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Prezentaci v‰ech ti‰novsk˘ch matefisk˘ch
‰kol najdete uvnitfi tohoto ãísla.
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fiíjemné oteplení ve druhé polovinû
února napomohlo k ideálnímu prÛbû-
hu oblevy. Obrovské zásoby snûhu
v povodí Svratky hrozily záplavami,

ale neãekanû hladce a bez komplikací v‰e letos
dobfie dopadlo. Návrat mrazivého zimního po-
ãasí v prvním bfieznovém t˘dnu jako by naopak
potvrdil pranostiku: bfiezen – za kamna vlezem.
Velké mnoÏství posypového materiálu, které se
objevilo po rozpu‰tûní posledních zbytkÛ ledu
na komunikacích a chodnících, svûdãí o mimo-
fiádnosti leto‰ní zimy. Zatímco v zimû jsme
mûli pocit, Ïe posypu na ledovém povrchu chod-
níkÛ a silnic se nedostává, nyní nás ãeká hodnû
práce s jeho urychlen˘m odklízením. Doufám,
Ïe sníh a mráz se jiÏ nevrátí a budeme schopni
do Velikonoc na‰e mûsto fiádnû pfiipravit.

S leto‰ním pfiíchodem jara zaãíná dva roky
oãekávaná v˘stavba obchodního a sportovního
centra v pfiednádraÏním prostoru. Pfiípravu
stavby  v obtíÏn˘ch zakládacích podmínkách
komplikovaly sloÏité majetkoprávní vztahy
s vlastníky okolních nemovitostí a nepochybnû
klíãovou komplikací zahájení stavby byly finan-

ãní náleÏitosti navazujících smluv i dostupnost
úvûrov˘ch prostfiedkÛ v loÀském roce hospodáfi-
ské krize. Koncem února byla vedení mûsta in-
vestorem – firmou Prelax – pfiedstavena JMA
stavební, spol. s r.o., Jihlava, která bude stavbu
provádût. V prvním bfieznovém t˘dnu bylo pfie-
dáno staveni‰tû. Jak jen to poãasí dovolí, práce
se urãitû rozbûhnou velk˘m tempem s cílem
do konce léta pfiipravit hrubou stavbu k dovy-
bavení tak, aby provoz obchodního centra byl
zahájen je‰tû na podzim tohoto roku. Investice
pfiesahující 50 mil. Kã bude  nejvût‰í stavbou
v centru mûsta v tomto roce a pfiinese nepo-
chybnû téÏ fiadu komplikací a problémÛ. Prosím
tímto v‰echny obãany, pû‰í i fiidiãe, aby v uve-
deném prostoru dbali v‰ech zákazÛ a omezení
a trpûlivû sná‰eli problémy spojené s rozsáhlou
stavbou. Kromû vlastní budovy budou probíhat
souãasnû i velké úpravy komunikací a parko-
vi‰tû v tûsném sousedství. Mûsto naváÏe vybu-
dováním nové propojovací komunikace, která
umoÏní chodcÛm a zásobovacím vozidlÛm
pfiístup do Ml˘nské ulice.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

P

Rád bych pfiedstavil dal‰í pfiipravované
akce mûsta, ale bohuÏel budu muset pokraãovat
aÏ v nûkterém dal‰ím ãísle. Aktuálnû povaÏuji
za dÛleÏité (i na Ïádost ãlenÛ mûstské rady)
alespoÀ struãnû reagovat na téma „bioplynové
stanice“, které se rÛzn˘mi informacemi a dez-
informacemi v nedávné dobû v Ti‰novû opût
objevilo. V souvislosti s realizací fotovoltaické
elektrárny v prostoru b˘valé skládky a okolí
cihelny na Trnci byla rada mûsta informována
o zámûru majitele cihelny zpracovat projekto-
vou dokumentaci na zfiízení bioplynové stanice.
Pro pfiípravu projektu je nutno mimo jiné ovûfiit
kapacitu elektrické pfienosové soustavy, proto
byla rada poÏádána o souhlas se zámûrem,
kter˘ poslouÏí k projednání uvedené problema-
tiky s distributorem elektfiiny. Na svém zase-
dání 6. 1. 2010 RM pfiijala i toto usnesení:

„RM souhlasí se zámûrem firmy HOUSE
PROPERTY, se sídlem v Brnû, vybudovat bio-
plynovou stanici na pozemku parc. ã. 345/1
v k. ú. Ti‰nov. Tento souhlas lze pouÏít pouze
jako stanovisko mûsta k Ïádosti o rezervaci
pfiipojení k distribuãní soustavû E.ON
Distribuce, a. s., není vyjádfiením k územnímu
a stavebnímu fiízení.“

Rada se pfii tom fiídila obecn˘mi principy
a doporuãeními EU, Vlády âR i Jihomorav-
ského kraje t˘kajícími se problematiky obnovi-
teln˘ch zdrojÛ energie a likvidace bioodpadÛ.
(Jasnû je stanovisko Jihomoravského kraje
zfiejmé z dopisu hejtmana Michala Ha‰ka
z 15. prosince loÀského roku, kter˘ je zve-
fiejnûn na internetov˘ch stránkách
www.bps-tisnov.7x.cz).

Pokud bude uveden˘ zámûr projekãnû zpra-
cován, bude nepochybnû podroben nároãnému
procesu EIA – posouzení vlivu na Ïivotní
prostfiedí, kde bude prostor k poskytnutí dÛle-
Ïit˘ch informací, k zapojení vefiejnosti, k opo-
nentufie a racionální diskuzi. Rada mûsta
garantuje, Ïe bude velmi pfiísnû cel˘ proces sle-
dovat a rozhodnû nedá souhlas k realizaci pro-
jektu, kter˘ by byl v rozporu s platn˘mi nafiíze-
ními. Jde nám pfiedev‰ím o to, aby na‰e mûsto
bylo dobrou adresou k bydlení. K tomu kromû
krásn˘ch pfiírodních podmínek bezesporu patfií
i vybavenost dostupn˘mi energiemi, zásobení
vodou, likvidací odpadních vod i moderními
zafiízeními k tfiídûní a likvidaci odpadu.

Za Radu mûsta Ti‰nova
Ing. Franti‰ek Svoboda,starosta
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 01/2010 konaného
dne 18. února 2010

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Uzavfiení Smlouvy o budoucí smlouvû
o poskytnutí dotace z rozpoãtu Jiho-
moravského kraje mezi Jihomorav-
sk˘m krajem a mûstem Ti‰nov
za úãelem spolufinancování projektu
„Bezpeãnû na kole Ti‰novem – zv˘-
‰ení bezpeãnosti silniãního provozu“.

3. Dodatek ã. 1 zfiizovací listiny tûchto
pfiíspûvkov˘ch organizací dle pfiedlo-
Ïen˘ch návrhÛ:
– Matefiská ‰kola Sluníãko, Ti‰nov,

Na Rybníãku 177
– Matefiská ‰kola, Ti‰nov, Horova 960,

pfiíspûvková organizace
– Matefiská ‰kola, Ti‰nov,

U Humpolky 1686
– Základní ‰kola, Ti‰nov,

Smí‰kova 840
– Základní ‰kola, Ti‰nov,

nám. 28. fiíjna 1708
– DÛm dûtí a mládeÏe, Ti‰nov,

Riegrova 312
4. Doplnûní ZdeÀky a Antonína

Sná‰elov˘ch do uÏ‰ího v˘bûru Ïada-
telÛ o byt na I. pololetí roku 2010.

5. Vyhlá‰ení zámûru prodeje jednopoko-
jového bytu ã. 1717-2 v prvním patfie
domu ã. p. 1717, 1718, 1719 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû o v˘mûfie
30,77 m2 + balkon 2,27 m2 + sklep
1,00 m2 .

6. Podmínky prodeje jednopokojového
bytu ã. 1717-2 v prvním patfie domu
ãp. 1717, 1718, 1719 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû o v˘mûfie
30,77 m2 + balkon 2,27 m2 + sklep

1,00 m2 ve smyslu ãl. III, odst. 5 pra-
videl k prodeji bytÛ z majetku mûsta
Ti‰nova obálkovou metodou jako vol-
ného bytu nejvy‰‰í nabídce, nejménû
v‰ak za cenu stanovenou znaleck˘m
posudkem a pfiipoãtením nutn˘ch
nákladÛ spojen˘ch s prodejem, danû
z pfievodu nemovitostí a zÛstatkové
ãásti fondu oprav, kterou prodávající
vloÏil do fondu oprav ke dni prodeje
bytové jednotky. Nabídky na odkou-
pení bytu mohou zájemci podat na
podatelnû MûÚ Ti‰nov v termínu do
31. 3. 2010 vãetnû. Obálky oznaãit:
„Prodej bytu ã. 1717-2 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû – nerozlepovat“!
V nabídce uvést: Konkrétní nabíze-
nou cenu a závazek k úhradû nut-
n˘ch nákladÛ spojen˘ch s prodejem,
danû z pfievodu nemovitostí a zÛstat-
kové ãásti fondu oprav.

7. Odkoupení ãástí pozemku v k. ú.
Ti‰nov parc. ã.  2400/1 podle GP ozna-
ãen˘ch parc. ã. 2400/27 o v˘mûfie
5 m2, parc. ã. 2400/28 o v˘mûfie 19 m2

a parc. ã. 2400/29 o v˘mûfie 5 m2 ve
vlastnictví spoleãnosti âEPS a. s, se
sídlem v Praze za kupní cenu ve v˘‰i
Kã 4.330,- + DPH. Náklady spojené
s pfievodem hradí mûsto Ti‰nov.

8. Odkoupení ãástí pozemku v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 2053/18 podle GP
oznaãenou parcelním ãíslem 2053/21
o v˘mûfie 196 m2 ve vlastnictví
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEâ-
NOSTI, a. s., se sídlem v Brnû za
kupní cenu ve v˘‰i 150, Kã/m2.
Náklady spojené s pfievodem hradí
mûsto Ti‰nov.

9. JUDr. Franti‰ka Janíãka, bytem
Ti‰nov do funkce pfiísedícího
Okresního soudu Brno – venkov na
funkãní období let 2010 – 2014.

10. Uzavfiení Smlouvy o sdruÏení pro-
stfiedkÛ na spoleãnou jednotku
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poÏární ochrany s obcí Pfiedklá‰tefií
dle pfiedloÏeného návrhu.

11. Poskytnutí návratné finanãní v˘po-
moci z rozpoãtu mûsta Ti‰nova
Matefiskému centru Studánka, o. s.
ve v˘‰i Kã 150.000,- na zaji‰tûní pro-
vozu centra v prvním pololetí roku
2010 a uzavfiení Smlouvy o poskyt-
nutí návratné finanãní v˘pomoci
z rozpoãtu mûsta Ti‰nova
s Matefisk˘m centrem Studánka, o. s.
dle pfiedloÏeného návrhu.

12. Projekt „Resocializaãní tábor pro
dûti v Ti‰novû“ na rok 2010 dle pfied-
loÏeného návrhu vãetnû finanãní
spoluúãasti mûsta na jeho realizaci.

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

Ti‰nova do 10. 2. 2010.
2. Zprávu o ãinnosti Komise k projedná-

vání pfiestupkÛ mûsta Ti‰nova za rok
2009.

3. Zprávu o Ïivnostenském podnikání za
rok 2009.

4. Vyhodnocení ãinnosti mûstského ka-
merového a dohlíÏecího systému za
II. pololetí roku 2009.

5. Odstoupení spoleãnosti Kv. ¤ezáã,
s. r. o., Ti‰nov od smluv o uzavfiení
budoucích smûnn˘ch smluv, které
byly uzavfieny 1. 9. 2004 mezi mûs-
tem Ti‰nov na stranû jedné a spoleã-
ností Kv. ¤ezáã, s. r. o., se sídlem
v Ti‰novû a Marií Mihulovou, bytem
Malhostovice, na stranû druhé.

6. Odstoupení pana Ladislava KfiíÏe, by-
tem Ti‰nov od zámûru odkoupení ãás-
tí pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov.

7. Zápis ã. 1/2010 z kontrolního v˘boru
ze dne 27.01.2010.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
místostarosta

Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
vyhla‰uje následující zámûry
mûsta Ti‰nova

1. Prodej jednopokojového bytu ã. 1717-2
v prvním patfie domu ãp. 1717, 1718,
1719 na ulici Kvûtnická v Ti‰novû
o v˘mûfie 30,77 m2 + balkon 2,27 m2

+ sklep 1,00 m2.
2. Podmínky prodeje jednopokojového

bytu ã. 1717-2 v prvním patfie domu
ã. p. 1717, 1718, 1719 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû o v˘mûfie
30,77 m2 + balkon 2,27 m2 + sklep
1,00 m2 ve smyslu ãl. III, odst. 5 pra-
videl k prodeji bytÛ z majetku mûsta
Ti‰nova obálkovou metodou jako vol-
ného bytu nejvy‰‰í nabídce, nejménû
v‰ak za cenu stanovenou znaleck˘m
posudkem a pfiipoãtením nutn˘ch ná-
kladÛ spojen˘ch  s prodejem, danû
z pfievodu nemovitostí a zÛstatkové
ãásti fondu oprav, kterou prodávající
vloÏil do fondu oprav ke dni prodeje
bytové jednotky.
Nabídky na odkoupení bytu mohou

zájemci podat na podatelnû MûÚ Ti‰nov
v termínu do 31. 3. 2010 vãetnû.
Obálky oznaãit: „Prodej bytu ã. 1717-2
na ulici Kvûtnická v Ti‰novû – nerozle-
povat“!
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou
cenu a závazek k úhradû nutn˘ch
nákladÛ spojen˘ch s prodejem, danû
z pfievodu nemovitostí a zÛstatkové
ãásti fondu oprav.

Odbor správy majetku a investic
umoÏní pfiípadn˘m zájemcÛ prohlídku
bytu v termínu: 24. 3. 2010 v dobû od
16.30 – 16.45 hod.
Pfiímo na adrese:
Ti‰nov, Kvûtnická 1717, byt ã. 2.

BliÏ‰í informace ke shora uvede-
nému zámûru mohou obãané obdrÏet
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v úfiedních hodinách na Mûstském
úfiadû Ti‰nov na Odboru správy ma-
jetku a investic.

Obãané se mohou ke shora uvede-
nému zámûru vyjadfiovat ve lhÛtû
30 dnÛ ode dne vyvû‰ení, tj. do
23. 3. 2010 vãetnû.

Ing. Franti‰ek SVOBODA
starosta mûsta Ti‰nova

vyvû‰eno: 22. 2. 2010

Ztráty a nálezy

Ztratili jste nûco? Klíãe, doklady
hodinky… Jsou tu pro Vás ZTRÁTY
A NÁLEZY na podatelnû Mûstského
úfiadu, Ti‰nov, nám. Míru 346. Podívat
se mÛÏete i na www.tisnov.cz do sekce
Praktické informace.

Informace Finanãního
úfiadu v Ti‰novû

V‰ichni, ktefií jsou povinni podat
daÀové pfiiznání k dani z pfiíjmÛ za rok
2009 nejpozdûji do 31. bfiezna leto‰ního
roku a rozhodnou se odevzdat daÀové
pfiiznání osobnû na Finanãním úfiadû
v Ti‰novû, mohou vyuÏít roz‰ífiené
úfiední hodiny podatelny a pokladny
finanãního úfiadu:

V t˘dnu od 22. 3. do 26. 3. 2010
podatelna 7.00 – 18.00 hod
pokladna 8.00 – 18.00 hod.

Pondûlí 29. 3. 2010 aÏ stfieda
31. 3. 2010

podatelna 7.00 – 18.00 hod.
pokladna 8.00 – 18.00 hod.

Ing. Eva Kynclová
povûfiená zastupováním

fieditele FÚ v Ti‰novû

Ochrana vefiejné zelenû

Dochází k ãastému poru‰ování obecnû
závazné vyhlá‰ky mûsta Ti‰nova
ã. 5/2005 k ochranû Ïivotního prostfiedí,
zelenû v zástavbû a ostatní vefiejné ze-
lenû na území mûsta Ti‰nova, proto
upozorÀujeme obãany na chystané kon-
troly poru‰ování této vyhlá‰ky. Jedná
se pfiedev‰ím o vjíÏdûní a parkování
vozidel ve vefiejné zeleni. Poru‰ování
této obecnû závazné vyhlá‰ky bude po-
stihováno dle âl. 4. Celé znûní vyhlá‰ky
je uvedeno na internetov˘ch stránkách
mûsta Ti‰nova www.tisnov.cz.

Matefiská ‰kola, Ti‰nov,
Horova 960,
pfiíspûvková organizace

Obecné informace:
Název: Matefiská ‰kola, Ti‰nov,

Horova 960,
pfiíspûvková organizace

Zfiizovatel: Mûsto Ti‰nov
Sídlo: Horova 960, 666 03 Ti‰nov
Provoz ‰koly: od 6.30 do 16.00 
Kapacita ‰koly: 125 dûtí v 5 tfiídách
Telefon: 549 415 666
E-mail: horova.ms@seznam.cz

Co nabízíme:
• osobnostnû orientovan˘ model v˘uky

– respektování pfiirozené potfieby dí-
tûte, svobody a individuálního rozvoje
osobnosti. Práce s dûtmi s prvky pro-
gramu „Zaãít spolu“ v jedné tfiídû
– vût‰í dÛraz bude kladen na úzkou
spolupráci s rodinou, aktivní podíl ro-
diny na dûní ve tfiídû. Klademe dÛraz
na individuální pfiístup k dítûti, uãení
proÏitkem, rozvoj komunikace, spolu-
práce a vytváfiení pravidel mezilid-
ského souÏití.
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• tfiídy heterogenní – vûkovû smí‰ené
• aktivity pro dûti mimo hlavní v˘-

chovn˘ program (Tvofiení z hlíny,
KfiesÈanství, Pfied‰kolní pfiíprava
– edukativnû stimulaãní skupiny
v pfiítomnosti rodiãÛ, Flétniãka pro ra-
dost i pro zdraví)

• plnû kvalifikovan˘ pedagogick˘ sbor,
nad‰en˘ pro svou práci a laskav˘ per-
sonál provozních pracovnic, ochotn˘
vÏdy dûtem pomoci

• spolupráci s klinikou LOGO z Brna,
která v prostorách na‰í ‰koly zaji‰Èuje
kaÏd˘ t˘den individuální logopedic-
kou péãi

• útulné, funkãní a inspirativní pro-
stfiedí ‰koly

• pfiírodnû chránûnou zahradu, umoÏ-
Àující provádûní ‰iroké ‰kály ãinností
bûhem v‰ech roãních období

• krásné podnûtné okolí matefiské ‰koly,
které se samo nabízí ke zkoumání
a objevování zákonitostí pfiírody

• spoustu doprovodn˘ch akcí bûhem
roku, urãen˘ch jak dûtem, jejich rodi-
ãÛm i ‰ir‰í vefiejnosti

• adaptaãní programy pro nové dûti
– hry u nás na palouãku – na zahradû
M·, postupné zvykání v doprovodu
rodiãÛ, podle individuální potfieby
dítûte.

Cílem je ‰Èastné dítû, které se do ma-
tefiské ‰koly tû‰í. Je pro nás dÛleÏité co
cítí, proÏívá, co se uãí, jeho názory, ná-
pady.

Na‰í snahou je, aby i vztah s rodiãi
byl zaloÏen na vzájemné dÛvûfie, otev-
fienosti, vstfiícnosti a ochotû spolupra-
covat.

Matefiská ‰kola Sluníãko,
Na Rybníãku 1700, Ti‰nov

Obecné informace:
Název: Matefiská ‰kola Sluníãko,

Ti‰nov, Na Rybníãku 1700

Zfiizovatel: Mûsto Ti‰nov
Sídlo: Na Rybníãku 1700, 666 01 Ti‰nov
Provoz ‰koly: od 6.15 do 16.30 hod.
Kapacita ‰koly: 132 dûtí v 5 tfiídách
Telefon: 549 415 256, mobil 737 115 677
E-mail: slunicko.ms @ volny.cz
Internetové stránky ‰koly:
www.slunickoms.wz.cz s fotogalerií ‰koly

Co nabízíme:
• ‰kolní vzdûlávací program Hrajeme si

se Sluníãkem – alternativní program
pro pfied‰kolní vzdûlávání – Matefiská
‰kola podporující zdraví, ve kterém
respektujeme pfiirozené potfieby dûtí
a rozvíjíme jejich komunikaci a spolu-
práci zábavné ãinnosti, aktivity dle
zájmu dûtí a rodiãÛ – solná jeskynû,
hra na flétnu,  kfiesÈanství, keramika,
edukativní skupiny – pfiíprava dûtí na
‰kolu v pfiítomnosti rodiãÛ, logopedic-
kou péãi ve spolupráci s klinikou LOGO

• zdravou, vyváÏenou stravu, pitn˘ re-
Ïim s ohledem na potfiebu dûtí

• vstfiícnou a upfiímnou spolupráci s ro-
dinou pfii zaji‰Èování potfieb dítûte
– volba her, ãinností, odpoãinku, spaní
– nespaní, délky pobytu v M·

• prostorné, slunné, esteticky kvalitnû
vybavené prostfiedí ‰koly i zahrady
zaruãující pfiirozen˘ pohyb a hru dûtí

• pestré kulturní programy – divadla,
kina, v˘stavy, koncerty

• vycházky do pfiírody, do okolí, exkurze
a zájezdy

• spoleãné akce rodiãÛ a dûtí – tvofiení,
slavnostní dny, v˘lety

• v˘let pro pfied‰koláky
• moÏnost postupného pfiivykání na ko-

lektiv a prostfiedí v doprovodu rodiãÛ,
v odpoledních hodinách – cviãení ro-
diãÛ s dûtmi a zábavné ãinnosti, hry
dûtí a rodiãÛ po zápisu do M·

Posláním M· Sluníãko je:
Ve stálém kontaktu s rodiãi podporo-
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vat rozvoj osobnosti kaÏdého dítûte,
zdravû rozvíjet citovou, tûlesnou i rozu-
movou oblast, vést ho k osvojování zá-
kladních pravidel chování, základních
Ïivotních hodnot a mezilidsk˘ch vztahÛ
tak, aby dítû mohlo pokraãovat v dal‰ím
vzdûlávání a ve zdraví proÏít smyslu-
pln˘ a plnohodnotn˘ Ïivot.

Pfiijìte se k nám podívat, srdeãnû
vás zveme!

Matefiská ‰kola, Ti‰nov,
U Humpolky 1686

Obecné informace:
Název: Matefiská ‰kola, Ti‰nov,

U Humpolky 1686
Zfiizovatel: Mûsto Ti‰nov
Sídlo: U Humpolky 1686, Ti‰nov 666 01
Adresy pracovi‰È: U Humpolky 1686

Kvûtnická 1684
Provoz ‰koly: od 6.00 do 16.00 hod.
Kapacita ‰koly:
75 dûtí ve 3 tfiídách – U Humpolky
54 dûtí ve 2 tfiídách – ul. Kvûtnická
Telefon: 549 410 382
E-mail: mshumpolka@volny.cz

Co nabízíme:
• práci podle ·kolního vzdûlávacího

programu – Jaro, léto, podzim, zima
– to je cel˘ rok

• vzdûlávací ãinnost zaloÏenou na meto-
dách pfiím˘ch proÏitkÛ s vyuÏitím dût-
ské zvídavosti a potfieby objevovat.
Podporujeme zdrav˘ tûlesn˘, psy-
chick˘ a sociální v˘voj dítûte a vytvá-
fiíme optimální podmínky pro jeho
individuální v˘voj v návaznosti na
jeho v˘chovu v rodinû a úzké spolu-
práci s rodinou.

• práci ve vûkovû  smí‰en˘ch tfiídách,
ãimÏ se nejvíce pfiibliÏujeme modelu
pfiirozeného souÏití v rodinû

• hrátky s flétniãkou, keramika, kfies-
Èanská v˘chova

• vstfiícnost a pfiíjemné prostfiedí
• kulturní akce v prÛbûhu celého roku
• edukativnû-stimulaãní skupinky pro

pfied‰koláky – ·koliãka pfied ‰kolou
• pobyt ve ‰kole v pfiírodû pro pfied‰ko-

láky
DÛleÏité pro nás je, aby se dítû cítilo

spokojené a do matefiské ‰koly chodilo
rádo.

MûKS Ti‰nov uvádí

stfieda 17. bfiezna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

7. koncert sezóny KPH 2009/2010
INDIGO QUARTET

Jan Bûlohlávek, Martin Fi‰er – housle
Martina Himerová – viola
Pavel Borsk˘ – violoncello

Repertoár kvarteta je pomûrnû ‰iro-
k˘, rozprostírá se od sam˘ch poãátkÛ

jazzu aÏ po hudbu souãasnosti. Indigo
Quartet se v Ïádném pfiípadû nedrÏí
„klasického“ jazzu; obãas koketuje se
spirituály, rockem, popem i world mu-
sic, takÏe v repertoáru najdete vedle
skladeb Duka Ellingtona napfiíklad
skladby Beatles, Davida Balakrishnana
ãi Astora Piazzolly. V poslední dobû se
kvarteto orientuje na vlastní skladby,
úpravy jazzov˘ch standardÛ, ale také
na soudobou skladatelskou tvorbu.
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pátek 19. bfiezna v 19.30 hod.
mal˘ sál MûKS

Poslechov˘ pofiad
ANDùLSKÁ POâTA

ZUZANY NAVAROVÉ
Hana Svanovská a Richard Lank

pfiedstavují tvorbu pfiední ãeské zpû-
vaãky v pofiadu na motivy stejnojmenné
knihy textÛ. Podrobnosti byly zvefiej-
nûny v minulém ãísle TN.

nedûle 21. bfiezna v 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Archa Community – Divadlo Járy
Pokojského

Smoljak-Smûrák-Cimrman:
LIJAVEC

V rámci obãanského sdruÏení Archa
Community pÛsobí cimrmanologické
Divadlo Járy Pokojského; soubor je slo-
Ïen pfieváÏnû z b˘val˘ch chovancÛ ÚSP
Kociánka (vozíãkáfiÛ) a jejich kamarádÛ.

MûKS není pofiadatelem této akce,
pouze pronajímá sál k její prezentaci.

stfieda 24.bfiezna v 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS
Klubov˘ veãer

DNES JSME SI POZVALI
Hostem je Ing. Pavel Jajtner a poho-

vofií na téma 15 let v diplomatick˘ch
sluÏbách (Rakousko, Maroko, Vatikán).

Pofiadatelem akce je Katolická vzdû-
lávací jednota, MûKS poskytuje sál
k její prezentaci.

pátek 26. bfiezna v 19.00 a v 16.30 hod.
sál kina Svratka

Divadelní agentura DAP Praha
O CHYTRÉ PRINCEZNù

– pohádkov˘ muzikál
Pfiíbûh princezny, které se podafií

pfielstít ãerta, znají dûti tak jak jim ho
kdysi odvyprávûla pohádkáfika BoÏena
Nûmcová. Autorãino vyprávûní inspiro-

valo Jifiího Îáka, kter˘ námût pfiepraco-
val do podoby muzikálu pro nejmen‰í.
Pfiedprodej na odpolední pfiedstavení
v knihkupectví pí Ra‰kové, tel. 549 410 022

stfieda 31. bfiezna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

8. koncert sezóny KPH 2009/2010
CANTUS ET CORDIS
Zuzana Veverková – zpûv

Eva Kalová – housle
Zita Vinklerová – housle, viola

Katka Stávková – viola da gamba
Marek Kubát – arciloutna, barokní kytara.

Pûtice hudebníkÛ, hrajících na do-
bové nástroje a jejich repliky, se zab˘vá
interpretací duchovní a svûtské hudby
17. a 18. století. Nebrání se ani drob-
n˘m Ïánrov˘m pfiesahÛm, pfii kter˘ch
vyuÏívají vlastních zku‰eností s lidovou
ãi jazzovou hudbou. Vedle interpretace
staré hudby se ãlenové zab˘vají téÏ ba-
datelskou ãinností, jejíÏ v˘sledky uplat-
Àují pfii své koncertní produkci.

V˘stava v Podhoráckém
muzeu

Jarní zeleÀ je symbolem neustálého
kolobûhu v pfiírodû, na kterém je nejlépe
vidût obnovená vegetaãní síla. Znovu
nastanou zemûdûlské práce – orba,
setba, sadba a první v˘hon dobytka na
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pastvu. Ve v˘roãních obyãejích se rolníci
snaÏili zajistit pro svou rodinu a celé
hospodáfiství zdraví, plodnost, dobrou
úrodu a ochranu proti zl˘m mocnostem.
Dodnes se v obfiadech, obyãejích a zvy-
cích mísí pfiedkfiesÈanské a kfiesÈanské
prvky. Velikonoce jsou svátky pohyblivé,
mnohé v˘znamné dny jim pfiedcházejí,
dal‰í je následují. Stromy, rostliny,
pruty nebo ratolesti plné listí a kvûtÛ
jsou stál˘mi prÛvodci jarním obdobím,
které vyvrcholí Velkou nocí.

V˘stava Jarní zeleÀ, která bude
probíhat v Podhoráckém muzeu
v Pfiedklá‰tefií (poboãce Muzea
Brnûnska) od 27. 3. do 5. 4. 2010, pou-
kazuje na jejich dÛleÏitost. V klenut˘ch
komorních místnostech muzejní galerie
se pfiedstaví neobvykl˘m pohledem rost-
liny jako souãást zvykosloví od masopu-
stu aÏ do prvních jarních hodÛ, jako sou-
ãást duchovní, spoleãenské i materiální
lidové kultury.

Komponované pásmo

V pfiedveãer otevfiení v˘stavy se
bude konat v Podhoráckém muzeu kom-
ponované pásmo, zamûfiené na jarní
dobu v˘znamnû spojenou se zelení.
V pátek 26. bfiezna v 16.30 hodin
v nûm zazní vedle mluveného slova
a recitace také lidové písnû, náznak
obyãejov˘ch obchÛzek a tancÛ.

Vzhledem k nepfiíli‰ rozlehlému sálu,
ve kterém pofiad probûhne, prosíme zá-
jemce, aby si na tuto mimofiádnou akci
rezervovali do muzea vstup pfiedem.
Telefon: 549 412 293
E-mail:
predklasteri@muzeumbrnenska.cz
Vstupné obvyklé.
O velikonoãních svátcích je Podhorácké
muzeum otevfieno.

(io)

Pozvánka na v˘stavu

Od 1. bfiezna 2010 mÛÏete v Domovû
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce zhlédnout
novou v˘stavu Îivot svaté Zdislavy
v obrazech. V̆ stava potrvá do konce
mûsíce dubna. Autorka, sestra âeslava,
OP Jana Talafantová (*1942), je od roku
1976 ãlenkou âeské kongregace sester
dominikánek. Zamûfiuje se pfiedev‰ím
na ilustrace se zdislavskou tematikou.
Inspiraci ãerpá ze svého dlouhodobého
pÛsobení na místech spjat˘ch se Ïivo-
tem paní Zdislavy – kastelánka na
hradû Lemberk, komunita v Jablonném
v Podje‰tûdí. Je autorkou i ilustrátor-
kou knih: O smutném trní, O koze
v Betlémû, O lakomé rybû, Joná‰,
Legenda o sv. Mikulá‰i, Kde je ten
právû narozen˘ král. Dále ilustrovala
knihy: O dobré paní Zdislavû, Mariin
mal˘ oslík, Eucharistie, Dopis knûzi,
Paní z Lemberka, Bojovník pravdy
sv. Dominik a dal‰í. V̆ stava vznikla
s laskav˘m svolením a ve spolupráci
s âeskou kongregací sester dominiká-
nek v Brnû.

Srdeãnû Vás zveme na jarní v˘let na
ÎernÛvku spojen˘ s tímto umûleck˘m
záÏitkem.

J.P.

Vyjde slovník v˘tvarníkÛ
regionu

JiÏ dfiíve avizované vydání slovníku
v˘tvarníkÛ regionu vyjde zaãátkem
dubna. Podafiilo se totiÏ je‰tû získat do
této publikace fiadu nov˘ch informací.
Kniha na více neÏ 320 celobarevn˘ch
stranách pfiiná‰í témûfi 190 v˘tvarníkÛ,
jejichÏ Ïivot a tvorba je spjata s ti‰nov-
sk˘m regionem.

Vydání knihy podpofiilo nejen mûsto
Ti‰nov a Kufiim, nûkolik obcí regionu,
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ale také nûkteré v˘znamné regionální
firmy.

Kniha bude v prodeji pfiedev‰ím
v nûkter˘ch regionálních galeriích
(Libu‰ina galerie v Malhostovicích,
Sklenûnka v Bfiezinû a Galerie z ruky
v KfiíÏovicích) a v Ti‰novû potom v gale-
rii Jamborova domu a ve V-atelieru na
Jungmannovû ulici. Nenechte si ujít
tuto mimofiádnou regionální publikaci,
která vychází pouze v omezeném ná-
kladu.

(mp)

Obrazy Zdenky Ranné

Ti‰novsko bylo místem inspirace
a pÛsobení mnoha v˘znamn˘ch v˘tvar-
n˘ch umûlcÛ. Patfií mezi nû i rodina
Rann˘ch ze ·tûpánovic. Tvorba

Emanuela Ranného (1913 – 2008) a jeho
syna Michala Ranného (1946 – 1982) jiÏ
byla pfiedstavena na v˘stavû v Podho-
ráckém muzeu v Pfiedklá‰tefií, poboãce
Muzea Brnûnska. V souãasné dobû mu-
zeum pfiipravuje expozice prací Zdenky
Samsonové-Ranné (1919 – 1990), jejíÏ
neokázalé krajinomalby, portréty a kvû-
tinová záti‰í vznikaly z hlubokého pro-
Ïití rodné krajiny, její pfiírody i obyvatel.
Aby v˘stava pfiinesla co nejúplnûj‰í po-
znání tvorby této v˘jimeãné autorky,
prosíme soukromé majitele, ktefií by
byli ochotni zapÛjãit obrazy a kresby
Zdenky Ranné, aby kontaktovali
pracovnici Podhoráckého muzea,
Mgr. Hanu Petlachovou, tel. 549 412
293, e-mail: h.petlachova@muzeumbr-
nenska.cz.

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
17. 3. KPH – Indigo Quartet sál MûKS 19.30 MûKS
19. 3. Andûlská poãta Zuzany Navarové sál MûKS 19.30 MûKS
20. 3. Diskotéka pro náctileté sál MûKS 16.30 DDM
21. 3. Divadlo Járy Pokojského: Lijavec kino Svratka 19.00 Archa

Community
26. 3. O chytré princeznû kino Svratka 9.00, 16.30 MûKS
31. 3. KPH – Cantus et Cordis sál MûKS 19.30 MûKS

V˘stavy

Datum Akce Místo
27. 2. – 25. 3. Josef Velãovsk˘ JamborÛv dÛm
27. 3. – 5. 4. Jarní v˘stava s velikonoãní tématikou JamborÛv dÛm
15. 3. – 26. 3. V̆ stava k 90. v˘roãí gymnázia galerie Diana
27. 3. – 5. 4. Jarní zeleÀ Podhorácké muzeum 
29. 11. – 28. 3. Památné stromy Ti‰novska Podhorácké muzeum 

Jinde

Datum Akce Místo
1. 3. – 30. 4. Îivot sv. Zdislavy v obrazech Domov sv. AlÏbûty
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Matefiské centrum Studánka
Vás srdeãnû zve:
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

SluÏební maminka
KdyÏ jsem se do Ti‰nova
stûhovala, byla jsem
plná oãekávání i obav,
jak uÏ to tak pfii zmûnû

bydli‰tû do mûsta vzdáleného stovky
kilometrÛ b˘vá. Novou práci jsem ten-
krát na‰la celkem rychle (bylo to pfied
jedenácti lety), a protoÏe je Ti‰nov krásné
mûsto s nádhern˘m okolím, pfiipadala
jsem si tu dlouho jako na dovolené.

Ubûhlo sedm let a já se stala dvojná-
sobnou maminkou. Byla jsem vdûãná
osudu, Ïe v Ti‰novû zrovna vzniklo
Matefiské centrum Studánka, Ïe mám
s dûtmi kam chodit a Ïe mÛÏu b˘t v ko-
lektivu jin˘ch maminek s podobn˘mi
starostmi a radostmi. Tehdej‰í nabídku
matefiského centra vyuÏívala celá má
rodina. Ne‰lo jen o krouÏky, které jsme
nav‰tûvovali, ale i nejrÛznûj‰í akce,
pfiedná‰ky, kurzy.

âasem jsem chtûla do kolektivu,
kter˘ bohat˘ program pfiipravoval,
patfiit. Pfiijala jsem pozvání na jedno
setkání maminek a dozvûdûla se, Ïe
mÛÏu b˘t „sluÏební maminkou“. Co to
znamená? SluÏební maminka je vlastnû
taková paní domácí, která má na starost
spokojenost a pohodlí pfiicházejících
náv‰tûvníkÛ. UÏ je ve Studánce doma.
Ví, kde co je a umí náv‰tûvníkÛm pora-
dit, kdyÏ nûco v matefiském centru po-
tfiebují. Na pfiání uvafií ãaj a kávu, kdyÏ
je potfieba, pomÛÏe nachystat materiály
vedoucímu krouÏku, mÛÏe se zapojit pfii
pfiípravû rÛzn˘ch akcí. âasem, aÏ se ve
Studánce skuteãnû zabydlí, mÛÏe ve
Studánce objevit dal‰í ãinnosti, které by

ji bavily. MoÏná Ïe má vût‰í zku‰enosti
v nûãem, co jiné maminky tolik neumí.
MoÏná, Ïe si bûhem rodiãovské dovolené
bude chtít osvojit nûjakou novou doved-
nost a mÛÏe b˘t ve Studánce tímto zpÛ-
sobem prospû‰ná.

Jsem ráda, Ïe jsem mohla díky ma-
tefiskému centru poznat mnoho obdivu-
hodn˘ch Ïen. B˘t aktivní v kolektivu,
kter˘ je pozitivnû naladûn a kter˘ reali-
zuje neustále nové nápady, je opravdu
velmi inspirativní.

Pokud také Vás láká se ke studán-
kovskému dûní aktivnû pfiipojit tfieba
jako sluÏební maminka, vedoucí
krouÏku nebo jen pfiíleÏitostnû po-
máhat, pfiijìte mezi nás, zavolejte na
telefon 603 918 524 nebo napi‰tû na
e-mail studanka@atlas.cz. Ve Studánce
budete vÏdy vítáni!

Lenka Kfiehlíková

Srdeãnû Vás zveme:
Feng – Shui (pfiedná‰ka)
Ve stfiedu 17. 3. v 18.30 ve Studánce

Nechte se zasvûtit do tajÛ architek-
tury dle star˘ch ovûfien˘ch pravidel
Feng – Shui. Dozvíte se nûco o vzniku
a v˘voji Feng – Shui, vlivu tvarÛ, barev
a dekorací na harmonizaci prostfiedí.
Zajímá Vás, kde si vybrat pozemek pro
svÛj dÛm, jakou architekturu zvolit, jak
vhodnû uspofiádat dûtsk˘ pokojíãek?

Pfiedná‰í Iva Matyá‰ová z firmy DI-
RECO (www.direco.cz). Vstupné 40,- Kã.

Kurz pro rodiãe podruhé
Pro velk˘ zájem otevíráme dal‰í bûh

Kurzu efektivního rodiãovství. Jde
o devût 2,5 hodinov˘ch setkání (9 t˘dnÛ)
zamûfien˘ch na fie‰ení vztahu dítû
– rodiã a pfiedev‰ím na praktick˘ nácvik
rodiãovsk˘ch dovedností.
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Setkání budou probíhat v MC Stu-
dánka vÏdy v pátek od 19. 3 – 21. 5.
2010 v 16.00 – 18.30 hodin, hlídání dûtí
bude zaji‰tûno.
Pfiihlá‰ky a dal‰í informace:
studanka@atlas.cz
ikosova@volny.cz
tel.: 777311551

Cena celého programu vãetnû sady
pracovních listÛ je 950,- Kã, pro pár
1500,- Kã.

SoutûÏ „O nejkrásnûj‰í vajíãko
Ti‰novska“ (2. roãník)

Pofiádá krouÏek Cuchanina
v Matefiském centru Studánka od 16. 3.
– 22. 3. 2010.

Vyrobte velikonoãní vajíãko a podûlte
se o radost z jeho krásy s ostaními.
Podmínky:
• Vejce jakoukoliv technikou, napfi. vos-

kovaná, batikovaná, proutûná, kraj-
ková, textilní, ...

• SoutûÏit lze jen s jedním kusem 
vajíãka

• SoutûÏní vajíãka oznaãit ‰títkem
– jméno, adresa, vûk a kontaktní 
telefon, email

Sbûrné místo:
Matefiské centrum Studánka
• Osobnû – dennû od 16. 3. do 22. 3. 2010

9.00 – 12.00, úter˘ 18.00 – 19.30,
po tel. domluvû i jindy (Lenka
Kfiehlíková 603 918 524)

• Po‰tou – MC Studánka, Kvûtnická 821,
Ti‰nov 666 01

Kategorie:
I. 3 – 10 let
II. 11 – 12 let
III. 18 a více let
V‰echna vajíãka budou vystavena na

akci „Vítání jara“ v Matefiském centru
Studánka dne 28. 3. 2010. V̆ sledky sou-
tûÏe a fotografie nejúspû‰nûj‰ích vajíãek
budou uvefiejnûny na internetov˘ch

stránkách MC Studánka a ve zpravoda-
ji Ti‰novské noviny.

Vítání jara (v˘stava)
v nedûli 28. bfiezna
od 13.00 do 17.00 hodin

KrouÏek Cuchanina si pro Vás pfii-
pravila velikonoãní v˘stavu, kde si mÛ-
Ïete uÏít jarní atmosféru a nechat se
inspirovat pfied pfiicházejícími svátky.
Program:
• dílniãka pro dûti i pro dospûlé
• Cena diváka – hlasování náv‰tûvníkÛ

v rámci soutûÏe O nejkrásnûj‰í vajíãko
Ti‰novska

• 16.00 hod. - slavnostní vyhlá‰ení oce-
nûn˘ch prací soutûÏe 

Cuchanina (krouÏek)
MÛÏete si vyrobit nûco pûkného ve

spoleãnosti dal‰ích tvofiiv˘ch Ïen.
Tentokrát jsme si pro vás nachystali:
PERGAMANO
úter˘ 30. 3. v 18.00 hodin

Neváhejte a pfiijìte mezi nás! Pfii
tvofiení zapomenete na starosti, udûláte
si radost hezk˘m v˘sledkem a je‰tû si
popovídáte o tom, co Ïivot právû pfiiná‰í.

Nabízíme BIO peãivo
KaÏd˘ ãtvrtek si mÛÏete pfiímo

v Matefiském centru Studánka vyzved-
nout BIO peãivo:
• BIO ·paldov˘ rohlík (50 g) za 8,- Kã
• BIO ·paldov˘ sluneãnicov˘ chléb

(250 g) za 50,- Kã
V pfiípadû zájmu kontaktujte Lenku
Kfiehlíkovou, tel.: 603 918 524, e-mail:
studanka@volny.cz

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

www.ddm-tisnov.cz
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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 fotogalerii / 2008 / ostatní

Úãastníci malé v˘pravy do velkého
Mongolska a je‰tû vût‰ího Ruska
vás zvou na besedu:
EXPEDICE MONGOLSKO – RUSKO

·estit˘denní vodácko-turistická
expedice, která jako první ãeská v˘-
prava projela po divoké a nespoutané
fiece ·igigt-gol z Mongolska pfies hra-
niãní hory V̆ chodních Sajan do ruské
republiky Tuva, aby pokraãovala dál po
fiece aÏ do Kyzylu, centra Asie. Expedice
dále pfies Krasnojarsk a Irkutsk pfieko-
nává vnitrozemím Ruska vzdálenost
kolem 2 300 km tak, aby se opût dostala
k severní rusko-mongolské hranici.
Místní mar‰rutkou a po té koÀmo z pod-
horské pfiíhraniãní vesniãky Orlik, pfies
horská sedla Západních Sajan se vrací
zpût na území Mongolska, kde nalézá
pramen fieky Tengis-gol a vyuÏívá
její splavnosti aÏ k soutoku s fiekou
·igigt-gol, kde v˘prava zaãala. Tímto se
uzavfiel pomysln˘ kruh, skládající se
zhruba z 580 km po vodû, z 2 800 km
mar‰rutkou a vlakem, z tfiídenní cesty

na koních a tfiídenního pochodu.
Stfieda 31. 3. v 18.30 hod. ve

Sluneãním sále DDM Ti‰nov,
Riegrova 312. Vstupné dobrovolné.

Mimofiádn˘ tip na letní tábor
se speciálním zamûfiením

DÛm dûtí a mládeÏe na základû
zájmu rodiãÛ i dûtí opût  pofiádá po
dvouleté pfiestávce dal‰í roãník velmi
populárního tábora s PC.

Jde o speciální 12 denní tábor, kter˘
je urãen˘ pfiedev‰ím pro kluky od 8 do
14 let, ktefií si svÛj voln˘ ãas (i o prázd-
ninách) nedokáÏí pfiedstavit bez poãítaãe.

Rodiãe v‰ak nemusí mít obavy, Ïe na
tomto tábofie budou jejich dûti sedût
cel˘ den u PC a hrát hry! Právû naopak.
PC hrám a jin˘m ãinnostem na poãítaãi
jsou v celodenním programu vûnovány
pouze 2 hodiny dennû.  Zbytek tvofií spe-
ciální program, motivovan˘ virtuálním
svûtem – akãní hry v terénu, paintball,
geocaching. Cílem programu je tedy ne-
jenom spoleãná zábava u PC – hry po
síti, ale zejména dostatek pohybu, spor-
tovní aktivity, akãní hry v terénu s pou-
Ïitím mimofiádn˘ch prostfiedkÛ – kuliã-
kovky, JPS, luky, lana. DÛraz je kladen
i na t˘movou spolupráci, strategii
a komunikaci úãastníkÛ jednotliv˘ch
teamÛ.

ProtoÏe se jedná o mimofiádn˘ a na
pfiípravu i realizaci velmi nároãn˘ pro-
gram, zaji‰Èují ho profesionální vedoucí
se zku‰enostmi s oudoorov˘mi pro-
gramy pro dûti a dospûlé. Na tvorbû her
a legend ke hrám  se podílejí i b˘valí
úãastníci tábora – dûti, dnes jiÏ in-
struktofii. DÛraz je  kladen nejenom na
atraktivitu, ale zejména na bezpeãnost
v‰ech úãastníkÛ.

Pokud máte zájem, neváhejte s re-
zervací, jde o unikátní projekt, kter˘
není jinde pofiádán.



RÛzné

14 TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2010

Podrobné dotazy Vám zodpoví
Mgr. Jana Helánová, fieditelka DDM, kte-
rá je garantem tábora, tel. 777 712 120,
549 410 118, helanova@ddm-tisnov,cz.

Hlavní informace o tábofie:
Termín: 15. 8. – 26. 8. 2010
Místo: Podmitrov (u StráÏku) 
Ubytování: chatky
Stravování: 5� dennû, pitn˘ reÏim
Cena: 4 200,- Kã

LyÏafisk˘ v˘cvik

V sobotu 6. 2.
odjelo 50 ÏákÛ
Z· Smí‰kova na
lyÏafisk˘ v˘cvi-
kov˘ kurz na

Dolní Moravu. Snûhové podmínky byly
v˘borné a tak kaÏd˘ den Ïáci vyuÏívali
ke zdokonalování sv˘ch lyÏafisk˘ch
dovedností. Ti, co byli poprvé na lyÏích,
uÏ druh˘ den sjíÏdûli (sice pomalu) cel˘
kopec a zaslouÏí si pochvalu. I ostatní
druÏstva byla skvûlá, první si dokonce
sjelo i ãernou sjezdovku, mezi druh˘m
a tfietím nebyl Ïádn˘ rozdíl. Po t˘den-
ním v˘cviku by vût‰ina z nich patfiila do
prvního druÏstva. Pobyt byl velice pfií-
jemn˘, mnozí by si ho rádi prodlouÏili,
ale nedalo se nic dûlat.  V‰ichni se ve
zdraví a snad i spokojení vrátili domÛ.

H.S.

Projektov˘ den a exkurze
do Terezína

Tyto dvû úzce pro-
pojené akce se jiÏ
stávají pravidel-

nou souãástí v˘uky na na‰í ‰kole pro
Ïáky 9. tfiíd. Jejich hlavním cílem je
seznámit Ïáky podrobnû s touto tema-
tikou, která bohuÏel nepfiestává b˘t
aktuální ani ve 21. století.

V první ãásti se Ïáci na ‰kole ve 4 vy-
uãovacích hodinách podrobnû seznámili
s osudy konkrétních vûzÀÛ v koncent-
raãních táborech, zákazy, které s sebou
pfiiná‰ely norimberské zákony, situací
ve var‰avském ghettu a historick˘mi
souvislostmi a daty. V̆ sledkem mûl b˘t
alespoÀ základní informaãní pfiehled
o této problematice, kter˘ mûli vyuÏít
pfii následné exkurzi v Terezínû.

Ta se konala pro v‰echny Ïáky
9. tfiíd, za coÏ vdûãíme finanãní podpofie
od Terezínské iniciativy a hlavnû od
Klubu pfiátel ‰koly. Díky nim se Ïáci
v Terezínû po krat‰í úvodní pfiedná‰ce
seznámili na vlastní kÛÏi s podmín-
kami, které panovaly v Terezínském
ghettu a v tzv. Malé pevnosti. JiÏ tra-
diãnû patfií Malá pevnost k nejemotiv-
nûj‰ím ãástem Terezína, a to hlavnû pro
svou minulost, kdy byla pouÏívána jako
vûzení pro politické i Ïidovské vûznû.
Velmi pÛsobivé jsou dosud zachované
spoleãné vûzeÀské místnosti, samotky,
kde pob˘val i znám˘ atentátník Gavrilo
Princip.

Díky dobré organizaci, zajímavému
v˘kladu prÛvodcÛ a pfiedchozímu zisku
informací z projektového dne, si Ïáci od-
nesli silné a nezapomenutelné záÏitky,
o ãemÏ svûdãí i nad‰ená reakce ÏákÛ.

…Program byl dobr˘, ten projektov˘ den
nám dal informace a tady jsme vidûli,
jak to bylo…
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…Dalo nám to hodnû nov˘ch informací
o koncentraãních táborech a o Ïivotû v té
dobû, nov˘ pohled na svût a dfiívûj‰í do-
bu…

…Takovéto pouãné exkurze jsou dobré,
Ïe se lidé dozví mnohem více, kdyÏ v‰e
vidí na vlastní oãi…

…Bylo to velmi ‰okující, ale i velmi
nauãné…

Mgr. J. Medková, K. Kudláãková

Dívãí válka v 5. A

„âe‰tina mû nudí, ze ‰koly mû pudí“
– takto zpívá Dáda Patrasová v jedné
své písniãce. V tomto je na‰e tfiída
s Dádou zajedno a kdyÏ se nás paní uãi-
telka zeptala: „Nezahrajeme si diva-
dlo?“, v‰ichni nad‰enû souhlasili.
Rozdûlit role bylo celkem snadné. Doma
jsme se pofiádnû zahledûli do papírÛ
s nadpisem Dívãí válka. Po pár dnech
bychom v‰ichni pfiedfiíkali svÛj text
i o pÛlnoci. Dobfie se pamatoval, byl zr˘-
movan˘. Ve slohu jsme napsali pozván-
ky, ve v˘tvarné v˘chovû jsme vyrobili
kulisy a namalovali plakáty. I kost˘my
jsme dali spoleãnû s paní uãitelkou do-
hromady. KdyÏ bylo v‰echno obstarané,
zaãaly zkou‰ky. V‰em se nám dafiilo, ale
pofiád bylo co pilovat. 17. února byla
premiéra pro spoluÏáky a také jsme
hráli pro dûti ze ‰kolní druÏiny. I rodiãe
byli pfiekvapeni na‰imi v˘kony. Celou
na‰i tfiídu toto ztvárnûní dûjin bavilo.
Je to rozhodnû lep‰í, neÏ jenom psát dik-
táty, nebo doplÀovat tvrdé ãi mûkké i.
Moc rádi bychom si je‰tû nûkdy zahráli. 

Za 5. A Markéta Vrtûlová
a Lída Vojtová

Chaloupky se nám opût líbily

8. února 2010 ráno odjíÏdûli Ïáci
3. A a 4. C Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna na
t˘denní pobyt do CEV Chaloupky.
Souãástí tohoto ekologického pobytu
jsou aktivity, prostfiednictvím nichÏ si
Ïáci postupnû vytváfií kladn˘ vztah
k pfiírodû.

Po pfiíjezdu jsme se ubytovali a se-
známili nejen s prostfiedím Chaloupek,
ale také s jejich lektory. Ti se dûtem
s chutí vûnovali po celou dobu pobytu.
Îáci si s nimi vyzkou‰eli rÛzné ãinnosti
(v˘roba mléka a s˘rÛ, ruãního papíru,
peãení chleba, tkaní, kácení stromÛ po-
mocí pily a sekery, vyfiezávání z kÛry…),
které nelze vyzkou‰et v prostfiedí ‰kolní
budovy.

Zahráli jsme si také staroãeské hry
s fazolemi a divadlo zamûfiené na staré
povûsti. KaÏd˘ veãer byl pro dûti pfiipra-
ven zajímav˘ program (stezka odvahy
s poznáváním zvífiat, karneval s disko-
tékou). Poslední z veãerÛ jsme strávili
ve spoleãnosti lektora Lubo‰e a jeho ná-
strojÛ (bonga, fujary, pí‰Èaly…).

A co závûrem? Nejlépe to vysti-
hují slova Ïáka Jáchyma: „Bylo to tam
prostû prima a ve ‰kole to bude dfiina“.

Mgr. Tereza Zelená
a Mgr. Hana K‰icová

Akce k devadesátinám
gymnázia

V rámci oslav 90. v˘roãí
Gymnázia Ti‰nov se v nejbliÏ‰í
dobû konají dvû akce. První
z nich je v˘stava mapující

kromû historie gymnázia i aktivity
studentÛ bûhem vyuãování a ve volném
ãase. V̆ stavu naleznete v prostorách 
galerie Diana v termínu 15. – 26. 3. 2010,
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vÏdy od 10.00 do 17.00. Slavnostní ver-
nisáÏ bude zahájena dne 15. 3. 2010
v 16.00.

Dal‰í akcí je turnaj ve florbalu s ná-
zvem Putovní pohár hejtmana JmK.
Turnaje se zúãastní osm chlapeck˘ch
t˘mÛ z gymnázií zastupujících okresy
Jihomoravského kraje. Fandit mÛÏete
pfiijít do haly SSK v Ti‰novû 8. dubna od
8.00. Slavnostní pfiedání poháru hejt-
manem Michalem Ha‰kem je napláno-
váno na 16.00.

Na obû akce srdeãnû zveme ‰irokou
vefiejnost.

Odpoledne autorského
ãtení

Nevím, jak to chodí na jin˘ch ‰ko-
lách, ale u nás na gymnáziu se kaÏd˘
rok koná autorské ãtení, kde mladí
a nadûjní autofii pfiedstavují svá díla.
Velice mû pfiekvapil poãet zúãastnûn˘ch.
A to nejen velké mnoÏství spisovatelÛ
a básníkÛ, ale také nespoãet poslu-
chaãÛ, ktefií si pfii‰li vyslechnout práce
sv˘ch spoluÏákÛ.

Ve vût‰inû pfiípadech se objevovala
poezie s milostnou tematikou (láska,
zklamání, slzy radosti a ‰tûstí), ale
v pamûti mi také utkvûly básnû o bo-
hyni vod od Terezy Chalupové z Kvarty
nebo neotfielá poezie Filipa Tellera

okofienûná ‰petkou vulgarismÛ. Mezi
básníky se na‰li i autofii pí‰ící pohádky,
povídky nebo fejetony tfieba o tom, jak
se stát akvaristou.

Také jsme si mohli vyslechnout
úÏasn˘ umûleck˘ pfiednes monologu
z Gogolovy hry Îenitba Veroniky
Jankovské z 1. A.

Pfiítomní profesofii a profesorky se
distancovali od hodnocení, a tak úlohu
poroty svûfiili dobrovolníkÛm z fiad
Ïactva. Ti právem ocenili Filipa Tellera
(4.A), Jarka Stránského (Sekunda)
a Petru PavlÛ (Sexta). Velká ‰koda,
Ïe ne‰lo ohodnotit více studentÛ.

Klára ·Èastná (4. A)

Septima v „Lávce“

Komu se po‰tûstí si nûkdy na vlastní
kÛÏi zkusit, jak to chodí v rádiu? Na‰e
tfiída Septima mûla tu pfiíleÏitost 5. února
pfii náv‰tûvû brnûnského Studia Lávka,
které je souãástí SVâ LuÏánky.
Absolvovali jsme tfiíhodinov˘ v˘ukov˘
program s názvem Rádio, ve kterém se
na‰e tfiída promûnila ve vysílací smûnu.
Na zaãátku dostal kaÏd˘ urãitou úlohu
(reÏie, zvukafi, moderátor, redaktor
atd.), k dispozici nám byla ve‰kerá tech-
nika a na‰ím úkolem bylo bûhem dvou
hodin vymyslet obsah a na Ïivo 20-30
minut vysílat. Museli jsme se drÏet

Nadûjní autofii z GT

Rozhovor s tfiídní uãitelkou Mgr. ·vábenskou
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urãit˘ch technick˘ch poÏadavkÛ, napfi.
zahrnout do vysílání reklamy, znûlky,
dané rubriky, dodrÏet pomûr zahraniãní
a ãeské hudby nebo vyvarovat se hlu-
ch˘ch míst. Samotné vysílání, ve kte-
rém muselo v‰echno probûhnout bez
chyby a podle plánu, bylo pomûrnû hek-
tické, ale v˘sledek stál za to. Záznamem
na‰eho vysílání na CD, které je od sku-
teãného profesionálního témûfi neroze-
znatelné, jsme byli nad‰eni a myslím,
Ïe se pfii jeho poslechu i za pár let rádi
pobavíme.

Anna Sítorová (Septima)

Dûti hrály pro Haiti

Sobotní veãer dne 20. 2. 2010 bylo
v ti‰novské modlitebnû adventistÛ
ru‰no. Ladily se nástroje, v‰ude bylo
vidût slavnostnû obleãené lidi, vládla
nálada napjatého oãekávání. To v‰e díky
dûtem ze ZU· v Kufiimi a Veverské
Bít˘‰ce a z místního gymnázia, které se
sv˘m hudebním umem rozhodly pomoci
dûtem zasaÏen˘m zemûtfiesením na
Haiti. Benefiãní koncert se opravdu
vydafiil a to i proto, Ïe ‰lo nejen o dobrou
hudbu, ale také o pomoc druh˘m. Na
konto nadace ADRA bylo pfii akci zís-
káno 8726 Kã, které budou pouÏity na
pomoc zasaÏenému Haiti (více na
www.adra.cz). Dûkujeme v‰em, ktefií
pomáhali pfii organizaci, úãinkujícím
dûtem a tûm, ktefií si je pfii‰li poslech-
nout a pomoci tak tam, kde je tfieba.

Martina Lau‰manová

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

V minulém vydání ti‰novsk˘ch no-
vin bylo psáno o celorepublikové taneãní

soutûÏi Let's dance Together 2010, která
se konala dne 6.února 2010 v TJ Sokol
Ti‰nov.

Opravdu, podívaná to byla velko-
lepá, zúãastnilo se pfies 1000 taneãníkÛ,
ale ani zmínka o tom, Ïe soutûÏila i ta-
neãní skupina STREET FLAVA Ti‰nov
a umístila se:
HVK. – Mafia, 1.místo
JVK-A. – Milionáfi z chatrãe, 3.místo

Tato taneãní skupina má mnoho nad-
‰en˘ch taneãníkÛ i taneãnic, reprezen-
tuje mûsto Ti‰nov, vystupuje na rÛzn˘ch
akcích a pfiedev‰ím je ãeká spousta sou-
tûÏí, napfi. v Kun‰tátû, v dubnu mist-
rovství v Boby centru Brno atd.

Pfiejeme v‰em taneãníkÛm z taneãní
skupiny STREET FLAVA Ti‰nov mnoho
úspûchÛ. A hlavnû podûkování vedení
této skupiny, protoÏe je opravdu vidût,
Ïe to dûlá z lásky, radosti a vûnuje se
tanci a mládeÏi opravdu na 100 %.

Super, jen tak dál.

Menclerová Vûra

Pozvánka na pfiedná‰ku

JAK SE VYHNOUT RAKOVINù
Pfiedná‰í prof. MUDr. Jan Îaloudík, CSc.
Místo a zaãátek pfiedná‰ky:
Ti‰nov 31. 3. 2010 v 17.00 hodin, v kinû
VSTUP ZDARMA.
Témata pfiedná‰ky:
– jaké jsou moÏnosti prevence nádorÛ
– kam se obrátit pro pomoc ãi radu
– jaká je pravda o nákladech na léãbu

nádorÛ
– co udûlat sám pro sebe a své blízké
Po skonãení pfiedná‰ky bude pfiipraven
prof. MUDr. Jan Îaloudík, CSc. odpovû-
dût na va‰e dotazy.
Více informací na www.zaloudik.cz

Pofiadatelem akce je Obãanské sdru-
Ïení pro region Rosice, MûKS poskytuje
sál k její prezentaci.
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Dal‰í roãník soutûÏe
Alík – hliníkov˘ balík

Ti‰novsk˘ brontosaufií oddíl 1. BRëO
Gingo vyhla‰uje dal‰í roãník  ekologické
soutûÏe ve sbûru hliníku Alík – hliní-
kov˘ balík. Do soutûÏe se mohou zapojit
jak jednotlivci, tak i rodiny, tfiídy nebo
‰koly.

VáÏení hliníku a oceÀování nej-
lep‰ích sbûraãÛ probûhne v pondûlí
3. kvûtna 2010 od 16 hodin v brìácké
klubovnû na DDM. Pokud nechcete sou-
tûÏit a pfiesto alespoÀ malé mnoÏství hli-
níku vytfiídíte, mÛÏete jej bûhem kvûtna
odevzdat v Ekoporadnû Ti‰novsko na
námûstí 28. fiíjna.

V̆ tûÏek ze sbûru hliníku bude opût
vûnován na podporu studia adoptova-
ného chlapce Anthonyho v Indii.

Proã hliník sbírat?
– Získávání hliníku zpracováním rudy

je energeticky velice nároãn˘ proces.
– Hliník se na skládce témûfi nerozkládá.
– Bauxit, ze kterého se vyrábí hliník, se

v na‰í republice nikde netûÏí, proto jej
musíme dováÏet, nutnost dopravy je
zátûÏí  pro pfiírodu a znamená emise
a spotfiebu pohonn˘ch hmot.

– Na v˘robu hliníkové plechovky se spo-
tfiebuje ropa, která tuto plechovku
zaplní do poloviny.

A jak poznáte co je hliník?
– KaÏd˘ hliníkov˘ obal je oznaãen ãís-

lem 41 v trojúhelníku, popfiípadû je na
obalu nápis ALU.

– Hliník na rozdíl od Ïeleza ãi jin˘ch
kovÛ není pfiitahován magnetem.

– Po zmaãkání se hliníkov˘ obal na roz-
díl od plastového do pÛvodního tvaru
nevrátí, zÛstane zmaãkan˘, ale lze jej
celkem lehce roztrhnout.

Co se v‰e sbírá?
Nápojové plechovky, víãka od jo-

gurtÛ, termixÛ apod., obaly od mûkk˘ch
s˘rÛ, pa‰tik, ãokolád atd., ‰roubovací
uzávûry od nápojÛ a zavafiovací víãka,
hliníkové nádobí a pfiíbory, Ïaluzie, sta-
nové konstrukce, lehátka apod.

Vytfiídûn˘ hliník by mûl b˘t oãi‰tûn˘
od zbytkÛ potravin, cenovky na víãkách
není nutné odlepovat.

Nejlep‰í hliník je samozfiejmû ten,
kter˘ vÛbec nevznikl, proto upfiednost-
Àujte potraviny pfiedev‰ím v nehliníko-
v˘ch obalech nebo jej alespoÀ sbírejte
a pak odevzdejte ve sbûrném dvofie, eko-
poradnû nebo v na‰í soutûÏi.

Minulého roãníku se zúãastnilo cel-
kem 30 t˘mÛ a dohromady se vybralo
173,44 kg hliníku, coÏ pokrylo polovinu
ãástky ‰kolného pro Antonyho v Indii.
V‰em dûkujeme.

âlánek vznikl z materiálÛ ekolo-
gické poradny Veronica www.veronica.cz.

Za 1. Brìo Ti‰nov Gingo
napsala Veverka

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

17. 3. – stfieda
pfiedná‰ka Bolesti
kloubÛ a zad

Od 14 hodin v jídelnû DPS Králova
1742. Fyzioterapeut pfiedná‰í na témata:
pohybov˘ aparát, klouby a jejich správná
funkce, kloubní v˘Ïiva, rehabilitaãní
cviky. Sponzoruje firma Herbamedicus. 

23. 3. – úter˘
Prodejní v˘stava jarních
a velikonoãních v˘robkÛ
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V pfiísálí jídelny DPS Králova od
9.00 do 15.00 hodin. Jarní a velikonoãní
dekorace, vy‰ívaná pfiání, háãkované
dekorace, obrazy vy‰ívané i malované,
‰perky z korálkÛ, drhané ozdoby
a dal‰í v˘robky z peãliv˘ch rukou na‰ich
seniorek.

23. 3. – úter˘ – od 17.00 hodin
v jídelnû DPS Králova 

Ti‰novsk˘ vozíãkáfi o. s. ve spolupráci
s Centrem sociálních sluÏeb Ti‰nov zve
na debatu na témata zdravotnictví
a sociální politika âR s pfiedná‰ejícím
Mgr. Josefem Dobe‰em
Hlavní témata:
– Zelená linka: pomohla tisícÛm, mÛÏe

pomoci i vám.
– Základní v˘chodiska sociální a ro-

dinné politiky.
– DÛstojné stáfií - Problematika dÛstoj-

ného stáfií – financování penzijního
systému, zdravotnû-sociální péãi, moÏ-
nosti kulturního a sportovního vyÏití,
moÏnosti aktivního zapojení na trhu
práce a pfiedev‰ím podpora dÛstoj-
ného doÏití v pfiirozeném prostfiedí
a v úzkém kontaktu s rodinou.

– Zdravotní reforma – âeské zdravot-
nictví.

24. 3. – stfieda
Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích

Odjezd od Domu s peãovatelskou
sluÏbou Králova ulice ve 13.30 hodin.
Autobus dále zastavuje u Podhorácké
restaurace, u po‰ty, na Humpolce a na
sídli‰ti Pod Klucaninou. Pfiedpokládan˘
návrat v 17 hodin. Cena zájezdu
130,- Kã – zahrnuje dopravu i vstupné.
V˘hradnû pro úãastníky zájezdu je ho-
dinu zamluven plaveck˘ bazén, rela-
xaãní bazén s perliãkov˘mi lÛÏky a se-
dátky, vífiivá vana, infrasauna.

Dal‰í plavání: stfieda 7. 4. 2010 – bude
spojeno s veãefií. Pfiedpokládan˘ návrat
kolem 19. hod.

2. 4. – pátek
Celodenní zájezd pro seniory
z Ti‰nova – Lysá nad Labem

Cena 50,- Kã. Odjezd od DPS
Králova v 7.30 hod. Dal‰í zastávky
autobusu: u Podhorácké restaurace,
u po‰ty, na Humpolce, na sídli‰ti pod
Klucaninou.  Pfiedpokládan˘ pfiíjezd
kolem 19.00 hod.
Program:
– Prohlídka zámeckého parku – zaji‰tû-

na prÛvodkynû. V parku je unikátní
soubor barokních plastik ÏákÛ
Matyá‰e Bernarda Brauna. 

– Kostel sv. Jana Kfititele a sochy okolo
nûj

– Obûd – hradí si kaÏd˘ sám
– V˘stava SENIOR – HANDICAP:

AKTIVNÍ ÎIVOT 2010, kde budou vy-
staveny práce úãastníkÛ XI. roãníku
soutûÏe „·ikovné ruce na‰ich seniorÛ
– pro radost a potû‰ení.“ Této soutûÏe
se úãastní i ti‰nov‰tí seniofii se sv˘mi
ruãními pracemi. ZároveÀ zde bude
probíhat LázeÀsk˘ veletrh. Pfiipraven
bude kulturní program. Zaji‰tûn je
bezbariérov˘ pfiístup po celém v˘sta-
vi‰ti, moÏnost prohlídky v‰ech pavi-
lonÛ, obãerstvení, k poslechu i tanci
Ïivá hudba. Více na http://www.vll.cz

– Náv‰tûva firmy Botanicus, vyrábûjící
pfiírodní kosmetiku – podle zájmu
úãastníkÛ

Pfiihla‰ování na zájezd probûhne
v úter˘ 23. 3. od 10.00 do 12.00 ve vesti-
bulu budovy domu s peãovatelskou sluÏ-
bou na Královû ulici („penzion“) u paní
Romany Koneãné. Vezmûte s sebou ob-
ãansk˘ prÛkaz a 50,- Kã. Je moÏné pfii-
hlásit pouze sebe a jednu osobu navíc.
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P¤IPRAVUJEME NA DUBEN:
8. 4. ãtvrtek
Velikonoãní zábava s panem
Kozelkem
Jídelna DPS Králova 15 – 19 hodin

22. 4. ãtvrtek
Zájezd Flora Olomouc + ZOO
a poutní místo Svat˘ Kopeãek

Ostatková zábava
Masopust, to je období, které je jiÏ

tradiãnû spojováno s rejem masek. Na
vesnicích v okolí Ti‰nova chodily masky
jiÏ v sobotu. Na DPS v Ti‰novû ve ãtvr-
tek 18. 2. 2010. Letos se mezi maskami
ukázali: námofiníci, kvûtináfika, taneã-
nice, noãní královna, vodník, gej‰i, mon-
tér, klaun, ãernoknûÏník, koãiãka, kov-

boj, atd. – celkem 22 masek. To tu je‰tû
nebylo!

K tanci, k poslechu i na pfiání hrála
Kvasarka ze Sentic. Bohatou tombolu
darovaly místní podniky a nûktefií oby-
vatelé DPS. V‰em patfií dík, Ïe sv˘m
darem udûlaly radost nám, seniorÛm.

Dík patfií v‰em, ktefií se na opravdu
vydafiené masopustní zábavû podíleli
a zpfiíjemnili nám studené únorové
odpoledne.

Za spokojené seniory
Ludmila Cvrkalová, obyvatelka DPS. 

Ti‰novské trhy 2010
– pfiehled akcí

V bfieznu zahájíme tfietí
sezónu Ti‰novsk˘ch trhÛ,
které jsou v˘hradnû zamû-
fieny na místní potraviny
a v˘robky. Zájem prodejcÛ
narÛstá, proto se mÛÏete

i letos tû‰it na pestrou nabídku zboÏí,
o kterém pfiesnû víte, odkud pochází.

Pravidelné sobotní trhy budou zahá-
jeny 12. ãervna a skonãí 6. listopadu.
I v leto‰ním roce se mÛÏete tû‰it na tr-
hové slavnosti s kulturním programem.
Novinkou je prodej u pfiíleÏitosti jarní
i podzimní burzy minerálÛ, stejnû jako
tfii po sobû jdoucí trhy s nabídkou vá-
noãního zboÏí v závûru roku.

27. 3.
Jaro ve dvefiích – trhová slavnost s kul-
turním programem
17. 4.
Oslavy Dne Zemû: Ble‰í i bûÏné trhy,
akce na téma ochrany Ïivotního pro-
stfiedí
1. 5.
Trhy u pfiíleÏitosti jarní burzy minerálÛ
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12. 6.
Léto za vrátky – trhová slavnost s kul-
turním programem, zahájení pravidel-
n˘ch sobotních trhÛ
11. 9.
Trhy jsou pfiesunuty na chodníãek pod
radnicí, na námûstí se koná pfiehlídka
veteránÛ
25. 9.
Václavské hody*
23. 10.
Ble‰í i bûÏné trhy
6. 11.
Trhy u pfiíleÏitosti podzimní burzy
minerálÛ, ukonãení pravideln˘ch sobot-
ních trhÛ
27. 11.
Bránou zimy – trhová slavnost s kultur-
ním programem
4. 12.
Adventní trhy
11. 12.
Adventní trhy
19. 12.
Vánoãní jarmark* (v˘hradnû pro místní
‰koly, spolky, chránûné dílny apod.)
Pofiádá obãanské sdruÏení Za sebevû-
domé Ti‰novsko o. s., mûsto Ti‰nov
a Podhorácké muzeum (poboãka Muzea
Brnûnska) v Pfiedklá‰tefií. Akce ozna-
ãené* pofiádá mûsto Ti‰nov.

27. 3.
Jaro ve dvefiích – trhová slavnost
Program:
od 8.00 hodin:
bioochutnávky Lucie Entlerové – hla-
viãka s kopfiivami, perníãky, jidá‰ky
8.00 – 10.00 hodin:
písniãky cimbálové muziky DONAVA
9.00 – 11.00 hodin:
velikonoãní dílny DDM – barvení
kraslic voskem a rostlinami, zdobení
perníãkÛ a léteãek

10.00 hodin:
zahájení leto‰ních trhÛ Ing. Franti‰kem
Svobodou, starostou mûsta Ti‰nova,
Janem Schneiderem, místostarostou
a Mgr. Karolinou Krátkou, koordinátor-
kou Ti‰novsk˘ch trhÛ
10.15 – 11.00 hodin:
komponované pásmo Jarní zeleÀ
Ti‰novského sboru mlad˘ch pod vede-
ním PhDr. Ireny Ochrymãukové

Na jednotliv˘ch stáncích najdete
tradiãní i zcela nové zboÏí místních
v˘robcÛ. Aktuální seznam sledujte
ve videotextovém vysílání Ti‰novské
televize, na stránkách http://trhy.tis-
novsko.eu, na nástûnce Ekoporadny
Ti‰novsko vedle lékárny Arnica a na v˘-
vûsce v horní ãásti námûstí pod po‰tou,
u mapy Ti‰novska.

Jarní trhovou slavnost pofiádá ob-
ãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko o. s., mûsto Ti‰nov,
Podhorácké muzeum (poboãka Muzea
Brnûnska) v Pfiedklá‰tefií, DÛm dûtí
a mládeÏe, Lesní ‰kolka a zahradnictví
Ing. Karla ¤íhy.

KK
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Ti‰novské Ïivnosti, fiemesla,
sluÏby a obchody
(z otcov˘ch – nar. 1914 – a m˘ch
vzpomínek)

(Pokraãování z minulého ãísla)

Ti‰nov‰tí hodináfii (Fuchs, Vágner,
Ho‰ek, TÛma a dal‰ích snad deset) vût‰i-
nou mûli jen malou místnost a vzpomí-
nám, jak jeden mûl dílnu, provozovnu,
kuchyÀ i loÏnici v‰e v jedné místnosti
s okénkem do dvora, kam se chodilo po
mnoha schodech nahoru. Pro nás dûcka to
bylo kouzlo sly‰et tikající a bijící bohatství
v jejich dílnách a vidût pana mistra
s lupou na oku, jak brejlí do strojkÛ. Jak

mohl tu lupu v oku udrÏet? Hned jsme to
doma zkou‰eli s rÛzn˘mi ‰pulkami a ko-
vov˘mi formiãkami na trubiãky – ‰metr-
dóle! Akorát jsme z toho mûli modráka
na víãku! Pradleny (jako ku pfi. paní
Kalá‰ková) to také nemûly lehké – brzy
ráno uÏ chodily do mû‰Èansk˘ch domÛ
a spolu se „‰tumédlami“ – sluÏkami, za
dozoru a nûkdy i pomoci paní domácí
stávaly u mramorové valchy v trokách
a praly velké prádlo. Pozdûji vznikly i prá-
delny (Zemánkova a Mihulova) uÏ mecha-
nizované, dnes má kaÏdá domácnost auto-
matickou praãku. Na Ostrovci, kde staré
hfii‰tû b˘valo pÛvodnû  podélnû, aÏ po-
zdûji pak otoãeno o 90 stupÀÛ do dne‰ní
polohy, se tûÏil písek. Staral se o to pan
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Vácha a kopalo se do hloubky dvou metrÛ.
Kubík písku stál 10 Kã, ‰tûrk 5 Kã. Ve
Svratce na soutoku s Besénkem
a Louãkou jezdil na star˘ch prázdn˘ch
sudech prám ‰tûrkafie Kfienka. Mûl benzi-
nov˘ motor a kolo s lopatkami vybíralo
dno fieky na prám, kter˘ ho pfiivezl na
bfieh, a pak pran˘ a velmi kvalitní ‰tûrk
na stavby rozváÏel povozník Just.

S obchodníky je to problém, byla to sa-
mozfiejmû také Ïivnost a napoãítali jsme
jich témûfi ‰edesát. ·lo pfieváÏnû o tzv. ob-
chody se smí‰en˘m zboÏím, kde se dostalo
skoro v‰e, od potravin pfies petrolej, biãe
a zástûry aÏ k hfiebíkÛm. „Cukrdlata“
– vût‰inou tvrdá – b˘vala uloÏena ve
zvlá‰tních ‰ikm˘ch sklenûn˘ch asi dvou-
litrov˘ch dózách s kovov˘m víkem, aby na
obsah bylo dobfie vidût. Dózy  byly ve tfiech
i ãtyfiech fiadách nad sebou a prodávalo se
na váhu. KdyÏ jsme jako dûcka pro cokoliv
pfii‰li, vÏdycky obchodník podal aspoÀ
jedno cukrdle nebo kostku rahatu – to byl
pocukrovan˘ v˘robek z Ïelatiny: „Na,
Jeníãku, a pozdravuj tatínka!“ Speciální
obchody byly právû tfieba Ïelezáfiské (paní
Zenotti, Vlãek, Mistr) nebo cukrárny s nej-
lep‰í zmrzlinou u Matou‰kÛ na horním
námûstí, koloniály s exotick˘m zboÏím,
(po válce jsme banány, fíky, datle, manda-
rinky a dal‰í zboÏí z kolonií léta nevidûli
a na pomeranãe a citrony stály fronty aÏ
do osmdesát˘ch let). Mlsné jazyky lákala
prodejna  delikates, venkovany hospodáfi-
ské potfieby a v‰ichni potfiebovali zahrad-
nictví, kvûtináfiství a kdovíco je‰tû. Tak
tfieba sídlila v na‰em domû lotynka. Ve‰lo
se dvefimi po levé stranû vrat, koupil se
los, kter˘ prodávaly sestry Zahradníkovy,
a pro‰lo se dál aÏ k okénku, kde uÏ sáze-
jící zjistil v˘hru a dostal ji vyplacenu.
K obchodníkÛm pfiipoãtûme i krámkafie
a kramáfie, ktefií prodávali kde co od
pochoutek, jedl˘ch myd˘lek a jedlého
papíru, zaruãen˘ch ãistiãÛ v‰eho moÏného

pfies sladkosti, „Bärendreck“ neboli pend-
rek, aÏ po tureck˘ med, kter˘ se sekal
v prÛjezdu u DrbalÛ, nebo ‰tûstíãka za
dvacetník, z nichÏ mûl ‰tûstí jen prodáva-
jící, ale dûcka aspoÀ radost. Za „‰tátví“ byl
stánek paní Opltové a Sládkové s bale-
n˘mi cukrdlaty, dal‰í stánkafii (Paravan
a Dvofiák) jezdívali po poutích, ale prodá-
vali i v pondûlí na trhu na námûstí. Nelze
nevzpomenout prodej zlomkové ãokolády
pfied hotelem U Zlatého jelena. Tam stál
prodavaã, v jedné ruce papír a druhou do
nûho zvysoka vkládal kusy ãokolády
a vykfiikoval: „Pro dûdeãka, pro babiãku,
pro stréãka a pro tetiãku a je‰tû tobû
Frantíku a...“ skoro nekoneãnû dál a vÏdy
kousek ãokolády pfiihodil „a to v‰ecko
za dvû kaãky!“ zabalil a dûcka se rvala
o dobr˘ kup.

K Ïivnostem a fiemeslÛm bychom
mohli pfii tro‰e dobré vÛle a bez sníÏení
v˘znamu zapoãítat i umûlecké tvÛrce jako
malífie, sochafie, fiezbáfie – akademické
i samouky - a nalezli bychom jich povícero,
zvlá‰tû malífiÛ. SluÏbou jistû dobrou mû‰-
tûnínÛm ti‰novsk˘m bychom mohli pro
úplnost nazvat zaniklé ordinace lékafiÛ
(MUDr. Jurneãka, Tome‰, Fruhwirt,
Bene‰, ·tûrba, Ukrajinsk˘, Krolop) i vete-
rináfiÛ (MVDr. Kohout, Fleischer, Hobl),
ba i kanceláfie advokátÛ (JUDr. Drbal,
Chalupník, Kubík, Tome‰ová) a moÏná
i dal‰í, na které si zrovna nevzpomínám.

Dnes bychom v Ti‰novû krom super-
marketu spoãítali obchody s potravinami
snad na prstech, mnohá fiemesla zmizela
i pouliãní prodej vymizel. Obnovily se sice
trhy na námûstí, ale chybí uÏ ta atmo-
sféra a chybí nám mládí, kdy jsme v‰e
vidûli daleko rÛÏovûji. Ale ‰patné jsme za-
pomnûli a vzpomínka na dobré nás hfieje
i po létech. Necítíte na jazyku je‰tû tu chuÈ
zlomkové ãokolády, ‰palkÛ, lízátek, pend-
reku, kva‰ákÛ a láku ze sudu?

Jan Vrzal
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Pod vysokou sítí – volejbal

13. 2. 2010
VK Ti‰nov

TJ âKD Blansko
3:0, 3:0 

S posledním t˘mem
soutûÏe – nováãkem z Blanska

jsme potfiebovali zabodovat. Bûhem
prvního utkání jsme hráli, co jsme po-
tfiebovali, a soupefie spláchli jak ‰pínu
z podlahy.

Pfiesto, Ïe jsme soupefie pfiehráli ve
v‰ech ãinnostech, tak také obãas pûknû
vystrãil rÛÏky. Nicménû vítûzství jsme si
zaslouÏili (3:0).

Odvetn˘ zápas mûl obdobn˘ prÛbûh
jako dopolední. Sice jsme nepÛsobili
pfiíli‰ jist˘m dojmem a nûkdy dovolili
soupefii, aby se bodovû pfiiblíÏil, ale ve-
dení 1:0 po prvním setu bylo zaslouÏené.

Druh˘ set byl jako na houpaãce,
popravdû jednalo se spí‰e o horskou
dráhu. Dokonce jsme soupefii dovolili
vypracovat si 2 setboly (22:24), museli
jsme pofiádnû zabrat a jiÏ témûfi ztra-
cen˘ set si uzmout zpût v nastavené
koncovce 28:26.

I kdyÏ ve tfietím setu jsme dlouho
napínali diváky, pfiesto jsme koncovku
zvládli jiÏ ménû infarktovû a celkovû
opût zvítûzili (3:0). 

20. 2. 2010
TJ Sokol Dûdice – VK Ti‰nov
3:2, 1:3

Do Dûdic jsme v‰ak zajíÏdûli pozna-
menáni poãetnou marodkou v poãtu
sedmi hráãÛ, pfiiãemÏ Ale‰ Görner se
je‰tû doléãoval z nemoci. Zápas byl po-
mûrnû nároãn˘, poãtem v˘mûn spí‰e od-
povídal Ïenskému volejbalu. Stfiídavû
jsme zapisovali body na obou stranách,

rozhodnout musel aÏ zkrácen˘ pát˘ set,
v nûmÏ byl soupefi v˘raznûj‰í, mûl vût‰í
touhu po vítûzství a v závûru i trochu
‰tûstí. Utkání tak dopadlo lépe pro do-
mácí, z ãehoÏ se také nad‰enû radovali
(3:2).

V odpoledním zápase jsme zarisko-
vali, Fíka nasadili na libero. Tato zmûna
se ukázala jako velmi platnou, získali
jsme po dobrém v˘konu první i druh˘
set (0:2). Poãátkem tfietího setu se v‰ak
stalo to, co jsme si pfiáli ze v‰eho nej-
ménû. ·ermen ‰patnû doskoãil z bloku
a udûlal si v˘ron kotníku. Nemûl kdo
vystfiídat, musel zatnout zuby, kotník
zatejpovat a pokraãovat ve hfie. Soupefi
nebyl hloup˘, vyuÏil na‰eho zranûní
a tfietí set jsme ztratili (1:2). Tato situ-
ace nás natolik semkla k v˘konu, Ïe
jsme soupefie ve ãtvrtém setu dokázali
pfiehrát a zaslouÏenû se tak radovali
z vítûzství (1:3).

27. 2. 2010
VK Ti‰nov – Moravská Slávie Brno
3:0, 3:1 

Pokraãující marodka a vleklá zra-
nûní okle‰tily na‰i sestavu pfied tímto
duelem opût na minimální poãet. Pfiesto
jsme na tom byli lépe neÏ ná‰ soupefi.
Zaãátek utkání se odloÏil z dÛvodu ãe-
kání na ‰estého hráãe „Merendy“. Pro
nás to byl velmi stûÏejní zápas o ‰esté
místo v tabulce.

Utkání jsme zaãali lépe, diktovali
tempo a po 14 minutách jiÏ se mûnily
strany (1:0).

Druh˘ set byl dlouho vyrovnan˘
a o vítûzství se rozhodlo aÏ v samotné
koncovce (2:0).

Ve tfietím dûjství fungovala spolu-
práce celého druÏstva, útoãili jsme stfie-
dem, hlídali pole a dosáhli dÛleÏitého
vítûzství (3:0).
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Krátce po skonãení dopoledního
utkání zaãala odveta. V ní jsme pokra-
ãovali v dobrém v˘konu a bez kompli-
kací zvládli první i druh˘ set (2:0).

Hosté se v‰ak postupnû rozehráli
k velmi dobrému v˘konu a zaslouÏenû
získali tfietí set, ãímÏ nám odloÏili kon-
zumaci fiízku (2:1). Ve ãtvrtém setu jsme
spaden˘ fiemen opût nahodili a slabû

plápolající plamínek brnûnsk˘ch nadûjí
mocn˘m dechem sfoukli (3:1).

Podrobnûj‰í informace o prÛbûhu utkání
naleznete na adrese:
http://volejbal.tisnov.cz/index.php

Vzpomínky

Naveãer slunce zemi opustilo,
Tvé  srdce se navÏdy zastavilo.
Ode‰el jsi nám s veãerní tmou,
ode‰el jsi ti‰e s bolestí svou.

Dne 23. února uplynulo
13 let, kdy nás navÏdy
opustil manÏel, tatínek,
dûdeãek pan ZDENùK
LONDIN. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje manÏelka,
dcera a syn s rodinami.

„Nic nezmûní ná‰ Ïivot tak v˘raznû 
a trvale jako to, kdyÏ ztratíme
milovaného ãlovûka“

Dne 24. bfiezna 2010
uplyne 12 let od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel
a tatínek pan LEOPOLD
KLÍMA. Dûkujeme v‰em,
ktefií vzpomenou s námi.

ManÏelka, dcera a rodina.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Znojmo 32 29 3 0 92:23 2746:2280 61

2. TJ Sokol Komárov 32 23 9 0 82:42 2826:2528 55

3. TJ Sokol ·lapanice 32 22 10 0 74:50 2804:2611 54

4. TJ Lokomotiva - Ingstav 32 22 10 0 73:53 2804:2707 54

5. TJ Tesla Brno 32 17 15 0 71:58 2878:2789 49

6. VK Ti‰nov 32 17 15 0 63:59 2730:2598 49

7. VK Moravská Slávia Brno 34 14 20 0 62:73 2893:3026 48

8. TJ Sokol Letovice 32 12 20 0 46:69 2423:2584 44

9. TJ Sokol Dûdice 32 4 28 0 28:88 2280:2748 36

10. TJ âKD Blansko 34 2 32 0 22:98 2336:2849 36
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Dne 14. 3. uplynulo
14 smutn˘ch let, co nás
navÏdy opustil po dlouhé
tûÏké nemoci pan FRAN-
TI·EK HRUB¯. Za upfií-
mnou vzpomínku dûkuje
manÏelka s rodinou.

Dne 1. 3. uplynulo 8 smut-
n˘ch let od úmrtí na‰eho
milovaného manÏela, ta-
tínka a dûdeãka pana JO-
SEFA JANDY. Za tichou
vzpomínku dûkuje manÏel-
ka, dcery a syn s rodinami.

Dne 27. 3. uplynou 2 roky
od chvíle, kdy nás opus-
tila na‰e milovaná ma-
minka, babiãka a praba-
biãka paní BOÎENA
BENE·OVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkují dcery
s rodinami.

Dne 1. 4. uplyne pût rokÛ,
kdy nás navÏdy opustila
paní MARIE PLES-
KAâOVÁ. Kdo jste ji
znali, vûnujte ji tichou
vzpomínku. ManÏel a dûti
s rodinami.

Dne 26. bfiezna 2010 si
pfiipomeneme 10. smutné
v˘roãí dne, kdy nás pfie-
de‰el na vûãnost ná‰
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan MILO· FILA.
Za vzpomínku dûkuje

manÏelka a dûti s rodinami.

Dne 24. bfiezna uplyne
10 smutn˘ch let, co nás
náhle a navÏdy opus-
til ná‰ milovan˘ syn
LIBOR ·MARDA. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.
Dûkují rodiãe.

Dne 24. bfiezna uplyne
smutn˘ch 8 let od chvíle,
co nám navÏdy ode‰el
ná‰ milovan˘ tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
pan MILAN NAVRÁTIL.
S láskou stále vzpomí-

nají manÏelka a synové s rodinami.
Dûkujeme v‰em, co vzpomenou s námi.

Dne 13. bfiezna 2010
uplynulo první smutné
v˘roãí od chvíle, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka
a babiãka paní MARIE
LAIFROVÁ. S láskou

vzpomínají synové Jan a Martin
Laifrovi a vnuãka Nikol.

Dne 16. bfiezna uplyne
jeden smutn˘ rok, co nás
náhle a navÏdy opustila
na‰e milovaná maminka,
manÏelka, dcera, sestra
a ‰vagrová paní Bc. NA-
DùÎDA B¤ENKOVÁ.

Za rodinu vzpomínají dcera Lucinka,
manÏel a maminka.

Den 6. 3. 2010 je dnem,
kdy nás pfied tfiemi roky
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka, ba-
biãka a prababiãka paní
JARMILA BAHYNSKÁ.
13. 3. 2010 by se doÏila

85 let. Za upfiímnou vzpomínku dûkuje
rodina Pekova.

Blahopfiání
Dne 12. 3. 2010 se doÏil
v˘znamného Ïivotního
jubilea 80. rokÛ pan
VLASTIMIL ·RUBA¤.
Pfiejeme mu do dal‰ích
let hodnû ‰tûstí, spoko-
jenosti a hlavnû pevné

zdraví. ManÏelka a syn s rodinou.
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Inzerce

Pronajmu 1+kk na ul. Dlouhá,
6.500,- Kã. Tel.: 608 822 144

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

Vymûním byt 3+1 na sídli‰ti Pod
Kvûtnicí za  vût‰í typ 1+kk + doplatek,
taky v Ti‰novû. Tel.: 607 151 576.

Prodám DB 2+kk v Ti‰novû,
ul. Dlouhá. Byt je slunn˘. Cena dohodou.
Tel.: 739 644 753

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

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

Prodám byt OV 2+1 Ti‰nov,ul. Králova,
po GO, 1.520.000 Kã. Tel.: 777 857 700

Prodám RD ve V‰echovicích. Cena
dohodou. Tel.: 737 938 598

Pronájem nebyt. prostor 25m2 v centru
mûsta, Ml˘nská 337. Tel.: 605 138 762

Prodej stavebního pozemku 1100 m2

ve Skaliãce, IS-voda, elektfiina, plyn.
Cena: 890.000,- Kã. RealEurope,
Kfienová 26, Brno, Ing. Mráz, 
tel.: 731 184 504

Prodej samostatnû stojícího RD 2+1,
v centru mûstyse Drásova, k bydlení
i podnikání. Cena: 2.400.000,- Kã.
RealEurope, Kfienová 26, Brno,
Ing. Mráz, tel.: 731 184 504

Pronajmu garáÏ v Ti‰novû, na sídli‰ti
U Humpolky. Tel.: 737 751 103

Prodám Ford Fusion 1.4, stáfií 9/2008,
najeto pouze 4000 km, taÏné zafiízení,
medvûd blok, stfie‰ní nosiã, pfiehrávaã.
Cena 220.000,- Kã. Tel.: 604 869 608

Hledám douãování S· chemie.
Tel.: 603 111 497, 539 003 364

Nabízím – tesafiství, pokr˘vaãství
a staveb. truhláfiství – Dostál Petr,
tel.: 737 315 175

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

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

Fotovoltaika pro kaÏdého, od A-Z. 
Procházka, tel.: 603 891 124
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