
Roãník XXX. Únor 2010 ãíslo 3

www.tisnov.cz

Zápis do 1.  tfiíd Z·
probûhne v pátek
12. 2. 2010.
Foto: Z· Ti‰nov



Únorové slovo starosty

2 TI·NOVSKÉ NOVINY 3/2010

ráÏkovû nadprÛmûrn˘, teplotnû
podprÛmûrn˘ – tak hodnotí
meteorologové leto‰ní leden.

Pocítili jsme to v‰ichni. Nepravidelné,
zato vydatné nadílky snûhu, hned na za-
ãátku mûsíce prolité de‰tûm, a následné
mrazy promûnily témûfi celou Evropu
v ledové království. ObtíÏnû se kolem
zaparkovan˘ch aut provádûla údrÏba
komunikací, sníh a led z chodníkÛ, par-
kovacích stání a vjezdÛ nebylo kam
hrnout. O to více vyniklo poãínání mno-
h˘ch z vás, ktefií jste pfiíli‰ nepfiem˘‰leli,
zda chodník pfied va‰ím domem je vá‰
ãi i souseda nebo mûsta a vûnovali jste
vãas pár minut prÛbûÏnému odklízení
snûhu, kter˘ po u‰lapání uÏ z chodníku
nikdo nedostane. Vám pfiedev‰ím patfií
mÛj dík – jinak se leto‰ní situace nedala
zvládnout. Velkou radost mám z toho,
Ïe i pfies chodníkovou antikampaÀ v mé-
diích vás bylo tolik, ktefií jste pomohli
sobû, sousedÛm i mûstu jakÏ takÏ pfieÏí-
vat v nelehk˘ch klimatick˘ch podmín-
kách leto‰ní zimy. Díky!

Máme pfied sebou druh˘ zimní polo-
ãas a s obavami sledujeme mnoÏství
snûhu i zamrzlé nebezpeãné úseky fieky
Svratky. PovodÀová komise zatím pouze
kontroluje prÛtoãnost koryta, funkãnost
nov˘ch protipovodÀov˘ch klapek, kter˘mi
jsme vybavili v˘toky z odlehãovacích
komor na‰í kanalizace, a sleduje v˘voj
teplot a poãasí, abychom pokud moÏno
minimalizovali ‰kody pfii pfiípadném po-
vodÀovém nebezpeãí. Pokud by leto‰ní
miliony litrÛ vody uloÏené ve snûhu na
Vysoãinû nad námi roztály pfiíli‰ rychle,
máme se opravdu na co tû‰it.

Za sebou máme rok pln˘ obav z celo-
svûtové ekonomické recese. Nenaplnû-
nost státního rozpoãtu jsme bolestnû
pocítili i na rozpoãtech mûst, nejinak je
tomu i v na‰ich rodinách. Pfiesto jsme na
zaãátku ledna zaznamenali fantastickou
zprávu – lidského dobra a solidarity

s trpícími naopak pfiib˘vá! Nevûfiíte?
Krásn˘m dÛkazem je v˘sledek leto‰ní
Tfiíkrálové sbírky, kterou pofiádá Charita
âeská republika. Po fantastickém v˘-
sledku loÀského roku, kdy se v Ti‰novské
farnosti vybralo více neÏ ãtvrt milionu
korun, letos jsme se bez pár tisíc pfiiblí-
Ïili hranici 300.000,- Kã! A samotn˘
Ti‰nov zv˘‰il svÛj podíl na 166.000,- Kã!
Takov˘ v˘sledek odporuje v‰em ekono-
mick˘m pfiedpokladÛm, o to je to krás-
nûj‰í pocit, o to více posiluje víru v dobro.
Dûkuji vám v‰em dobrodincÛm. Toto jsou
okamÏiky, kdy je radost b˘t starostou ve
mûstû, kde je tolik dobr˘ch lidí, ktefií ne-
myslí jen na sebe.

Ani mnoÏství snûhu a ledu nezabrá-
nilo kultufie a zábavû. MoÏná právû
nepfiízeÀ poãasí táhne více lidi do spoleã-
nosti k pfiíjemn˘m proÏitkÛm. Bohatá
úãast na kulturních akcích i bájeãná
atmosféra plesÛ leto‰ní sezony svûdãí
o chuti b˘t spolu, uÏívat radostí spole-
ãenského Ïivota. PfiestoÏe se nám dny
nenápadnû prodluÏují, stále je‰tû zb˘vá
dost ãasu, abychom dlouhé zimní veãery
pfiíjemnû proÏili. LyÏafiÛm a sportovcÛm
letos zima nadûlila vydatnou porci,
ze které se budou moci je‰tû dlouho rado-
vat. Já osobnû se víc tû‰ím, aÏ budeme
mít leto‰ní zimu za sebou.

Do dal‰ích dnÛ pfieji nám v‰em zdraví,
dobrou pohodu a slunce na cestu.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

S
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Dotace 2010

Rada mûsta Ti‰nova schválila vyhlá-
‰ení dotaãního programu Podpora ãin-
nosti v oblasti sportu a tûlov˘chovy, kul-
tury, volnoãasov˘ch aktivit a zájmové
ãinnosti na území mûsta Ti‰nova na rok
2010 s termínem podávání Ïádostí do
28. 2. 2010. Pfiesné znûní v˘zvy vã. pfií-
loh najdete na www.tisnov.cz.

Informace v krizov˘ch
situacích pomocí SMS zpráv

VáÏení spoluobãané,
Mûstsk˘ úfiad ve spolupráci

s Jihomoravsk˘m krajem pro Vás pfii-
pravil nov˘ zpÛsob informování v krizo-
v˘ch situacích pomocí moderního komu-
nikaãního kanálu – posílání SMS zpráv
na Vá‰ mobilní telefon. NepÛjde ale
vÏdy jen o krizové situace, SMS zprávy
Vám budou pfiiná‰et i fiadu dal‰ích po-
tfiebn˘ch informací z bûÏného Ïivota
na‰eho mûsta.

Pokud máte zájem dostávat infor-
mace napfi. o hrozících povûtrnostních
vlivech (vichfiice, pfiívalové de‰tû, po-
vodnû, atd.), havarijních stavech v do-
dávkách elektrické energie, plynu, vody,
o plánovan˘ch pfieru‰eních jejich do-
dávek, ale i fiadu dal‰ích dÛleÏit˘ch
informací, napi‰te, prosím, SMS zprávu
ve tvaru:
JMK mezera TISNOV mezera
INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI mezera JMENO
hvûzdiãka ULICE hvûzdiãka
CISLO ORIENTACNI
(text SMS mÛÏete psát jak velk˘mi, tak
i mal˘mi písmeny, v‰e ale pi‰te bez
diakritiky). Pfiíklad SMS zprávy:
JMK TISNOV informace ano novak
stepan*krizikova*20

Tuto zprávu ode‰lete z Va‰eho
mobilního telefonu na ãíslo 900 77 03.
Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kã
(vã. DPH). Ihned obdrÏíte zpûtnou SMS
zprávu potvrzující, Ïe jste do seznamu
odbûratelÛ informací zafiazeni.

Zasláním SMS zprávy dáváte sou-
ãasnû souhlas k tomu, aby Vám byly za-
sílány informace i od dal‰ích subjektÛ
zapojen˘ch do integrovaného zá-
chranného systému, pfiípadnû dal‰ích
subjektÛ jako napfi. elektrárenské, ply-
nárenské, vodárenské spoleãnosti.

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela
dobrovolné, proto budete-li chtít kdyko-
liv ukonãit odbûr informací, po‰lete, pro-
sím, na ãíslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera TISNOV mezera
INFORMACE mezera NE

Ihned obdrÏíte zpûtnou SMS zprávu
potvrzující, Ïe jste ze seznamu odbûrate-
lÛ informací vyfiazeni.

Chcete-li zjistit, jak˘ je stav Va‰eho
pfiihlá‰ení k odbûru informací, po‰lete
na ãíslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera TISNOV mezera
INFORMACE mezera STAV

Informace, které Vám budeme zasí-
lat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte
jen zaslání pfiihla‰ovací ãi odhla‰ovací
SMS zprávy za 3,- Kã (vã. DPH).

Jen samé dobré informace Vám pfiejí
hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Michal Ha‰ek

starosta mûsta Ti‰nova
Ing. Franti‰ek Svoboda

V Ti‰novû bude opût
muzeum

Opraven˘ MüllerÛv dÛm má od dub-
na roku 2011 doplnit nabídku kultur-
ních moÏností v na‰em mûstû. UÏ bûhem
pfiípravn˘ch prací bylo poãítáno s tím,
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Ïe v nûm bude vybudováno mûstské
muzeum, pfiesnûji reprezentativní stálá
expozice o pfiírodû, dûjinách i souãas-
nosti mûsta. Ti‰nov si urãitû takovéto
zafiízení zaslouÏí a navíc má i na co na-
vazovat. Dne‰ní Podhorácké muzeum,
zaloÏené v Ti‰novû v roce 1929, bylo
totiÏ iniciativou pfiedev‰ím mûsta, ke
kterému se v koneãné fázi pfiidal ti‰nov-
sk˘ Okresní úfiad a dal tím muzeu ‰ir‰í
regionální náplÀ. Bylo to tehdy velmi
osvícené rozhodnutí ti‰novsk˘ch osob-
ností, historické okolnosti dal‰ího v˘-
voje v‰ak nasmûrovaly muzeum tro‰ku
jin˘m smûrem. Domáck˘ vztah
Ti‰novákÛ k Podhoráckému muzeu se
ale nikdy nezmûnil a stejnû tak vÏdy
cítili tuto vazbu muzejníci, i kdyÏ se
tato instituce pfiestûhovala do Pfied-
klá‰tefií. Ostatnû MüllerÛv dÛm má b˘t
aktuálním dÛkazem dlouholeté úspû‰né
spolupráce.

Odborníci na pfiírodu a historii
mûsta jiÏ dnes intenzivnû pracují na
náplni plánované expozice. Pokud jde
o její historickou ãást, ta bude vycházet
z vefiejností velmi kladnû pfiijaté v˘-
stavy „Ti‰nov – dûjiny mûsta pod
Kvûtnicí“, která probíhala v Podhorác-
kém muzeu v roce 2007. V̆ bûr toho nej-
lep‰ího z ní bude tvofiit jádro expozice.

Souãasnû ale autofii nechtûjí jen ko-
pírovat nedávno vidûné exponáty. Jejich
pfiáním je pfiedstavit v Müllerovû domû
i nûco jiného a zejména nového. Proto se
obracejí tímto ãlánkem na nej‰ir‰í
ti‰novskou vefiejnost s prosbou o spolu-
práci. Urãitû je‰tû nejsou v‰echny pfied-
mûty dokumentující dûjiny mûsta
v muzeu nebo naopak nenávratnû
zlikvidovány nûkde ve ‰rotu. Pokud nû-
kter˘ z obãanÛ nûco takového doma má,
nabídnûte to, prosím, k vyuÏití v nové
expozici. VÛbec pfiitom nemusí jít o mi-
mofiádnû cenûné vûci, n˘brÏ tfieba „jen“

o vûci v‰ední bûÏné potfieby z domác-
ností, obchodÛ, dílen, nebo o v˘robky
ti‰novsk˘ch firem. Prostû v‰echno tako-
vé, co posílí hrdost Ti‰novákÛ na svoje
mûsto a jeho obyvatele a co má smysl
vystavit právû v Ti‰novû.

S konkrétními nabídkami se obracejte
do Podhoráckého muzea na telefonní
ãíslo 549 412 293 nebo na e-mailovou
adresu predklasteri@muzeumbrnenska.cz.
Na ti‰novské radnici mÛÏete kontakto-
vat nûkterého z pfiedstavitelÛ mûsta.
Pfiedmûty je moÏno zapÛjãit, darovat,
pfiípadnû i nabídnout k prodeji. To samé
platí o písemn˘ch dokumentech a foto-
grafiích, které budou vystaveny v repro-
dukcích.

Josef Zacpal

Supported by a grant from Iceland, 
Liechtestein and Norway through
the EEA Financial Mechanism

Podpofieno grantem z Islandu,
Lichten‰tejnska a Norska v rámci
Finanãního mechanismu EHP
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MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

ãtvrtek 11. února v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Divadelní spoleãnost Háta Praha
TO BYL TEDA SILVESTR!

autor: Zby‰ek PantÛãek
reÏie: Milan Schejbal

Diváci budou svûdky setkání nûko-
lika generací pfii oslavû Silvestra.
Zdánlivû banální záminka spoleãného
oãekávání pfiíchodu nového roku obrátí
v‰em zúãastnûn˘m Ïivoty naruby.
V celé fiadû vtipn˘ch situací poznáváme,
Ïe nic nemusí b˘t takové, jaké se to na
první pohled jeví, a Ïe kdyÏ ve vztahu
vymizí prvotní zamilovanost a dostaví
se v‰ední stereotypy, stává se tím nej-
dÛleÏitûj‰ím faktorem tolerance. Trochu
‰okující závûr napoví, Ïe ta nejvût‰í pfie-
kvapení nám dokáÏe pfiichystat pouze
jedin˘ autor – ná‰ vlastní Ïivot.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

stfieda 17. února v 19.30 hod.
sál MûKS

6. koncert sezóny KPH 2009/2010
JI¤Í KOLLERT

KLAVÍRNÍ
RECITÁL
Klavírní koncert ví-
tûze soutûÏí Leo‰e
Janáãka v Brnû,
Bohuslava MartinÛ
v Praze a drÏitele
nûkolika zvlá‰tních
cen.

pátek 19. února v 19.30 hod.
sál MûKS

„Jen já a kytara“
VLADIMÍR MERTA

Sólové vystoupení legendy ãeské fol-
kové hudby. Podrobnosti ve zvlá‰tním
ãlánku níÏe.

Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022, v Brnû v Indies
(Po‰tovská 2) a v obchÛdku Kudrna
(podchod hlavního nádraÏí).

stfieda 24. února v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Koncert dechové hudby
BYST¤ICKÁ KAPELA

Orchestr nabízí posluchaãÛm jak
klasickou dechovku, tak kvalitní ta-
neãní muziku v takzvaném „Ïivém“
provedení.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

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

Tetiny Brno
KARNEVAL S KLOTYLDOU

A MATYLDOU
Pásmo soutûÏí, her, scének a tanco-

vání pro dûti.

VLADIMÍR MERTA
(*1946). Patfií mezi absolutní ãeskou

‰piãku v Ïánru, kterému se pro zjedno-
du‰ení obvykle fiíká folk. CoÏ je ov‰em
tak ‰iroká kategorie, Ïe nálepka folkafie
pfii nejlep‰í vÛli nedokáÏe jasnû vymezit
a popsat ani zpÛsob tvorby ani formu
projevu pfiíslu‰ného umûlce. A v Mer-
tovû pfiípadû je to je‰tû sloÏitûj‰í, neboÈ
jde o osobnost vpravdû renesanãní, která
pfiesahuje hranice hudby a uplatÀuje se
i v mnoha dal‰ích oblastech umûní – ve
filmu, literatufie, architektufie...

Pro mnohé z nich je i patfiiãnû vzdû-
lán, neboÈ je absolventem scénáristiky
a reÏie na FAMU (jeho absolventsk˘
film Smrt krásn˘ch srncÛ podle prózy
Oty Pavla byl v urãit˘ch kruzích doslova
kultovní záleÏitostí) a pozdûji vystudo-
val i architekturu na âVUT. Ve filmu se
nejv˘raznûji uplatnil coby scénárista
filmu Opera ve vinici (reÏie J. Jire‰,
1981), paradoxnû ale také jako pfiedsta-
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vitel hlavní role v tre-
zorovém díle Archa
bláznÛ (reÏie I. Balaìa,
1970) podle povídky
A. P. âechova Pavilón
ã. 6. V literatufie se
prezentoval napfiíklad
románem pro mládeÏ
V̆ hoda podání (1989),
ov‰em více neÏ za prozaika jej mÛÏeme
povaÏovat za básníka, neboÈ texty jeho
písní jsou více neÏ svébytnou poezií,
která vy‰la nûkolikrát i kniÏnû (Nebuì
nikdy sám, Narozen v âechách).

Jeho hudební kariéra zaãala zpÛso-
bem, kter˘m se u nás v této branÏi ne-
mÛÏe pochlubit prakticky nikdo – první
album Ballades de Prague mu vy‰lo uÏ
v roce 1969 ve Francii u spoleãnosti
Vogue (ãeské vydání ve formû CD se
objevilo na trhu teprve vloni). V dal‰ích
létech ov‰em logicky nemûl na rÛÏích
ustláno, neboÈ jeho tvorba byla pro bol-
‰evika pfiíli‰ svobodomyslná, takÏe mezi
fanou‰ky sice kolovaly magnetofonové
pásky s nahrávkami jeho koncertÛ, ale
oficiální nosiãe prakticky neexistovaly.
V dobû, kdy mohl b˘t doslova ãesk˘m
Dylanem a mít na kontû desítku LP
desek, byl na pultech pouze singl
Písmenková láska / Zem voní dfievem
z poloviny 70. let. V roce 1978 se sice po-
dafiilo prosadit vydání jeho prvního ães-
kého alba P.S., ale na následující ediãní
poãiny musel Merta ãekat dal‰ích deset
let. Vy‰ly aÏ tûsnû pfied pádem reÏimu,
kdy se zejména z písniãky Praha ma-
gická stal dobov˘ hymnus podobnû jako
napfiíklad ze Skoumalova Svatého
Václava.

Po listopadu 1989 Merta zaloÏil
vlastní vydavatelství ARTeM, v nûmÏ
zejména zmapoval uplynulá období
a nabídl lidem svoji star‰í tvorbu, která
byla dosud vût‰inû posluchaãÛ na ja-
kémkoliv nosiãi nedostupná. Teprve po-

zdûji následovaly na-
hrávky s aktuálními
novinkami. V poslední
dobû Merta vedle sólo-
v˘ch vystoupení spolu-
pracuje pfiedev‰ím
s houslistkou a zpûvaã-
kou Janou Lewitovou,
kterou doprovází na

loutnu a s níÏ se vûnuje renesanãní a ba-
rokní hudbû (v roce 2008 vydali spo-
leãné CD Ve tmû mû zanechte..., které je
holdem „prvnímu anglickému písniã-
káfii“ Johnu Dowlandovi, Ïijícímu v lé-
tech 1562 – 1626).

Mertova tvorba má hluboko v sobû
skryty bluesové kofieny a nûkolikrát bû-
hem kariéry ukázal, Ïe má proklatû
blízko k bigbítu. Kdysi pro zpestfiení jez-
díval s rockovou kapelou Stará vlna,
spolupracoval s Mi‰íkem v populárním
âundrgrundu a vloni na podzim si pro
koncert pfii praÏském Beatfestu „vypÛj-
ãil“ právû Mi‰íkovo ETC a celé vystou-
pení absolvoval s jeho doprovodem.

V Ti‰novû se Merta objevil v polovinû
80. let, kdy se pfiedstavil v sokolovnû na
trojkoncertû spoleãnû s Romanem
Hork˘m a Pavlem Dobe‰em. Tehdy mûl
ale od vrchnosti povoleno vefiejnû pre-
zentovat pouze zhudebnûné ver‰e ães-
k˘ch básníkÛ (soubor vy‰el na kazetû
pod názvem Struny ve vûtru a nevydala
jej Ïádná gramofirma, n˘brÏ Klub poe-
zie) a nezahrál tedy Ïádné vlastní vûci.
Pravou podobu umûlce, kter˘ vÏdy byl
– spoleãnû s Dá‰ou VoÀkovou – mezi
ãesk˘mi folkafii také nespornou instru-
mentální jedniãkou jako kytarista, tedy
poznáme teprve na jeho vystoupení
v sále MûKS v pátek 19. února. Koncert
je úvodní ãástí volného cyklu Jen já
a kytara, v jehoÏ rámci Vám chceme
postupnû pfiedstavit fiadu zajímav˘ch
osobností zdaleka nejen z folkové
‰katulky.
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci únoru 2010

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

16. 2., 17. 2.  2010 v 17.00 hod.
pfiedná‰ky letního semestru UVâ
– âeské ‰lechtické rody
24. 2. 2010 v 17.00 hod.
pfiedná‰ky letního semestru UVâ
– Jazz – historie a souãasnost

Cestopisné besedy

25. 2. 2010 v 17.00 hod.
Káhira – srdce islámu

Ve ãtvrteãním cestovatelském podve-
ãeru, tentokrát s manÏeli Lau‰mano-
v˘mi, nav‰tívíme zemi leÏící v severov˘-
chodní Africe na fiece Nilu, která je
známá pfiedev‰ím díky starovûké civili-
zaci a nûkolika svûtovû proslul˘m
monumentÛm, jako jsou napfiíklad
pyramidy v Gíze a Velká sfinga. Ale
Egypt, to je více neÏ pyramidy a faraoni,
více neÏ Rudé mofie. Ponofiíme se spo-
leãnû do srdce islámského svûta, do kaÏ-
dodenního Ïivota ru‰ného velkomûsta,
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

V prostorách dospûlého oddûlení
Mûstské knihovny bude ke zhlédnutí
unikátní putovní v˘stava „Bible vãera
dnes a zítra“, která pfiedstaví Bibli
a její poselství ‰iroké vefiejnosti.

Vystaveny budou ãeské a zahraniãní
Bible (nejstar‰í z r. 1547), novodobé
a nejnovûj‰í Bible v rÛzn˘ch formátech,
Bible pro dûti, studijní materiály,
Biblické pfiíbûhy, obrázkové Bible, histo-
rické materiály i atlasy. Po celou dobu
v˘stavy budou pfiítomni odborníci
a duchovní, se kter˘mi bude moÏno dis-
kutovat. Souãástí v˘stavy bude také
ruãní pfiepis Bible. Jednotlivé kopie pfie-
psaného textu budou po ukonãení cyklu
v˘stav rozmnoÏeny a umístûny jako po-
zoruhodné exponáty v místech konání
putovní v˘stavy.

18. 2. 2010 v 17.00 hod.
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

únor – duben
Hledání radosti

V rámci projektu na podporu ãtenáfi-
ství „Knihy mého srdce“ zveme Ïáky tfie-
tích aÏ pát˘ch tfiíd základních ‰kol na
besedu k 80. v˘roãí narození spisovatele
Franti‰ka Nepila.

Dûti ãeká povídání o Ïivotû a díle
autora, kter˘ ve sv˘ch knihách kladl
dÛraz na hodnoty pro ná‰ Ïivot dÛleÏité,
ale ãasto opomíjené – schopnost porozu-
mût jeden druhému, chápat ho, respek-
tovat a tolerovat. Jeho prózy pro dûti
spojuje jemn˘, moudr˘ a laskav˘ hu-
mor, s kter˘m nahlíÏel na okolní svût,
na jeho kladné i záporné stránky. Mûl
rád rodn˘ kraj, pfiírodu, historii – v‰ude
tam ãerpal inspiraci pro psaní sv˘ch
kníÏek. Îáci mohou zhlédnout v˘stavu
„Lipová alej“, která zachycuje atmosféru
autorov˘ch kníÏek. Îákovsk˘mi pra-
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cemi je vyzdobeno celé dûtské oddûlení
knihovny, velkoformátové obrázky pro
dûti opût pfiedkreslila Milena Straková.

únor – duben
Dopis pro Franti‰ka Nepila

V rámci projektu na podporu ãtenáfi-
ství „Knihy mého srdce“ probûhne pro
Ïáky 2. stupnû literární soutûÏ.
Spisovatel Franti‰ek Nepil byl obdafien
umûním vidût krásu ve v‰edním Ïivotû
kolem nás, v obyãejn˘ch vûcech a v oby-
ãejn˘ch lidech s bûÏn˘mi starostmi.
DokáÏí Ïáci, stejnû jako autor, oÏivit
jakékoliv téma a pfiemûnit ho formou
vyprávûní ve ãtenáfiskou zajímavost?
Úspû‰né práce doplní v˘stavu „Lipová
alej“.

únor – duben
Vesele s Ondfiejem Sekorou

V rámci projektu na podporu ãtenáfi-
ství „Knihy mého srdce“ zveme pfied-
‰kolní dûti z M· a Ïáky prvních a dru-
h˘ch tfiíd Z· na besedu ke 110. v˘roãí
narození spisovatele a ilustrátora.
Zaãínajícím ãtenáfiÛm pfiedstavíme au-
tora, kter˘ cel˘ svÛj Ïivot rozdával
radost a ‰tûstí a jehoÏ dílo bylo pro
mnohé ãtenáfie vstupní branou do ãarov-
ného svûta knihy. Souãástí besedy je v˘-
stava, která dûtem pfiipomene nejzná-
mûj‰í Sekorovy postaviãky. Pro dûti
z M· je pfiipravena i v˘tvarná dílniãka.

Salonky v Tyflocentru

V lednu, kdy v nûkter˘ch
dnech klesala teplota pod bod mrazu,
odhodlalo se  nûkolik ãlenÛ „SalonkÛ“
opustit své vyhfiáté domovy, aby na
vlastní kÛÏi  poznalo,  jaké to je, kdyÏ
ãlovûk nevidí. Tuto novou zku‰enost jim
v rámci záÏitkového semináfie o svûtû
nevidom˘ch pfiipravila Mûstská knihovna
Ti‰nov ve spolupráci s brnûnsk˘m
Tyflocentrem.

Tyflocentrum Brno, o. p. s. – akredi-
tované krajské stfiedisko sociálních
sluÏeb pro nevidomé a slabozraké
v Jihomoravském kraji – nabízí sv˘m
klientÛm s rÛzn˘m typem zrakového
postiÏení ‰irokou ‰kálu sluÏeb (pora-
denské, asistenãní, terénní sociální
sluÏby, sociálnû aktivizaãní sluÏby,
práce na PC, technické poradenství,
tábory pro dûti,…). Více informací
o Tyflocentru a jeho sluÏbách lze nalézt
na www.tyflocentrum-bm.cz. Pro vefiej-
nost to jsou právû záÏitkové semináfie,
na kter˘ zavítali i ti‰nov‰tí seniofii.

Pfiihlá‰ení zájemci z fiad „SalonkÛ“
se bûhem prvních minut setkání sezná-
mili s organizací jako takovou, s její
náplní, ãinností a moÏnostmi. Po vytvo-
fiení tfií skupinek, z nichÏ kaÏdé se vû-
novali dva pracovníci Tyflocentra, uÏ
probíhala samotná instruktáÏ ohlednû
pohybu nevidom˘ch na vefiejnosti,
o práci s bílou holí, o komunikaci
s nevidom˘mi. Ve cviãné kuchyni pak
seniofii zjistili, jak je tûÏké namazat si
chléb máslem, poloÏit jej na talífi a pfie-
nést ke stolu, kde jej téÏ se zavázan˘ma
oãima mohli sníst. Zkuste si doma po-
slepu najít nÛÏ, prkénko, rozbalit krá-
jen˘ chléb a otevfiít pomazánkové máslo
a zkuste si máslo namazat na chléb?
Trvá to mnohem déle a ne vÏdy se tre-
fíte pfiímo na chléb. O nic jednodu‰‰í
nebylo ani poznávání pfiedmûtÛ, kofiení
nebo nalévání vody do sklenice.
Pfiem˘‰leli jste nûkdy o tom, jak si
vlastnû nevidomí mûfií  velikost nábytku
nebo berou míru na látku? Na mûfiení
mají speciální metr, kde jsou pomocí
plastick˘ch bodÛ vyznaãeny centimetry.

Poslední ãástí semináfie provázel
nevidom˘ Martin, kter˘ pfiedstavil
úãastníkÛm speciální PC (poãítaã) s hla-
sov˘m v˘stupem nebo „mluvící“ mobilní
telefon. Nebyl skoup˘ ani na odpovûdi
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k otázkám ze stran seniorÛ. Napfi. jak
vafií v papinovém hrnci, kter˘ pfiedmût
v kuchyni je nejobtíÏnûj‰í na zvládnutí,
jak „cítí“ barvy nebo jak si pfiedstavuje
rybník s kachnou. Na závûr dostali ãle-
nové „SalonkÛ“ od prÛvodcÛ seminá-
fiem, Lenky Pláteníkové a Vratislava
Bare‰e, mnoho informaãních materiálÛ
i s názorn˘mi pfiíklady, jak se k nevido-
m˘m chovat.  Bezpochyby nejdÛleÏitûj‰í
bylo poznání , Ïe slepotou Ïivot nekonãí,
naopak mÛÏe ãlovûku otevfiít zcela nov˘
svût.

Náv‰tûva Tyflocentra byla jednou
z akcí „SalonkÛ“, které pfiipravuje od
roku 2005 dospûlé oddûlení Mûstské
knihovny Ti‰nov. Bûhem pûti let mohli
star‰í obyvatelé mûsta a z pfiilehlého
okolí spoleãnû zavítat na rÛzná místa
Moravy (Lednicko-valtick˘ areál, Lysice,
Zoo Zlín, vila Tugendhat, brnûnské
podzemí,….), vyzkou‰et si v˘robu vizo-
vického peãiva, ruãního papíru, vánoã-
ních ozdob z korálkÛ, malování na sklo
nebo hedvábí. Popfiípadû se vzdûlat
v alternativní medicínû, ve zdravé
v˘Ïivû…..

„Salonky“ jsou pfiístupné v‰em se-
niorÛm, ktefií nechtûjí trávit voln˘ ãas
v samotû.

Informace o jednotliv˘ch akcích jsou
k dispozici pfiímo v knihovnû,
v Ti‰novsk˘ch novinách, Ti‰novské tele-
vizi, popfi. ve Voxu a také na stránkách
Mûstské knihovny.

M.â.

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 Pod-

horáckém muzeu v Pfiedklá‰tefií, po-
boãce Muzea Brnûnska. V souãasné
dobû muzeum pfiipravuje expozice prací
Zdenky Samsonové-Ranné (1919–1990),
jejíÏ neokázalé krajinomalby, portréty
a kvûtinová záti‰í vznikaly z hlubokého
proÏití rodné krajiny, její pfiírody i oby-
vatel. Aby v˘stava pfiinesla co nejúpl-
nûj‰í poznání tvorby této v˘jimeãné
autorky, prosíme soukromé majitele,
ktefií by byli ochotni zapÛjãit obrazy
a kresby Zdenky Ranné, aby kontak-
tovali pracovnici Podhoráckého muzea,
Mgr. Hanu Petlachovou, tel. 549 412 293,
e-mail: h.petlachova@muzeumbrnenska.cz.

Pozvánka

V sobotu dne 13. 2. od 21 hod. pro-
bûhne v Café „U Palce“ koncert kapely
Distant Bells – Pink Floyd revival
z Brna (http://distantbells.net/).

K sly‰ení budou nejlep‰í kousky této
legendární kapely ve speciálním akus-
tickém podání.

Srdeãnû zve Café „U Palce",
Jungmannova 70, Ti‰nov.

Robert Rohlínek

Libu‰ina galerie
v Malhostovicích

srdeãnû zve na vernisáÏ
v nedûli 14. února ve 14 hodin

Únorové fotografie, IV. roãník
Valeriana Kallabová:

„Neznámá Amerika“
Dagmar Sochorová:

„Jak to vidím já ...“
Hudba: Duo Havlík

Dále na Ostatky – Pochovávání basy
20. února od 19 hodin

Vstup pouze v maskách ãi kost˘-
mech, hudební nástroje s sebou.
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Vstupné: nûco dobrého na zub, spo-
leãná hostina.

V bfieznu pfiipravujeme:
Zdenûk Macháãek mlad‰í
RÒST – sochy a obrazy
Host v˘stavy: Mgr. Ale‰ Rouãka a jeho
v˘stava fotografií „Nejen o sochách“

Slovo: Zdenûk Macháãek
Hudba: MgA. Patrik Vlãek a Zdenûk

Macháãek

Tû‰íme se na setkání s Vámi
Libu‰e Vyskoãilová, v˘tvarnice, galeristka

Juro Doviãín, v˘tvarník, galerista

LIBU·INA GALERIE
Malhostovice 45, 664 24 Drásov

Kam

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
13. 2. Distans Bells – Pink Floyd revival Café U Palce 21.00 Café U Palce

– koncert
17. 2. KPH Jifií Kollert – klavírní recitál sál MûKS 19.30 MûKS
18. 2. Bible v promûnách ãasu knihovna 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
15. 2. – 19. 2. Bible vãera, dnes a zítra knihovna

6. 2. – 26. 2. Michal Bene‰ – fotografie JamborÛv dÛm
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
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DDM Ti‰nov
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

Kurz sklenûné
vitráÏe technikou
TIFFANI
– ‰perky a obrázky
s jarními motivy

·perk nebo obrázek inspirovan˘ pfii-
cházejícím jarem. Drobná vitráÏ z ba-
revn˘ch sklíãek spojená cínem. MÛÏete
si pfiinést vlastní návrh nebo se inspiro-
vat na místû hotov˘mi v˘robky nebo
z knih.
Pro dívky, studentky a zaãáteãnice
Jednoduch˘ ‰perk
V sobotu 27. 2. 2010, 9.30 – 12.00 hod.
Cena: 250,- Kã
Maximálnû 6 úãastníkÛ.
Pro nároãnûj‰í a zku‰enûj‰í
SloÏitûj‰í ‰perk s minerálem
nebo obrázek
V sobotu 27. 2. 2010, 14.00 – 17.30 hod.
Cena: 450,- Kã
Maximálnû 6 úãastníkÛ.
S sebou: pracovní obleãení a pfiezÛvky
Kde: DDM Ti‰nov, Riegrova 312
Lektor: Monika Chlupová
Na kurzy je nutné pfiihlásit
se pfiedem na tel.: 731 507 220
nebo: lazarova@ddm-tisnov.cz
Více informací a fotografie na:
www.ddm-tisnov.cz v sekci kurzy.

Smaltované ‰perky
Znovu pofiádáme kurz smaltování

pro zaãáteãníky i pokroãilé.
Termín: nedûle 21. 3. 2010

10.00 – 15.00 hod.
S sebou: pracovní obleãení a pfiezÛvky
Cena: 560,- Kã
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem,

poãet míst je omezen.
Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace:
Dá‰a Lazarová, tel.: 731 507 220
e-mail: lazarova@ddm-tisnov.cz
Na v˘robky z minul˘ch kurzÛ se mÛÏete
podívat na www.ddm-tisnov.cz ve foto-
galerii/2008/ostatní

Nabídka pro dûti, které zÛstávají
o jarních prázdninách v Ti‰novû:
Pfiímûstsk˘ tábor

Na tento typ tábora dûti pfiichází
kaÏd˘ den ráno a odpoledne po pro-
gramu odchází  domÛ. Bude pro nû pfii-
pravena celot˘denní hra a pestr˘
program. Pokud bude sníh, vyuÏijeme
ho k rÛzn˘m zimním hrám a sportÛm,
budeme jezdit na zajímavé v˘lety do
okolí a vyuÏijeme i v‰ech ostatních moÏ-
ností v prostorách DDM – tûlocviãna,
fotbálek, deskové hry, poãítaãe…

Souãástí programu budou i odpoãin-
kové nenároãné v˘tvarné ãinnosti. Dûti
budou rozdûleny do skupin s rÛzn˘m za-
mûfiením, mohou si tak vybrat aktivitu,
která je nejvíce baví.
Termín: 1. 3. – 5. 3. 2010
âas: 9.00 – 16.00 hod.
Místo: DDM Ti‰nov
Doporuãen˘ vûk: 1. – 5. tfiída
Cena: 650,- / cel˘ t˘den

150,- / jednotliv˘ den
Strava zaji‰tûna, nápoje po cel˘ den
Kontaktní osoba: Dagmar Lazarová
tel.: 731 507 220
mail: lazarová@ddm-tisnov.cz

Dûti je nutné pfiihlásit pfiedem
a vyplnit pfiihlá‰ku.  Pokud nebude na-
plnûna kapacita celého t˘dne, mohou se
dûti pfiihlásit i na jednotlivé dny.

DDM Ti‰nov – Nabídka táborÛ
a letních pobytÛ 2010 

Ba‰ka voda – Makarská
Pobyt u mofie pro rodiny s progra-
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mem – aerobik, rukodûlná dílna pro
dûti i dospûlé
Termín: 11. 6. – 20. 6.
Ubytování: vybavené mobilní domy
s klimatizací, WC, sprcha, 4 – 5 osob
Cena: dospûl˘ úãastník 5.000,- Kã, dítû
do 12 let 4.700,- Kã
V cenû ubytování, doprava busem
z Ti‰nova a Brna, pobytová taxa (novû)
Informace a rezervace: Mgr. Jana
Helánová, tel. 777 712 120, 549 410 118,
helanova@ddm-tisnov.cz

Tábor pro rodiãe s dûtmi
na Podmitrovû
Tradiãní tábor pro nejmen‰í dûti a rodi-
ãe (prarodiãe)
Termín: 19. 6. – 26. 6.
Ubytování v penzionu, v chatkách
Vedoucí tábora: Markéta Leifrová
Informace a rezervace: 549 410 118,
domecek@ddm-tisnov.cz

Taneãní tábor
Tábor pro men‰í dûti (od 6 let)
Termín: 9. 7. – 16. 7.
Ubytování v penzionu Podmitrov
Vedoucí tábora: Ing. ZdeÀka

Procházková
Informace a rezervace: 549 410 118,
domecek@ddm-tisnov.cz

Letní stanov˘ tábor – Vranice
Tradiãní tábor pro dûti 7 – 15 let
Termín: 17. 7. – 31. 7.
Ubytování: stany s podsadou (pro dva)
Cena: 3.600,- Kã (100,- Kã sleva pro staré
známé z Vranic nebo na‰ich krouÏkÛ)
Informace a pfiihlá‰ky:
Dá‰a Lazarová, tel.: 731 507 220,
lazarova@ddm-tisnov.cz

Tábor u koní
I. turnus: 9. 7.- 16. 7.
II. turnus 15. 8. - 22. 8
Místo: Podmitrov

Ubytování: chatky, penzion
Informace a rezervace:
Veronika Jufiíková tel.: 777 809 263,
jurikova@ddm-tisnov.cz

Tábor s PC
Koneãnû je tady zase!... tábor s poãí-

taãem, akãní a strategické hry na PC
i v terénu pro kluky (a holky) od 8 let.
Termín: 15. 8. – 26. 8.
Místo: Podmitrov
Ubytování: chatky
BliÏ‰í informace a rezervace:
tel.: 549 410 118,
domecek@ddm-tisnov.cz

Istrie – Mys Kamenjak – Premantura
Pobyt u mofie pro rodiny s celot˘denním
programem + rukodûlná dílna pro dûti
i dospûlé
Termín: 27. 8. – 5. 9.
Ubytování: zafiízené stany a karavany
Cena: bude upfiesnûna na na‰ich

stránkách
Informace a rezervace:
Dá‰a Lazarová, tel.: 731 507 220,
lazarova@ddm-tisnov.cz

Více informací na:
www.ddm-tisnov.cz v sekci tábory

Diskotéky pro náctileté
– známá neznámá

Co se skr˘vá pod tajupln˘m názvem
Domeãkovská diskotéka pro náctileté?

MoÏná uÏ víte, Ïe Diskotéka pro nác-
tileté uÏ v Ti‰novû v zimních mûsících
nûkolik let probíhá. Nikdy se v‰ak netû-
‰ila takové oblibû jako nyní, proto je
moÏná na místû více se o ní rozepsat
a ochoãit si tak tuto ãernou koãku sobot-
ních veãerÛ.

Nahlédnûme spoleãnû pod pokliãku
dûní a podívejme se na to, co tato akce
doopravdy je a co není.

Domeãkovská diskotéka vznikla uÏ
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pfied lety s my‰lenkou nabídnout smys-
luplné vyuÏití ãasu tûm, co se po veãe-
rech toulají na ulicích a nejsou je‰tû do-
spûlí, ale nejsou uÏ ani dûtmi. Je urãena
pro mladé lidi, ktefií chtûjí tancem pro-
jevovat svou energii a kreativitu, chtûjí
se bavit a odreagovat s pfiáteli v pohodo-
vém a bezpeãném prostfiedí.

Na Diskotékách jde ruku v ruce
uvolnûnost, zábava a svobodn˘ projev
s jasnû dan˘mi pravidly. Tabu je kou-
fiení, alkohol a ve‰keré dal‰í drogy.
Dané jsou i hranice slu‰ného chování.

Vût‰inou akce trvá tfii hodiny, které
jsou vyplnûné tancem ãi odpoãinkem
u obãerstvení. Oblíbená je papírová zeì
na vzkazy ãi kresby i moÏnost ovlivnit
pfiímo u pódia, jaké skladby se budou
hrát.

Diskotéka má svÛj profil na face-
booku, kde se mÛÏete stát fanou‰kem
a dovûdût se o aktuálním dûní, co se
chystá, a smûfiovat své dotazy na
DJ Tondu, pfiípadnû ostatní ãleny orga-
nizaãního t˘mu.

V souãasné dobû je diskotéka akcí,
která je pro mladé zajímavá, na kterou
sly‰í a která je mÛÏe v Ïivotû ovlivnit.

KaÏd˘ mûsíc se na ní sejde kolem
stovky teanegerÛ, coÏ není málo. ·iroko
daleko není podobná, podobnû úspû‰ná
akce.

Domeãkovská diskotéka není velká
neznámá. Je to kousek pravdy o tom, Ïe
Ïivot je tanec.

Za DDM Veronika Jufiíková

Ti‰nováci zvítûzili!

Ano, obsadili totiÏ
první tfii místa
v okresním kole

chemické olympiády ÏákÛ 9. tfiíd Z·
a 3. a 4. roãníkÛ vícelet˘ch gymnázií.

CHO je soutûÏ velmi nároãná nejen na
znalosti, ale i praktické dovednosti.
Úspû‰n˘mi fie‰iteli ‰kolního kola bylo
8 ÏákÛ z 9. A (tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou
matematiky a pfiírodovûdn˘ch pfied-
mûtÛ). Poãítali napfi. kolik váÏí ãára
dlouhá 10 cm napsaná tuÏkou, kolik je
v ní atomÛ, fie‰ili chemickou kfiíÏovku
a rovnice t˘kající se vitriolu.V praktické
ãásti urãovali vlastnosti devíti bíl˘ch
látek, rozpustnost NaCl a vlastnosti
polystyrénu. ·kolní kolo vyvrcholilo
60 minut trvajícím testem. Nároãnost
CHO spoãívá v ãtyfimûsíãní práci ÏákÛ
smûfiující ke splnûní úkolÛ s pouÏitím
znalostí chemie, fyziky a matematiky.

Do okresního kola, které se koná
kaÏdoroãnû na SP· chemické v Brnû,
postoupili jen ti nejlep‰í. Letos se probo-
jovalo z na‰eho okresu 28 ÏákÛ Z·
a gymnázií. Na 1. místû se umístil
Václav Valíãek, na 7. místû Zuzana
Fuchsová, oba z „matematické“ tfiídy na
Z·, nám. 28. fiíjna. 2. místo obsadila
Karolína Rezková, 3. místo Vojtûch
Kopeck˘ z ti‰novského gymnázia.

Nejúspû‰nûj‰í fie‰itelé budou hájit
barvy na‰eho okresu v krajském kole.
Pfiejeme jim hodnû úspûchÛ!

Eva Veãefiová
vyuãující Ch a koordinátorka CHO

Opravdu se zhor‰uje kvalita
vzdûlání? Nemyslíme si…

Mezinárodní v˘zkum PISA
(Programme for International Student
Assessment) je zamûfien na porovnávání
znalostí a dovedností patnáctilet˘ch
ÏákÛ v oblasti ãtenáfiské, matematické
a pfiírodovûdné gramotnosti. Probíhá
jednou za tfii roky. Je realizován
Organizací pro hospodáfiskou spolupráci
a rozvoj (OECD) a kromû âR se projektu
v roce 2009 zúãastnilo dal‰ích 65 zemí
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svûta. V âR se zapojilo 191 ‰kol (134 zá-
kladních a 57 stfiedních). Na‰e ‰kola
byla vybrána k testování v kvûtnu 2009.
Projektu se zúãastnili Ïáci 8. a 9. roãníkÛ,
ktefií se narodili v roce 1993. ÚroveÀ
jejich vûdomostí byla zji‰Èována pomocí
písemn˘ch testÛ a dotazníkÛ. V‰e dÛ-

slednû sledovali zástupci âeské ‰kolní
inspekce. V prosinci roku 2009 jsme ob-
drÏeli první v˘sledky – porovnání
úspû‰nosti mezi ‰kolami v âeské repub-
lice. Ze 134 základních ‰kol jsme obsa-
dili skvûlé 16. místo. Úspû‰nost ÏákÛ
na‰í ‰koly je patrná i z tabulky v %:

V̆ borné umístûní na‰í ‰koly je jistû
nejen zásluhou zúãastnûn˘ch ÏákÛ, ale
i dobré práce na‰ich uãitelÛ.
Mezinárodní v˘zkum PISA neklade dÛ-
raz jenom na ‰kolní vûdomosti, ale i na
znalosti a dovednosti, které jsou dÛleÏi-
té pro uplatnûní ÏákÛ v bûÏném Ïivotû

a na trhu práce. V prosinci roku 2010
bude zvefiejnûna zpráva i v˘sledky âR
v porovnání s ostatními zúãastnûn˘mi
zemûmi. Vûfiíme, Ïe se ãeské ‰kolství ne-
nechá zahanbit a dobfie obstojí.

Mgr. Marie Bártová
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Z· celkem Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
âtenáfiská gramotnost  . . . . . . . . 48,7  . . . . . . . . . . . . . . . 57,4
Matematická gramotnost  . . . . . . 39,1  . . . . . . . . . . . . . . . 45,0
Pfiírodovûdná gramotnost  . . . . . 47,5  . . . . . . . . . . . . . . . 56,6

Finanãní sbírka
na pomoc Haiti

Haiti je stát v západní ãásti ostrova
Hispaniola v Karibském mofii v souost-
roví Velké Antily.  Hlavním mûstem je
Port-au-Prince (1.277.000 obyvatel).
Úfiedními jazyky jsou haitská kreol‰tina
a francouz‰tina.

Haiti je z entologicko-ling-
vistického hlediska unikátem.
Je prvním nezávisl˘m náro-
dem v Latinské Americe, prv-
ním ãernochy veden˘m státem
a jedin˘m národem, kter˘
získal nezávislost po úspû‰-
ném povstání otrokÛ. ZároveÀ
také patfií mezi nejchud‰í
zemû svûta.

Zemûtfiesení na Haiti 2010
bylo pro celou zemi katastro-
fické. Epicentrum se nachá-
zelo pfiibliÏnû 15 km od Port-

au-Prince na Haiti. Zemûtfiesení pro-
bûhlo v 16:53:09 místního ãasu v úter˘
12. ledna 2010.

Vût‰ina památek v Port-au-Prince
byla pfii zemûtfiesení v˘znamnû po‰ko-
zena nebo zniãena, vãetnû Prezident-
ského paláce, budovy Národního
shromáÏdûní, katedrály Notre-Dame
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a minimálnû jedné nemocnice.
Haitsk˘ generální konzul v New

Yorku uvedl, Ïe „více neÏ 100.000 obyva-
tel je mrtv˘ch“.

Zpráva o zemûtfiesení na Haiti se
velmi rychle roz‰ífiila po celém svûtû
a rÛzné státy a organizace nabídly
zemûtfiesením zniãenému státu svoji
pomoc.

Do pomoci se kromû ãeské vlády za-
pojily i neziskové organizace âlovûk
v tísni a ãeské poboãky ADRA a Charita.

Tragédie na Haiti nenechala lhostej-
n˘mi ani Ïákynû 5. B na‰í ‰koly Janu
·amanovou, Krist˘nu Machovou
a Andreu Dolíhalovou. Oslovily Ïákov-
skou samosprávu, aby ve ‰kole uspofiá-
dala sbírku na pomoc Haiti. Spojili jsme
se tedy proto s Nadací ADRA, která pfii-
slíbila spolupráci.

Humanitární sbírku na pomoc Haiti
jsme uspofiádali v rámci Dne otevfien˘ch
dvefií na na‰í ‰kole ve stfiedu 27. ledna
2010.

Od 7.30 do 16.30 hod. jsme mûli ve
vestibulu ‰koly umístûné kasiãky, na
které dohlíÏeli nejen Ïáci na‰í ‰koly, ale
i Martina Lau‰manová a Tomá‰
Dymáãek z Nadace ADRA. S kasiãkou
s logem ADRA jsme také tento den nav-
‰tívili Z· Smí‰kova v Ti‰novû.

V pondûlí 1. února 2010 byly jednot-
livé kasiãky pod dohledem Ing. Ma‰ka
spoleãnû s paní Lau‰manovou z Nadace
ADRA a Ïákynûmi 5. B otevfieny na rad-
nici v Ti‰novû.

Pro obyvatele ostrova Haiti se nám
podafiilo na na‰í ‰kole získat opravdu
potfiebn˘ch 9.355,- Kã.

Velmi dûkujeme za spolupráci
Nadaci ADRA, Ïákovské samosprávû,
vedení ‰koly a Vám v‰em ‰tûdr˘m dár-
cÛm, ktefií jste podpofiili obyvatele jedné
z nejchud‰ích zemí svûta v jejich tûÏké
situaci.

Mgr. Hana K‰icová
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ProÏitkové dny v pfiírodû
pro dûti do 7 let

Také v 2. pololetí tohoto ‰kolního
roku mohou va‰e dûti nav‰tûvovat Klub
v Pej‰kovû inspirovan˘ tzv.
lesní matefiskou ‰kolou, a to
za kaÏdého poãasí. Pro dûti
od 3 do 7 let jsou pfiipraveny
aktivity v lesní matefiské
‰kole, pro rodiãe s mlad‰ími
dûtmi zázemí v základním
tábofie, kde jsou dva velké
stany, tzv. t˘pí. Vycházíme
z poznatkÛ lesních ‰kolek za-
kládan˘ch jiÏ v 50. letech
20. století v zemích západní
Evropy.

Bûhem 1. pololetí jsme se
sami pfiesvûdãili, Ïe dûti, kte-
r˘m je nabídnuta dostateãná
volnost v rámci bezpeãn˘ch hranic
i poutav˘ program, jsou venku spoko-
jeny. A nezáleÏí na tom, jestli zrovna
pr‰í, snûÏí nebo mrzne.

Klub v Pej‰kovû se snaÏí dûtem
poskytnout: 
– dostateãné mnoÏství pfiím˘ch plno-

hodnotn˘ch záÏitkÛ spojen˘ch s dû-
ním v pfiírodû

– doprovázení, trpûlivost, ãas pro na-
slouchání a bezpodmíneãné pfiijetí

– posilování dÛvûry v jejich vlastní síly
a vnímání vlastních hranic

Vzhledem k tomu,
Ïe v dne‰ní dobû
lidé pfiirozenû
tráví mnoho ãasu
v uzavfien˘ch pro-
storách, vûfiíme,
Ïe pro zdrav˘
v˘voj dûtí jsou ne-
zbytné také pravi-
deln˘ pfiím˘ proÏi-
tek a zku‰enost
s venkovním svû-
tem.
Provoz Klubu
v Pej‰kovû je od
8. 2. do 25. 6. 2010
zaji‰tûn kaÏdé
pondûlí a pátek od 
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8.30 do 12.00 hodin vãetnû obûda, na zá-
kladû pfiedchozí domluvy je moÏn˘ aÏ do
15 hodin. Platba za 1 dítû/den v lesní
‰kolce je od 100,- Kã a hradí se pololetnû
dopfiedu. S dûtmi mlad‰ími 3 let lze
Klub nav‰tûvovat nahodile. První ná-
v‰tûva Klubu je zdarma.

BliÏ‰í informace:
– http://klubpejskov.tisnovsko.eu

klubpejskov@tisnovsko.eu
– Mgr. Anna âernohlávková, hlavní

pedagoÏka, tel.: 606 141 836
– Mgr. Vanda Mareãková, statutární

zástupce, tel.: 605 005 380, 
– Gabriela Nováková, rodiã pravidelnû

nav‰tûvující Klub s dûtmi,
tel.: 604 583 128.

Klub v Pej‰kovû realizuje obãanské
sdruÏení Za sebevûdomé Ti‰novsko o. s.
Odborné konzultace a zku‰enosti posky-
tuje lesní matefiská ‰kola Waldfexxx
v Dolním Rakousku.

K. K.

V˘stava k 90. v˘roãí
Gymnázia Ti‰nov

Gymnázium Ti‰nov srdeãnû zve
na v˘stavu mapující ‰kolní
i mimo‰kolní aktivity studentÛ,
která se koná u pfiíleÏitosti

90. v˘roãí zaloÏení ‰koly v termínu
15. – 26. 3. 2010 v prostorách galerie
Diana (areál firmy Mouka, u autobuso-
vého nádraÏí). Otevfieno dennû od 10.00
do 17.00. V̆ stavu zahájí vernisáÏ dne
15. 3. 2010 v 15.00 hod.

Pozvánka
Gymnázium, Ti‰nov
Na Hrádku 20, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 402

Vedení ‰koly a v˘bor SRP· srdeãnû
zvou ti‰novskou vefiejnost na 8. repre-
zentaãní ples Gymnázia, Ti‰nov, kter˘
se bude konat v sobotu 13. 2. 2010 od
20.00 hod. v ti‰novské sokolovnû. Hraje
Jam Miros, vstupné 150,- Kã, pfiedpro-
dej od 1. 2. v kanceláfii ‰koly.

Na Va‰i úãast se tû‰í pofiadatelé.
Mgr. Karel ·vábensk˘

fieditel ‰koly
Dana Kytnerová

pfiedsedkynû SRP·
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Plán rekondiãních pobytÛ
v roce 2010

Svaz postiÏen˘ch civilizaãními cho-
robami v âR, o. s., Okresní v˘bor
Brno – venkov

21. 5. – 31. 5.
Radûjov, Hotel Radûjov u StráÏnice
Vedoucí Emilie Krãmová
tel.: 549 413 171, T-mob: 605 832 454,
O2: 607 242 138

11. 6. – 18. 6.
Vlachovice / Sykovec, Hotel Pavla.
Vedoucí Emilie Krãmová

17. 5. – 27. 5.
·krdlovice u Vel. Dáfika,
Pension Vysoãina.
Vedoucí Eva StaÀková ·mídková
tel.: 546 413 233, 607 569 187

23. 8. – 2. 9.
Kardio, Tfii Studnû,
Pension u Stud˘nkÛ.
Vedoucí Eva StaÀková ·mídková

6. 9. – 16. 9.
Jeseníky, Hotel Koliba
(mezi Karlovou Studánkou a Vrbnem)
Vedoucí Emilie Krãmová

Vánoãní pobyty:

16. 11. – 19. 11.
Hotel Pavla
vedoucí Emilie Krãmová.

19. 11. – 22. 11.
Hotel Pavla
vedoucí Emilie Krãmová.

22. 11. – 25. 11.
Hotel Pavla
vedoucí Emilie Krãmová.

11/2010
Tfii Studnû, Pension u Stud˘nkÛ
vedoucí Eva StaÀková ·mídková.

Pobyty jsou 3, 7, 10 denní, ubytování je
ve 2 a 3 lÛÏkov˘ch pokojích s vlastním
sociálním zafiízením. Doprava tam
i zpût je zaji‰tûna autobusy.

Taneãní soubor KVJ
v Ti‰novû tanãí patnáct let

Otázka: Ti‰novsk˘ taneãní soubor
má pr˘ patnáct let. Je to moÏné?

Odpovûì: Ano, ponûkud pfiekvapenû
konstatuji, Ïe v lednu 1994 jsme se se‰li
poprvé. Zaãátek leto‰ního roku je zaãá-
tek ‰estnácté taneãní sezóny.

Otázka: Máte v souboru je‰tû nû-
koho, kdo stál u zaãátkÛ?

Odpovûì: Jen na hody, to si mnozí
pfiijdou zatancovat, taky máme nûkolik
let kolonu „Ïenáãskou“. Nicménû v prÛ-
bûhu roku nacviãují uÏ mlad‰í taneãnice
a taneãníci. Nûktefií mají teì zrovna
tûch 16 let. Zaãala jsem poãítat b˘valé
ãleny a plánovat setkání s nimi, u ãehoÏ
zatím zÛstalo. S nûkter˘mi se vídávám,
s jin˘mi vÛbec. Mûli jsme a máme ãleny
z Ti‰nova, ale i odjinud. Ti, kdo tanco-
vali prvním rokem, mají vût‰inou uÏ své
rodiny.

Otázka: Zmûnil se za ta léta reper-
toár tancÛ? Zmûnily se pfiíleÏitosti
k produkci?

Odpovûì: Podstatnû. Zaãínali jsme
americk˘m country, to se v souãasnosti
pfiedvádí málokdy, stejnû jako stan-
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dardní tance. Cílenû ke konkrétní akci
se nacviãují historické kousky. O nej-
vût‰í ãást prezentace se poslední dobou
dûlí pfiedev‰ím tance irské a tance li-
dové (tady se snaÏíme drÏet pfiímo re-
gionu Ti‰novska). âasto jsou Ïádané
i tance zlidovûlé (napfi. obû Besedy).

PfiíleÏitosti k produkci jsou podobné,
plesy ti‰novské, pfiespolní i na Brnûn-
sku, ti‰novské hody, slavnosti v okol-
ních obcích, svátky hudby v Ti‰novû,
muzejní noci v Pfiedklá‰tefií, novû bio-
trhy, jednou roãnû se snaÏíme objíÏdût
domovy dÛchodcÛ s tanci a zpûvy, obãas
pfiijde mimofiádná akce, ãást souboru
byla tanãit na Slovensku. KaÏd˘ rok
absolvujeme pfiibliÏnû deset vystoupení.

Otázka: Stále KVJ jako jméno
souboru?

Odpovûì: Je a není to jméno sou-
boru. Chtûli jsme se vyhnout názvu ná-
rodopisného souboru Besének, kter˘
v Ti‰novû pracoval pfied lety. Máme jin˘
repertoár, ale jinak mÛÏeme s tímto sou-
borem najít mnoho podobného. Ná‰ sou-
bor kvÛli jisté mé povûrãivosti oficiální
jméno nemá, aÏ na sekci irsk˘ch tancÛ,
ta nese oznaãení Éirigh. KVJ je zkratka
Katolické vzdûlávací jednoty v Ti‰novû,
s jejíÏ podporou a jejímÏ prostfiednic-
tvím ãas od ãasu Ïádáme o pfiíspûvek na
provoz od mûsta Ti‰nova.

Otázka: Jak˘  hudební doprovod
a choreografii pouÏíváte?

Odpovûì: PfieváÏnû reprodukovanou
hudbu, na hodech dechovku, k lidov˘m
tancÛm nám nûkdy hraje harmonikáfi
Franti‰ek Hofírek. Nejvíce mû mrzí,
kdyÏ nám k lidovému tanci hraje cizí
muzika a ne ti‰novská.

Choreografií máme za sebou celou
fiadu, to b˘vá pfiedev‰ím na mnû, nûkdy

pfii nácviku kolektivnû dotvofiíme.
Av‰ak v irsk˘ch tancích si taneãníci cho-
reografii chystají sami, coÏ je v˘borné.
Ba troufnou si i na standard.

Otázka: Na co nového se mohou va‰i
pfiíznivci tû‰it?

Odpovûì: Letos o Václavsk˘ch ho-
dech v záfií chceme, jako kaÏd˘m rokem,
maliãko pozmûnit program. Za tím úãe-
lem trochu rozvineme taneãní sestavu
vûkovû nahoru i dolÛ. V̆ sledkem bude
hodové pfiekvapení.

Co se sekce irsk˘ch (zde pfieváÏnû
tzv. ceilí) tancÛ t˘ká, zaãíná se scházet
je‰tû skupina zaãáteãníkÛ. Doufám, Ïe
sekce bude pokraãovat dal‰ím nápadi-
t˘m zpracováváním tohoto pohybovû
nároãného a v závûru tolik efektního
taneãního Ïánru.

Otázka: Co na konec rozhovoru?
Odpovûì: Co dobrovolná zájmová

ãinnost v kultufie dala a vzala? Událostí
uplynul˘ch taneãnû-souborov˘ch pat-
nácti let bylo hodnû. Hodnû pûkného se
podafiilo, snaÏíme se rozdávat potû‰ení
lidem, ktefií se na taneãnice a taneãníky
pfiijdou podívat. Na nervozitu a nepfií-
jemnosti se brzo zapomene. Jsme bohat-
‰í o pfiátele a mnoho zku‰eností… nebo
tak podobnû. Mám radost, Ïe soubor
pracuje.

Otázky kladl tazatel, odpovídala
vedoucí taneãního souboru Irena
Ochrymãuková.

Tfiíkrálová sbírka 2010

Leto‰ní Tfiíkrá-
lová sbírka, kte-
rou kaÏdoroãnû

organizuje Charita âeská
republika, byla jubilejní. JiÏ
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podesáté se tfii králové se zapeãetûn˘mi
pokladniãkami pohybovali po obcích
a mûstech, nûkde s pfievleky a velblou-
dem, jinde s hvûzdou a se známou písní
koledy na rtech. Sbírka navazuje nejen
na tradici svátku Tfií králÛ, ale sou-
ãasnû se ji snaÏí obnovit a dávat jí nov˘
rozmûr. Zatímco v minulosti koledovaly
chudé dûti, aby si pfiilep‰ily, ve spoleã-
nosti blahobytu tomu je nejednou na-
opak. Koledovat mohou dobfie situovaní
lidé, ktefií pomáhají tûm spoluobãanÛm,
ktefií se ocitli v nouzi.

Charita âR se touto cestou snaÏí
posilovat vûdomí solidarity a dobroãin-
nosti v na‰í spoleãnosti
a nabízí moÏnost aktiv-
nû se na tûchto hodno-
tách podílet. Neopome-
nutelné je pfiipomenutí
duchovního rozmûru
sbírky, kdy koledníci
– Tfii králové jsou po-
slové, ktefií pfiedávají
zprávu o pfiíchodu BoÏí
lásky v podobû naroze-
ného JeÏí‰e na svût.

V Ti‰novû se díky
desítkám dobrovolníkÛ
a ‰tûdrosti v‰ech, ktefií
pfiispûli, podafiilo vy-
brat rekordní sumu ve
v˘‰i 165.982,- Kã.

Dûkujeme mnoho-
krát nejen za va‰i ‰tûd-
rost a ochotu pfiispût,
ale také za vlídné pfii-
jetí koledníkÛ. Pro více
informací o sbírce
mÛÏete nav‰tívit webo-
vou stránku www.tri-
kralovasbirka.cz nebo

www.tisnov.caritas.cz.
Je‰tû jednou díky v‰em dárcÛm

i koledníkÛm.
OCH Ti‰nov

Centrum sociálních
sluÏeb Ti‰nov

Vás zve na besedu o ptácích s panem
Josefem Ptáãkem. Beseda se koná dne
23. února 2010 od 16 hodin v jídelnû
DPS Králova.
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ZU· Ti‰nov slavila jubileum
1949-2009 (III.)
(Dokonãení z minulého ãísla TN.)

V prosinci 2009 úspû‰nû zavr‰il své
témûfi ãtrnáctileté funkãní období fiedi-
tel ZU· Ti‰nov MgA. Jaromír ·kára.
V ovzdu‰í probíhajících souhrnÛ a bi-
lancí jsem byl vyzván, abych se jako
pamûtník podûlil o své vzpomínky na
dosavadní fieditele této ‰koly. Uãinil
jsem tak rád v níÏe uvedeném textu. Je
pfievzat z almanachu ZU· Ti‰nov z roku
2009 a mírnû upraven. Za m˘m jubilej-
ním zamy‰lením budiÏ pfiísloveãnou
teãkou.

Tfii fieditelé ZU· Ti‰nov:
Vzpomínky pamûtníka

ZU· Ti‰nov vedli postupnû tfii fiedi-
telé. V‰ichni byli hudebníci, maestri di
musica. Mûl jsem tu ãest poznat je
osobnû. Proto se mohu podûlit o své
vzpomínky na nû. Vzpomínky nutnû
subjektivnû zabarvené, kusé aÏ stfiípko-
vité, zato v‰ak upfiímné.

Prvním fieditelem ZU· Ti‰nov byl
pan Ale‰ Smí‰ek (ve funkci 1949
– 1975). Poznal jsem ho v osmdesát˘ch
letech minulého století, kdy uÏ byl
v dÛchodu. „Vy jste klavírista? Tak to si
spolu zahrajeme!“ fiekl a je‰tû t˘Ï den ke
mnû pfii‰el na náv‰tûvu s houslemi.
NezÛstalo u jednoho setkání, ale hu-
dební nástroje postupnû stfiídal, neboÈ
byl multi-instrumentalistou. Na‰e spo-
leãná hra z listu byla ryzí radostí
z hudby. Pan fieditel byl Ïivou encyklo-
pedií. Vûdûl, co se kde právû hraje, kdo
chce koupit violoncello nebo prodat
spinet. Dovedl odhadnout, jak dlouho
potrvá tomu ãi onomu pûveckému sboru,
neÏ urãitou skladbu zvládne provést ve-
fiejnû. To byla, paneãku, praxe! Od pana

fieditele jsem se dozvûdûl, Ïe zaloÏení
hudební ‰koly znamenalo pro v‰echny
uãitele a uãitelky hudby finanãní jistotu.
Zejména pro muÏe. Ti se pak mohli bez
obav Ïenit a nûktefií to také hned udûla-
li. A co je nejdÛleÏitûj‰í pro hudební o-
bor? Hrát!

Druh˘m fieditelem ZU· Ti‰nov
byla paní Jana Pujmanová (ve funkci
1975 – 1996). Poznal jsem ji v sedmde-
sát˘ch letech minulého století jako její
Ïák ve hfie na klavír na II. stupni.
ProÏíval jsem jako mnoho jin˘ch mla-
d˘ch lidí nesnadné Ïivotní období zpÛso-
bené tehdej‰í politickou zvÛlí. Hudba
pro mû byla pfiíslibem lep‰í budoucnosti.
I dnes, kdy pro zmûnu dochází k roz-
padu rodin, se ZU· mÛÏe stát pro
otfiesené dítû jedním z míst, kde cítí, Ïe
je nûco platné a Ïe se s ním stále poãítá.
Do v˘uky obãas pfii‰el uãitel s problé-
mem. Paní fieditelka nabídla fie‰ení, uãi-
tele podpofiila a on odcházel se zjevn˘m
pocitem ulehãení, ne-li rovnou s úsmû-
vem. Nejednou mi pak fiekla: „Mûl jsi
dnes krat‰í hodinu, pfiijì zítra je‰tû na
jednu mimofiádnou.“ Od paní fieditelky
to byla obûÈ. Ta v‰ak je na ZU· ãasto
nutná k tomu, aby se vûci hnuly!
Zásluhou paní fieditelky ‰kola pfiesídlila
do novû opravené budovy a byla roz‰í-
fiena o dal‰í dva obory, aby se stala tak-
zvanû v‰eoborovou.

Tfietím fieditelem ZU· Ti‰nov byl
pan Mgr. Jaromír ·kára (ve funkci
1996 – 2009). Poznal jsem ho v devade-
sát˘ch letech minulého století, kdyÏ
jsem nastoupil na tuto ‰kolu sám jako
uãitel. Del‰í dobu pÛsobil jako hráã na
bicí nástroje na Západû a nauãil se tam,
co je demokracie. Jeho pfiedstava roz-
voje ‰koly znûla následovnû: „V‰ichni
teì dostáváte prostor pro va‰e vlastní
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akce ve tfiídách i na ‰kole. VyuÏijte ho!“
Tak se i stalo. Pan fieditel ‰el do vûcn˘ch
i mezilidsk˘ch problémÛ ãelem. SnaÏil
se v‰echny kolem sebe strhnout vlast-
ním pfiíkladem. Byl manaÏerem i uãite-
lem, organizátorem i dokumentátorem,
hráãem sólov˘m i souborov˘m, dirigen-
tem. Jeho Ïáci obsazovali pfiední místa
v soutûÏích nebo mûli vlastní recitály.
·kolu roz‰ífiil o nová pracovi‰tû vãetnû
uãeben fiízen˘ch poãítaãi. Zajistil nové
vybavení ‰koly: staãí uvést tfiíma-
nuálové varhany a mistrovsk˘ klavír
pro koncertní sál. Pan fieditel v˘raznû
pfiispûl k zapojení moravsk˘ch
ZU· do mezinárodního festivalu
CONCENTUS MORAVIAE a udal tím
tón do budoucna. SoubûÏnû vyuãoval
na Konzervatofii Brno.

Snad lze shrnout, Ïe fieditelsk˘mi
prioritami na ZU· Ti‰nov se staly
1. praxe (ono „hrát“), 2. podpora lidí
a 3. rozvoj ‰koly. ¤editel bez uãitelÛ
by byl jen povûstn˘m generálem bez
vojska, nese v‰ak za ‰kolu nejvût‰í
odpovûdnost. V‰ichni tfii fieditelé
ZU· Ti‰nov vytrvali a ‰kolu zvelebili
aÏ do její dne‰ní podoby. Pfii jubileu
1949 – 2009 si za to zaslouÏí podûko-
vání.

Díky vám, váÏení fieditelé! Grazie!
Zdenûk Va‰íãek, Ph. D.

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

2. Ohlédnutí za rokem 1959

Podstatná ãást prvních dvou relací
9. a 16. ledna byla vûnována právû skon-
ãenému roku 1959. Ústfiedním bodem
bylo v˘roãní vefiejné zasedání Místního
národního v˘boru v ti‰novské sokolovnû
v pátek 15. ledna 1960, kterému v du-
chu tehdej‰í doby pfiedcházelo kulturní
pásmo k uctûní památky 110. v˘roãí na-
rození velkého bojovníka za socialismus
Josefa Hybe‰e. Pfiítomní obãané je
zhlédli ve slavnostnû vyzdobeném sále
hodinu pfied vlastní schÛzí v podání
ãlenÛ Karasova divadla. 

Hlavní text úvodní relace v rozhlase
po drátû, kter˘ byl souãasnû pro obãany

pozváním na schÛzi, a informace z hlav-
ního referátu pfiedsedy MNV soudruha
¤ehofie, ãtené v následující relaci, se od
sebe pfiíli‰ neli‰ily. Kromû toho mûly
i obdobnou stavbu. Zaãaly hodnocením
mezinárodnû politické situace a po-
stupnû pfie‰ly ke konkrétním infor-
macím o událostech a v˘sledcích práce
v Ti‰novû v uplynulém roce. Pokud jde
o politick˘ úvod, byl pro Ti‰nováky
stejn˘ jako pro v‰echny ostatní obyva-
tele tehdej‰ího âeskoslovenska.
Hlavními mezinárodními událostmi
roku 1959 pro nû byla mírová cesta
pfiedsedy Rady ministrÛ Sovûtského
svazu N. S. Chru‰ãova po Spojen˘ch stá-
tech americk˘ch, návrhy Sovûtského
svazu Valnému shromáÏdûní OSN na
v‰eobecné a úplné odzbrojení ve lhÛtû
do 4 let a skvûlé úspûchy sovûtsk˘ch ob-
ãanÛ v dob˘vání kosmického prostoru.
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Z celostátního hlediska úspû‰nû pokra-
ãovala cesta k dovr‰ení v˘stavby socia-
lismu v na‰í zemi vãetnû zvy‰ování
Ïivotní úrovnû, fie‰ení bytového pro-
blému, rozvoje zemûdûlské v˘roby a do-
konãení kulturní revoluce.

Jak˘ byl ale rok 1959 bezprostfiednû
pro Ti‰nováky? Z obou textÛ vypl˘vá,
Ïe velmi dobr˘ a úspû‰n˘. Hned na
zaãátku byly pfiipomenuty velkolepé
oslavy 700. v˘roãí pov˘‰ení Ti‰nova
na mûsto, které vyvrcholily 5. a 6. záfií
úãastí 25 000 náv‰tûvníkÛ a slavnost-
ním zasedáním za pfiítomnosti ná-
mûstka pfiedsedy vlády Rudolfa Baráka.
Pfiedseda MNV ¤ehofi podûkoval v‰em,
ktefií se zaslouÏili o zdar akce, a sou-
ãasnû pfiipomnûl, Ïe oslavy také po-
mohly k mnoh˘m úpravám a opravám
ve mûstû.

Dále uÏ následoval v˘ãet dosaÏen˘ch
konkrétních v˘sledkÛ a také úkolÛ na
rok 1960. V roce 1959 bylo dokonãeno
úloÏi‰tû uhlí Uheln˘ch skladÛ, v˘stavba
velkoskladu na Trnci v hodnotû témûfi
7 milionÛ korun a v termínu do zahá-
jení brnûnského strojírenského veletrhu
se podafiilo otevfiít hotel Kvûtnice. Bylo
také upraveno prÛãelí klá‰tera Porta
coeli. Pfiedklá‰tefií totiÏ bylo od roku
1953 administrativnû pfiipojeno
k Ti‰novu. Za spolupráce obãanÛ byla
na ulicích Havlíãkovû a Vrchlického
provedena kanalizace. Z rozestavûn˘ch
akcí pokraãovala v˘stavba koupali‰tû
a za v˘razné pomoci rodiãÛ rekreaãní
stfiedisko ‰kol v Brumovû. V oblasti
sluÏeb byly provedeny infiltraãní po-
stfiiky komunikací, bylo roz‰ífieno
vefiejné osvûtlení a v obchodní síti otev-
fiena samoobsluha. Z plánÛ na rok 1960
je uvedeno zahájení rozvozu topného
plynu, zfiízení propagaãní a zprostfied-
kovatelské sluÏby, otevfiení mandlovny

a roz‰ífiení sluÏeb chemické ãistírny
a prádelny.

Doslova svízeln˘m problémem konce
50. let byl nedostatek bytÛ ve mûstû
a narÛstající poãet nov˘ch ÏadatelÛ.
V roce 1959 nebyl ani zdaleka vyfie‰en
pofiadník, odhlasovan˘ v roce pfiede-
‰lém, a k datu konání vefiejné schÛze
bylo evidováno 337 ÏadatelÛ o byt.
Pfiesto se urãité v˘sledky zaãínaly r˘so-
vat. Ve stadiu rozestavûnosti bylo 27 by-
tov˘ch jednotek s prodejnami masa
a masn˘ch v˘robkÛ a samoobsluhou
s potravináfisk˘m zboÏím. V roce 1960
mûla b˘t zahájena stavba dal‰ího domu
s 11 byty a samoobsluhou s drogis-
tick˘m zboÏím v centru mûsta mezi rad-
nicí a budovou fary. Jako jedno z prv-
ních v Brnûnském kraji bylo 23. 6. 1959
ustaveno místní bytové druÏstvo. Pro
jeho ãleny mûla b˘t jiÏ v bfieznu 1960
zahájena stavba 12 bytov˘ch jednotek
na pozemcích v ulicích  Na Rybníãku
a Revoluãní. V oblasti individuální
v˘stavby vydala radnice povolení ke
stavbû 7 rodinn˘ch domkÛ. Obãané
mûsta také projevovali velk˘ zájem
o plánované bytové domy pro zamûst-
nance nedalek˘ch uranov˘ch dolÛ.
Stavební odbor Krajského národního
v˘boru v Brnû jiÏ vybral pro 250 byto-
v˘ch jednotek  pozemky pfii ulici Rudé
armády (dnes Brnûnské) za b˘valou
Dusíkovou cihelnou. V roce 1960 mûly
b˘t realizovány inÏen˘rské sítû a v ná-
sledujícím roce se mûly zaãít stavût jed-
notlivé bytové domy vãetnû pfiíslu‰né
obãanské vybavenosti.

Obû relace pfiinesly i dal‰í zajíma-
vosti ze Ïivota mûsta a jeho obyvatel
v roce 1959. V obfiadní síni radnice bylo
uzavfieno 74 sÀatkÛ a za úãasti pion˘rÛ
a v˘boru Ïen bylo pfiivítáno a zapsáno
do Pamûtní knihy mûsta 49 narozen˘ch
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dûtí. Trestní komise MNV projednala
98 pfiípadÛ, z nichÏ 37 bylo postiÏeno po-
kutou v celkové v˘‰i 3.055,- korun.
Zb˘vající byly fie‰eny vefiejn˘m pokárá-
ním. 141 spoluobãanÛ v dÛchodovém
vûku se doãkalo zv˘‰ení dÛchodÛ a z do-
plÀkové sociální péãe bylo vyplaceno
31.400,- Kã penûÏit˘ch podpor.

Dal‰í referáty a diskusní pfiíspûvky
z vefiejného zasedání nejsou v relaci
z 16. ledna zmiÀovány. Jedinou v˘jim-
kou je vystoupení tajemníka MNV,
kter˘ pfiednesl závazky obãanÛ, ‰kol
a pracujících ze závodÛ, uzavfiené na
poãest 15. v˘roãí osvobození na‰í repub-
liky Rudou armádou. Konkrétnû pfieãet-
li hlasatelé napfiíklad závazek uãitelÛ
a ÏákÛ Osmileté stfiední ‰koly odpraco-

vat 3.200 brigádnick˘ch hodin, závazek
pracujících z továrny S. K. Neumanna
odpracovat 500 hodin na úpravû  prosto-
ru pfied závodem v ulici Na Zahrádkách
a závazek dûlníkÛ z papírny v Pfied-
klá‰tefií odpracovat 350 hodin na v˘-
stavbû dûtského hfii‰tû pro matefiskou
‰kolu a na úpravû terénu pfied závodem.

Tûch závazkÛ bylo je‰tû mnohem
více. Jak vypl˘vá ze závûru textu o ve-
fiejném zasedání, v‰echny byly dÛkazem
toho, Ïe obãané chtûjí mít své mûsto
krásné a Ïe se plnû staví za heslo roku
1960 „Za vlast je‰tû krásnûj‰í“, celo-
státnû vyhlá‰ené na poãest jiÏ v˘‰e zmí-
nûného v˘roãí osvobození.

Josef Zacpal

Koral Ti‰nov
stolní tenis – 2. liga

Sobota, 30. 1. 2010
KORAL Ti‰nov : MEZ Vsetín, 7:10
Body: Cvrkal 2,5; Svoboda 2,5;
Pfiikryl 1; Smejkal 1; Vesel˘ 0

Nedûle, 31. 1. 2010
KORAL Ti‰nov : âSAD Hodonín B, 10:3
Body: Cvrkal 3,5; Svoboda 3,5; Vesel˘ 3;
Pfiikryl 0

Pozvánka na utkání v domácím
prostfiedí:

Sobota 13. 2. v 15.00 hod.
– Koral Ti‰nov : Tfiinec

Nedûle 14.2. v 10.00 hod.
– Koral Ti‰nov : Orlová

Více informací na internetov˘ch strán-
kách: http://pingpong.tisnov.cz/

Pofi. MuÏstvo Utkání V R P Zápasy Body

1 Siko Orlová 15 12 3 0 147:69 42

2 MS Brno A 16 11 3 2 149:77 41

3 Omya Jeseník 15 11 1 3 134:88 38

4 Koral Ti‰nov A 15 9 0 6 127:116 33

5 MEZ Vsetín 15 7 3 5 132:115 32

6 MS Brno B 16 7 1 8 114:127 31

Tabulka 2.ligy muÏÛ
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Pod vysokou sítí – volejbal

9. 1. 2010
TJ Lokomotiva

Ingstav – VK Ti‰nov
3:1, 1:3 

Pod vedením pfiedsedy klubu,
coby trenéra pro toto utkání, jsme

zmûfiili síly s nejzku‰enûj‰ím i nejmaza-
nûj‰ím soupefiem, kterému jsme mûli
co oplácet, protoÏe doma nás porazil
v obou utkáních. Vyhlídky nebyly dobré,
marodka a lyÏafiské zájezdy ná‰ kádr
zúÏily na pouh˘ch 6 hráãÛ. První zápas
byl jak na houpaãce. Ná‰ elán byl sráÏen
soupefiovou zku‰eností. Pouze ve 3. setu
jsme byli ‰Èastnûj‰í v koncovce.
V̆ sledek 3:1 pro Ingstav byl pro nás tro-
chu smutn˘.

V druhém zápase jsme zaãali stejnû,
od druhého setu se v‰ak projevila únava
star‰ích hráãÛ soupefie a my ‰li nahoru.
Honza ãapal v poli, Laco zavelel k útoku
a zaãali jsme soupefie tlaãit aktivní
hrou. Na‰i chlapci prokázali morální
sílu a chuÈ hrát i za nepfiíznivého stavu
a zaslouÏenû vyhráli 3:1.

16. 1. 2010
VK Ti‰nov - TJ Sokol Komárov
0:3 , 3:2

S t˘mem z Brna – Komárova máme
velmi vyrovnanou bilanci. V̆ sledek do-
poledního zápasu v‰ak pfiíli‰ neodpoví-
dal v˘voji utkání, nedokázali jsme totiÏ

dotáhnout slibnû rozehrané sety a jejich
koncovky nám naprosto nevy‰ly, nará-
Ïeli jsme na dobfie pracující obranu
hostí, zejména Laco si v prvním zápase
vylámal zuby na v˘bornû ãapajícím li-
beru. Hosté tak zvítûzili v pomûru 3:0.

Odvetn˘ zápas dlouho vypadal, Ïe
nedokáÏeme najít stfieleck˘ prach,
a stav 0:2 byl pro nás jiÏ velmi nepfiíz-
niv˘. Do zápasu poté zasáhl zku‰en˘
harcovník Fík, kter˘ nastartoval ná‰
t˘m k obratu. Rázem zaãalo v‰e vychá-
zet, na‰i hráãi v ãele s kapitánem se za-
ãali prosazovat v útoku (sníÏení na 1:2).
Ve ãtvrtém setu jsme soupefie naprosto
deklasovali, hosté z Brna v tu chvíli pÛ-
sobili naprosto bezradn˘m dojmem.
Najednou to byl Komárov, kdo naráÏel
na Ondrovy lopaty nad sítí, rovnûÏ Pája
zahrál velice dobr˘ zápas, dokázal uhrá-
vat i tûÏké míãe a utkání tak dospûlo do
rozhodujícího pátého setu. V nûm jsme
zaãali dobfie, je‰tû zmûna stran (8:6) ne-
nasvûdãovala tomu, Ïe bychom obrat
v zápase nedotáhli do vítûzného konce.
Hosté ale nesloÏili zbranû, kvalitním
servisem nás donutili k chybám na pfii-
hrávce i v útoku a otoãili na velmi ne-
pfiízniv˘ stav 8:12. Poté v‰ak stejnou
mincí hostÛm zavafiil Fík na servisu, na
bloku skvûle zavazel Ondra a nesku-
teãn˘ obrat zakonãila chyba soupefie,
po které jsme se mohli oddávat radost-
nému kfiepãení.

Pofi. MuÏstvo Utkání V R P Zápasy Body

7 âSAD Hodonín B 15 6 1 8 107:119 28

8 Robot M.Lazce B 15 5 2 8 102:125 27

9 Sokol Bru‰perk 15 4 2 9 104:124 25

10 Mittal Ostrava B 15 4 2 9 96:132 25

11 TÎ Tfiinec 15 3 2 10 87:132 23

12 TTC ¤íãany 15 1 2 12 69:144 19
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Îeny vítûznû

V novém roce mají ti‰novské basket-
balistky na svém kontû jednu poráÏku

a tfii dÛleÏité v˘hry. První utkání
v roce 2010 jsme sehrály na pÛdû sou-
pefie v Blansku. Pfiesto, Ïe jsme vedly
a byly lep‰ím z dvojice, koneãná prohra

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Znojmo 24 21 3 0 68:17 2016:1698 45

2. TJ Sokol ·lapanice 24 20 4 0 63:30 2126:1884 44

3. TJ Lokomotiva – Ingstav 24 17 7 0 56:40 2143:2053 41

4. TJ Sokol Komárov 24 16 8 0 61:36 2167:1999 40

5. VK Moravská Slávia Brno 26 14 12 0 54:49 2293:2266 40

6. TJ Tesla Brno 24 13 11 0 54:45 2223:2146 37

7. VK Ti‰nov 24 12 12 0 44:48 2054:1994 36

8. TJ Sokol Letovice 24 5 19 0 25:60 1745:1974 29

9. TJ âKD Blansko 26 2 24 0 21:74 1845:2227 28

10. TJ Sokol Dûdice 24 2 22 0 20:67 1707:2078 26

Tabulka po 24 utkáních

Co nás ãeká na domácí palubovce?
13. 2. 2010 – VK Ti‰nov – TJ âKD Blansko
27. 2. 2010 – VK Ti‰nov – VK Moravská Slávia
20. 3. 2010 – VK Ti‰nov – TJ Znojmo

(Lasik)

23. 1. 2010
TJ Tesla Brno – VK Ti‰nov
3:0, 3:2

Utkání s brnûnskou Teslou jsme ode-
hráli v tûlocviãnû Z· Smí‰kova. První
i druh˘ set byl jako pfies kopírák,
‰patn˘ úvod, vyrovnan˘ stfied, zpackaná
koncovka (2:0).Ve tfietím dûjství jsme
opût dohánûli náskok soupefie a ne-
zvládli koncovku. Tesla se tak po zá-
sluze mohla radovat z vítûzství, na
které se pfiíli‰ nenadfiela.

Ve druhém zápase jsme si chtûli na-
pravit reputaci. Zlep‰ili jsme pfiihrávku
a dohrávali i tûÏ‰í míãe. S Teslou jsme se
pfietahovali o vedení a set ztratili v po-
mûru 27:25.

V druhém setu jsme opût brnkali na
nervy trenéra a divákÛ a se ‰tûstím,

i díky kapitánovi, srovnali stav na 1:1.
Zlep‰en˘m v˘konem jsme pokraãovali
i ve tfietím setu (2:1).

âtvrté dûjství bylo ze v‰ech nejvy-
rovnanûj‰í, ale ‰Èastnûj‰í byl soupefi 2:2.
Pát˘ set  jsme díky útoãné impotenci
soupefii darovali. Nutno fiíci, Ïe soupefi
byl kompaktnûj‰í a chybûlo nám trochu
‰tûstí.

Vedle prohry s kvalitním soupefiem
nutno pfiipomenout, Ïe akustika v nové
tûlocviãnû Z· Smí‰kova je opravdu ne-
pfiíjemná. Nepfiíjemná pro v‰echny, pro
domácí i pro hosty. Je nám líto v‰ech
dûtí a uãitelÛ, ktefií zde dennû sportují
ve vyuãování i pfii mimo‰kolních aktivi-
tách. Bude naprosto nezbytné v budou-
cím ãase tuto nepfiíjemnou situaci fie‰it.
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Blahopfiání
Dne 16. 2. 2010 oslaví své 75. naroze-
niny paní JUDITA POSNEROVÁ.
V‰e nejlep‰í, hodnû zdraví a dobré po-
hody do dal‰ích let pfiejí syn Milan a Jan
s rodinou.

Dne 30. 1. 2010 oslavil své 30. naroze-
niny pan ZDENùK CRHA. Do dal‰ích
let mu pfiejeme hodnû ‰tûstí, pohody
a du‰evního klidu. T˘m sestfiiãek a ná-
hradní rodina U Palce.

Podûkování
Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit
s na‰ím milovan˘m manÏelem, tatín-
kem, dûdeãkem a pradûdeãkem panem
JANEM HEJMALOU z Heroltic.
Za projevy soustrasti a kvûtinové dary
dûkuje manÏelka a dcera s rodinou.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li rozlouãit s panem JOSE-
FEM HOSTùNSK¯M, dûkujeme také
za projevy soustrasti a kvûtinové dary.
Rodina Jiãínská a Müllerova.

Vzpomínky
Dne 15. února uplyne 4. v˘roãí, kdy
nás navÏdy opustil pan SLAVOMÍR
MAREK. Kdo jste ho znali, vzpomeÀte
s námi. Za tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka a dûti s rodinami.

Dne 18. února uplynou
smutné 2 roky od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil
pan KAREL KALIVO-
DA. Vûnujte mu tichou
vzpomínku. ManÏelka,
syn a dcera s rodinami.

V tichém rozjímání
vzpomínáme 4. února
10. v˘roãí úmrtí Ing. LA-
DISLAVA ONDRÁâKA
Csc. narozeného v ·erko-
vicích. S láskou a úctou
syn Martin a sestry
Marie a BlaÏena.

Dne 9. února uplynulo
5 let, co nás navÏdy
opustila na‰e maminka
a babiãka paní ANNA
MA·KOVÁ z Pej‰kova.
Za tichou vzpomínku
dûkují synové s rodinami.

Dne 12. 2. 2010 uplyne
10 rokÛ od úmrtí pana
JANA VRÁBLÍKA.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka a dcera
Jana s rodinou.

Sport

o 3 body velice mrzí – 58:61. Dal‰ím
hostitelem byly Bílovice nad Svitavou.
V tomto utkání jsme pfiehrály sou-
pefie a vyhrály 70:63. O víkendu
23. a 24. ledna jsme pfiivítaly soupefie
v Ti‰novû. V sobotu to byl t˘m Tesly
Brno s mistryní svûta v trojskoku
·árkou Ka‰párkovou v sestavû. Domácí
dûvãata podala kolektivní bojovn˘
v˘kon a zaslouÏenû vyhrála pomûrem

57:48. Nedûlní soupefi, VFU Brno, byl
tvrd˘ a nepfiíjemn˘ od první minuty.
Po tvrdém boji, kter˘ se nezfiídka pfie-
souval i do slovní pfiestfielky, domácí
Ïeny zvítûzily 50:46.

V prÛbûÏném hodnocení si druÏstvo
SKB Ti‰nov drÏí pûkné 4. místo.

ZdeÀka Zemánková, trenér
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Inzerce

Pronajmu zafiízen˘ byt 3+kk v Ti‰novû.
70 m2, 9.500,- Kã. Tel.: 724 025 983

Pronajmu zafiízen˘ RD 4+1,
Vev. Bít˘‰ka. Cena 11.000,- Kã.
Tel.: 724 025 983

Pronajmu byt 1+kk na ulici Dlouhá,
cena 7.000,- Kã/mûs. Tel.: 608 822 144

Vymûním nájemní byt v Brnû
(1+1 / 2+k) v klidné ulici u LuÏánek
za 2+1 v Ti‰novû. Tel.: 732 149 710

Pronajmu nov˘ byt v Ti‰novû 1+kk,
kvalitnû zafiízen˘. Tel.: 603 586 931

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

Pronajmu garáÏ, dolní fiada, Kvûtnická,
volné, 1.300,- Kã/mûs. Tel.: 739 733 221

Hledám pozemek pro stavbu domku
v Ti‰novû a okolí, popfi. i s objektem
k rekonstrukci. Tel.: 603 586 931

Prodám byt 1+1 na Kvûtnici, pûkn˘
stav, 950.000,- Kã. Tel.: 603 155 709

Koupím byt 2+1 v Ti‰novû. Mám hoto-
vost, spûchám. Tel.: 777 121 615

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

Douãím 1. st. Z·. Tel.: 604 569 477

Hledám douãování stfiedo‰kolské
chemie a angliãtiny. Tel.: 603 111 497

www.pujckydinero.cz , tel.: 739 443 544

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

Dne 21. 2. 2010 uplynou
3 smutné roky, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná manÏelka,
maminka a babiãka paní
IVANA FAFÍLKOVÁ.
Stále vzpomínají a za

tichou vzpomínku dûkují manÏel a dûti
s rodinami.

„Îivot je poznání, louãení a vzpomínání...“

Dne 4. 2. uplynulo 30 let
od chvíle, kdy nás na-
vÏdy opustil ná‰ tatínek
a dûdeãek pan PAVEL
VRZAL. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje syn Pavel
s manÏelkou a vnouãata

Pavel, Jan a Veronika.
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