsné prohry na stolech soupefiÛ
se Ti‰nováci stále drÏí na 4. pfiíãce zaru-
ãující úãast v play-off o 1. ligu. Nyní jsou
na programu ãtyfii utkání v domácím
prostfiedí, která budou v tomto ohledu
rozhodující.

Pozvánka na 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 strán-
kách: http://pingpong.tisnov.cz/
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Pofi. MuÏstvo Utkání V R P Zápasy Body

1 MS Brno A 14 10 3 1 133:66 37

2 Siko Orlová 13 10 3 0 127:61 36

3 Omya Jeseník 13 9 1 3 114:79 32

4 Koral Ti‰nov A 13 8 0 5 110:103 29

5 MS Brno B 14 6 1 7 102:109 27

6 MEZ Vsetín 13 5 3 5 112:101 26

7 Mokré Lazce B 13 5 2 6 97:105 25

8 âSAD Hodonín B 13 5 1 7 94:105 24

9 Sokol Bru‰perk 13 4 1 8 88:105 22

10 TÎ Tfiinec A 13 3 2 8 78:112 21

11 Mittal Ostrava B 13 3 1 9 77:120 20

12 TTC ¤íãany 13 1 2 10 58:124 17

Tabulka 2. ligy – muÏi

Blahopfiání

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li dne 16. ledna 2010 napo-
sledy rozlouãit s panem JOSEFEM
MADRONEM. RovnûÏ dûkujeme za
kvûtinové dary a projevy soustrasti.

ManÏelka a dcery s rodinami.

Vzpomínky

Dne 20. ledna uplynulo 20 rokÛ od chví-
le, kdy nás opustila paní MARIE
VORLOVÁ. Vzpomíná rodina.
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Inzerce

Prodám 2+1 v OV, Ti‰nov, Králova,
pfied rekonstrukcí. Tel. 777 103 359

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

Pronajmu nebo prodám garáÏ pod
pilou. Tel.: 731 818 894

Pronajmu kanceláfiské prostory
v centru Ti‰nova. Tel.: 604 433 490

Prodám novou, nepouÏívanou soupr.
titanového nádobí. Koupil jsem i nabí-
zím za polovinu pÛvod. ceny. Vhodné
jako svateb. dar. Tel.: 604 551 086

Prodám levnû „smoking“ ã. 50 – 52,
nov˘, neno‰en˘. Tel.: 549 418 491

Douãím 1. st. Z·. Tel.: 604 569 477

Instalace a údrÏba PC, NTB, PC sítû.
Kontakt: 605 481 251

Hledám pomocnici v domácnosti na
úklid domu, Ïehlení, obãasné hlídání
dítûte. PoÏadavky: spolehlivost, loajál-
nost, smysl pro pofiádek a kladn˘ vztah
k domácím pracím, ãasovou nezávislost,
¤P skupiny B – aktivní fiidiã. Lokalita:
Ti‰nov a blízké okolí. Informace na
tel. ã. 608 754 066

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

Dne 21. ledna uplynul
tfietí smutn˘ rok, co nás
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek
pan JOZEF BOHU·.
Za tichou vzpomínku
na dobrého ãlovûka dûkují

a s láskou vzpomínají manÏelka a dcery
s rodinami.

Dne 10. 2. uplyne dlou-
h˘ch 19 let, co nás opus-
til ná‰ drah˘ tatínek
a dûdeãek pan JAN
HLÁVKA z Pfiedklá‰tefií.
Kdo jste ho mûli rádi,
vzpomeÀte s námi. Stále

vzpomíná dcera Jana s rodinou a syn
Zdenûk s rodinou.

První rok uplynul jako tiché fieky
proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Dne 3. února uplyne
první smutn˘ rok od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ drah˘ tatínek,
dûdeãek, pradûdeãek,
tchán pan FRANTI·EK
MIHOLA. Kdo jste ho

znali a mûli rádi,vzpomeÀte s námi.
Dûkuje dcera Lenka s rodinou.

Dne 3. 2. uplyne první
smutn˘ rok od chvíle,
co nás opustil pan
FRANTI·EK MIHOLA.
Za tichou vzpomínku
dûkují manÏelka, syn
a dcera.

Tak letí ten ãas, co utichl tvÛj hlas,
vzpomínky na tebe zÛstaly jen
a ty se vrací den co den.

Dne 1. 2. 2010 uplyne
1 rok, kdy nás  navÏdy
opustil milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
ALOIS FIALA. Za ti-
chou vzpomínku dûkují
a s láskou vzpomínají

manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 3. 2. uplynou
4 smutné roky, kdy
nás opustil ná‰ milo-
van˘ tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek pan
FRANTI·EK PTÁâEK.
Stále vzpomínají dcera

a vnuãky s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte s námi.
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Pfiijmeme kuchafie/ku do rest.
v Ti‰novû. Tel.: 604 433 490

Pfienechám novû velmi pûknû vybave-
nou provozovnu kadefinictví. 2 praco-
vi‰tû s moÏností 1 kfiesla k pronájmu,
s velmi nízk˘mi náklady na provoz.
Tel.: 777 271 823

Personální agentura DaV hledá kan-
didáty na pozici mistr provozu vodovodÛ
a kanalizací pro pracovi‰tû Ti‰nov.
S·, V· vodohospodáfi, info na www.dav.cz
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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. 3/2010) vyjde 10. února 2010 (uzávûrka textÛ i inzerce je 1. 2. 2010).


