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evadesát ‰estkrát za osm let
starostování jsem na tomto
místû TN mûl moÏnost podûlit

se s vámi o nejv˘znaãnûj‰í události
pfiedchozího mûsíce v na‰em mûstû
a upozornit na pfiipravované zámûry
mûsta ãi spoleãenské události mûsíce, do
kterého právû vstupujeme.

Dnes naposledy…
VÏdy jsem se snaÏil jednou nebo

dvûma vûtami zachytit stav na‰í pfií-
rody, která reagovala na rÛzné ano-
málie poãasí. Bylo to dÛleÏité zvlá‰tû
v období tání a de‰ÈÛ, kdy jsme byli pra-
videlnû ohroÏováni moÏností záplav.
I tentokrát sledujeme zajímav˘ v˘voj
poãasí, kdy se po náhlém ochlazení fiíjen
pfiehoupl do listopadu neuvûfiitelnû
krásn˘mi a tepl˘mi dny. Leto‰ní
„Du‰iãky“ lákaly více neÏ kdy jindy k ve-
ãerním vycházkám po romanticky na-
svícen˘ch hfibitovech.

Jednoznaãnû nejvût‰í událostí minu-
lého mûsíce byly volby do mûstského
zastupitelstva a senátu. Témûfi polovina
oprávnûn˘ch voliãÛ vyuÏila svého práva
svobodného ãlovûka a dala dÛvûru kan-
didátÛm nûkteré z devíti volebních
stran. VítûzÛ i poraÏen˘ch je hned nûko-
lik, stejnû jako teoretick˘ch moÏností
sestavení koalic, které budou v budou-
cím období rozhodovat o dûní ve mûstû.
Va‰e dÛvûra ãi nedÛvûra dává sílu
a smysl politick˘m vyjednáváním o za-
stoupení v orgánech mûsta. Dûkuji vám
v‰em, ktefií jste podpofiili mou kandida-
turu i kandidaturu KDU – âSL, strany,
kterou jsem jako lídr vedl i do leto‰ních
voleb. Bylo vás v‰ak bohuÏel pfiíli‰ málo
k tomu, abych mohl pokraãovat v zapo-
ãatém díle. Podobnû dopadly i dal‰í kon-
zervativní „modré strany“. Mûsto v pfií‰-
tím období tedy bude spravovat nov˘
t˘m. Pfies v‰echny proklamované zmûny
doufám, Ïe zÛstane vûrn˘ v‰em dobr˘m

zku‰enostem, které na‰e mûsto i pfii ma-
sivním bytovém rozvoji a spoustû reali-
zovan˘ch investiãních akcí udrÏely bez
jediného haléfie dluhu! (CoÏ je skuteãn˘
unikát u obcí a mûst na‰í velikosti).
Dne‰ní vedení mûsta odchází s pocitem
dobfie odvedené práce. Vykonávali jsme
svÛj úfiad nejlépe, jak jsme v dané si-
tuaci mohli a dovedli. VÏdy jsme mûli
na pamûti dobro a rozvoj na‰eho milova-
ného Ti‰nova. Pfiedáváme do budoucí
správy mûsto zdravé, ekonomicky za-
bezpeãené, kulturní, pfiátelské rodinû.
KéÏ se jemu i nám dafií téÏ v budoucnu!

Louãím se tedy s vámi

vãera vá‰ starosta
dnes jiÏ zase svÛj 

Ing. Franti‰ek Svoboda

D
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Zimní údrÏba místních
komunikací v Ti‰novû

Zimní údrÏbou místních komunikací
a chodníkÛ se rozumí zmírÀování závad,
které vznikly povûtrnostními vlivy
a podmínkami za zimních situací. Pfii
zimní údrÏbû se provádí odstranûní
snûhu a zmrazkÛ z místních komuni-
kací a chodníkÛ, jejich posyp inertním
materiálem, pfiíp. pískem, aby se zajis-
tila jejich schÛdnost a sjízdnost pfii bûÏ-
ném provozu.

Za zimní období se povaÏuje období
od 1. listopadu do 31. bfiezna kaÏdého
kalendáfiního roku. Vlivem poãasí mÛÏe
dojít ke zmûnám termínÛ. 

Za zabezpeãení zimní údrÏby míst-
ních komunikací a chodníkÛ odpovídá
mûsto Ti‰nov, odbor správy majetku
a investic, oddûlení komunálních sluÏeb
(tel. 549 439 829). Zaji‰Èuje bezpeãné
uÏívání komunikací, chodníkÛ, vjezdÛ
na parkovi‰tû a prÛjezdy parkovi‰tûm,
schodÛ, srázÛ a ostatních vefiejn˘ch pro-
stranství.

Leto‰ní rok provádí mûsto Ti‰nov
zimní údrÏbu místních komunikací
a chodníkÛ na základû smlouvy o zabez-
peãení vefiejnû prospû‰n˘ch sluÏeb uza-
vfiené s firmou Skanska Facilities
Management CZ, s. r. o. V rámci smlouvy
bylo dohodnuto, Ïe firma Skanska za-
jistí zimní údrÏbu místních komunikací
a ãásti chodníkÛ, které podléhají zimní
údrÏbû. âást chodníkÛ bude udrÏovat
mûsto svépomocí. Komunikace v majet-
ku Jihomoravského kraje udrÏuje
Správa a údrÏba silnic JMK.

U v‰ech provádûn˘ch ãinností je
smlouvou stanovena jednotková cena
za m2. Mûsto Ti‰nov udrÏuje k dne‰nímu
dni 130 000 m2 komunikací a 34 000 m2

chodníkÛ. Rozsah ãinností vypl˘vá
z Plánu zimní údrÏby mûsta Ti‰nova

schváleného na schÛzi Rady mûsta
Ti‰nova ã. 23/2010 konané dne 6. fiíjna
2010 a je dále upravován s pfiihlédnu-
tím k okolnostem jako jsou aktuální po-
vûtrnostní podmínky, mnoÏství sráÏek,
pra‰nost apod.

Kompletní Plán zimní údrÏby nalez-
nete na internetov˘ch stránkách mûsta
www.tisnov.cz v odkazu Praktické infor-
mace. Ve‰kerá rozhodnutí související
s provádûním zimní údrÏby jsou v kom-
petenci oddûlení komunálních sluÏeb
a vedení mûsta Ti‰nova. Firma Skanska
Facilities Management CZ, s. r. o. tyto
ãinnosti pouze na základû smlouvy
zaji‰Èuje.

Závûrem Ïádáme spoluobãany, dle
jejich moÏností, o pomoc pfii zimní údrÏ-
bû chodníkÛ pfiiléhajících k jejich nemo-
vitosti, protoÏe není v silách mûsta
v‰echny chodníky mít dennû 100 % udr-
Ïované. (odd. kom. sluÏeb)

Obec pfiátelská rodinû

Bûhem mûsíce listopa-
du leto‰ního roku bu-
de zakonãen projekt
Ti‰nov pfiátelsk˘ ro-
dinû finanãnû podpo-
fien˘ z neinvestiãní

dotace Ministerstva
práce a sociálních vûcí,

kterou mûsto Ti‰nov získalo v soutûÏi
Obec pfiátelská rodinû.

Na základû námûtÛ obãanÛ byly pfii-
bliÏnû dvû tfietiny získan˘ch finanãních
prostfiedkÛ smûfiovány na úpravy vefiej-
ného prostranství na tfiech místech ve
mûstû – parãík u Z· Smí‰kova, pro-
stranství nad Z· nám 28. fiíjna a pfií-
pravu parku na ulici Hornické. Cílem
bylo zlep‰it pfiírodní prostor pro v‰echny
obãany a náv‰tûvníky mûsta a vytvofiit
pfiírodní plochu pro hru dûtí vhodnû
doplnûnou herními prvky.
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Jako první z pfiírodních ploch pro
dûti byl slavnostnû otevfien parãík
u Z· Smí‰kova. Tento malebn˘ koutek
mûsta slouÏil dfiíve pouze pro potfieby
‰kolní druÏiny Z·. ·kola tuto plochu na-
bídla mûstu, aby mohla slouÏit i vefiej-
nosti. Obnovili jsme trávník, oplocení,
laviãky a vysadili nové kefie. Dûti si mo-
hou pohrát na nové herní sestavû nebo
se pohoupat na houpaãkách. V parãíku
mÛÏete na chvilku spoãinout pfii cestû
z mûsta a v klidu ve stínu korun stromÛ
zapomenout na v‰ední starosti. Vûfiíme,
Ïe prostor vyuÏijí pro svoji hru i dûti
z Matefiské ‰koly – Sluníãko
a U Humpolky.

Dal‰í pfiírodní plochou je b˘val˘ „po-
zemek“ Z· nám. 28. fiíjna. NevyuÏitá
ãást této plochy byla upravena jako ve-
fiejné prostranství, které mohou obãané
vyuÏít k odpoãinku. Pû‰ina vedoucí novû
zatravnûnou plochou vás dovede ke
klidnému místu pod skalami Kvûtnice.
Zde budou v listopadu je‰tû vysázeny
mladé stromy.

Poslední plocha, která bude mít po-
dobu parku, jsou b˘valé zahrádky mezi
ulicemi Horova a Hornická. Letos zahá-
jíme úpravy jiÏní ãásti, kde se pokusíme
je‰tû zaloÏit travnatou plochu a vysadit
okrasné jablonû, tfie‰nû a hru‰nû.
V pfií‰tím roce budou realizovány chod-
níky, opûrné zídky, laviãky a dosadba
zelenû.

Vzhledem k neinvestiãnímu charak-
teru dotace byly v‰echny investice do-
placeny z rozpoãtu mûsta Ti‰nova.

Ing. Václav Drhlík

Mûsto Ti‰nov
a Rodinné centrum
Studánka Vás zvou

na Rodinnou
veselici.

Kdy: 13. listopadu 2010 od 16 hod.
Kde: sokolovna Ti‰nov
Program:
• Loutková pohádka Honza a drak
• Klauniáda Cirkus Hubert
• Tanec s Ïivou kapelou
• Pfiedtanãení
• Tombola pro dûti i dospûlé
• Dal‰í pfiekvapení

Informace o rezervaci míst na webov˘ch
stránkách www.studanka-tisnov.cz.

Mûsto Ti‰nov, klub Cuchanina
a Rodinné centrum Studánka Vás zvou
na Módní pfiehlídku pro v‰echny ge-
nerace

Kdy: 27. listopadu 2010 ve 14 hod.
Kde: sokolovna Ti‰nov
Program:
• Originálnû ruãnû malovaná triãka –

Dana Veselá
• Icebreaker Outlet Ti‰nov
• Dûtská móda Junior
• ObchÛdek u Davídka
• Originální pletená a háãkovaná móda

– Iveta ·moldasová, Vy‰kov
• VO· ekonomická a zdravotnická

a S· Boskovice
• Svatební salon – Irena Dobi‰arová,

Hradãany
• Pfiedvánoãní jarmark

Vstupné dobrovolné.
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MûKS Ti‰nov uvádí

Od pátku 5. 11. je pro vefiejnost
v provozu

Tû‰íme se na va‰í pfiítomnost

stfieda 10. listopadu
v 9.00 a v 10.30 hod.

sál kina Svratka
Pohádkové filmové pásmo
O MY·ÍCH VE STANIOLU

Série krátk˘ch filmÛ pro dûti pfied-
‰kolního vûku je urãena ti‰novsk˘m ma-
tefisk˘m ‰kolám, na obou promítáních
ale rádi uvítáme i vefiejnost. Dûti se
mohou tû‰it na pohádky Cvrãek a hous-
liãky; O hrnci, kter˘ rád vafiil rajskou
omáãku; DobrodruÏství námofiníka
Sindibáda; O my‰ích ve staniolu;
RÛÏová Barborka a Stra‰idlo z vesmíru.

stfieda 10. listopadu v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

3. koncert KPH sezóny 2010-11
âE·TÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

umûleck˘ vedoucí IVAN MATYÁ·
Podrobnosti byly uvedeny jiÏ v mi-

nulém ãísle Ti‰novsk˘ch novin.

pátek 12. listopadu od 18.00 hod.
velk˘ sál MûKS

3. veãer regionálních rockov˘ch skupin
TI·NOVSK¯ REGION METAL FEST

Po dvou jarních veãerech regionál-
ních rockov˘ch skupin se ten tfietí usku-
teãní formou festiválku, na jehoÏ organi-
zaci spolupracuje MûKS s dramaturgem
klubu Îumpa ZdeÀkem Válkou.
Pfiedstaví se na nûm kapely, jejichÏ ãle-
nové jsou více ãi ménû doma právû
v Ti‰novû nebo v nedalekém okolí.
Postupnû zahrají:

Rankyen – hardrocková sestava
z Veverské Bít˘‰ky, která o sobû na

stránkách bandzone.cz tvrdí: „Máme
rádi tvrd˘ rytmus, vykotlanou basu,
fiezavé kytarové rify, pofiádn˘ sóla a v˘-
razn˘ zpûv. Baví nás vym˘‰let vlastní
vûci a moc se s tím nemaÏeme. Bereme
bigbít jako zábavu!“ (dvû kytary, basa,
bicí, Ïensk˘ vokál).

Pátá ruka – ti‰novská kapela si za-
hrála ve velkém sále MûKS uÏ v dubnu,

k o n c e m
prázdnin se
ú s p û ‰ n û
pfiedstavi la
s nov˘m bas-
kytaristou na
hfii‰ti v Îelez-

ném. Îánr, k nûmuÏ se skupina hlásí,
oznaãují sami muzikanti jako rock-
rock’n’roll. Nástrojové obsazení je
stejné jako u Rankyenu, pouze zpûv
Milana âíÏka je více neÏ muÏsk˘.

SCA – pÛvodnû nedvûdické, dnes jiÏ
spí‰e ti‰novské seskupení, hrající hard-
core-crossover, vystoupí po jarní pre-
miéfie v prostorách pod kinem rovnûÏ
podruhé. Pánové jsou ãtyfii; kytaru,
basu a bicí doplÀuje dal‰í kytarista
Ludûk ·tûpánek, kter˘ zároveÀ zpívá
a je hlavním mozkem i tvÛrcem reper-
toáru skupiny.

Onset – skupina se sice hlásí k Brnu
(a k hardcore-rock’n’rollu), ov‰em ãás-
teãnû patfií i do Ti‰nova a pochází pro
zmûnu z vy‰kovsk˘ch kofienÛ, kde
vznikla pfied 11 lety. Vloni si vydala
nové CD nazvané One Nation Under
God. Kapela je ãtyfiãlenná a hrne svoji
hudbu rovnûÏ ze dvou kytar, basy, bicích
a pánsk˘ch hrdel.

Invaze – to nejtvrd‰í nakonec.
Ti‰novsko-holasická me-
tal-heavy-rocková trojice
(nûkdy se uvádûjí u její-
ho názvu jako domovská
destinace také LaÏánky)
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uzavfie veãer i noc obvykl˘m náfiezem
zachycen˘m i na novém vlastním CD
¤í‰e snÛ. Kytara, basa, bicí a ostré
hlasy – jak také jinak...

sobota 20. listopadu ve 14.00 hod.
galerie JamborÛv dÛm

VernisáÏ v˘stavy obrazÛ
JAN ODVÁRKA

Autor od roku 1980 Ïije a tvofií
ve Svratce. JiÏ od útlého vûku
vá‰nivû rád kreslil, profesio-
nálnû se vûnuje malování od
roku 1977. V dorosteneckém

vûku byl úspû‰n˘m atletem – skokanem
o tyãi. V této disciplínû získal fiadu spor-
tovních titulÛ a vyhrál nûkolik ‰ampio-
nátÛ. Jako v˘tvarn˘ autodidakt se vû-
noval fiezbáfiství, grafice a keramice,
pracoval s Ïe-
lezem i mûdí.
B˘vá oznaão-
ván jako bás-
ník krajiny,
jeho díla se
v y z n a ã u j í
brilantní kresbou, stfiízlivou barevností,
lehkostí rukopisu a vrozen˘m smyslem
pro kompozici. Do kaÏdého obrazu pfie-
ná‰í náladu daného okamÏiku a místa.
V hudebním programu vernisáÏe vy-
stoupí TRIOLETI (klavír, flétna, cello).
V˘stava je pofiádána ve spolupráci
s ART PERISCOPE a potrvá aÏ do
21. prosince.

pondûlí 22. listopadu v 19.30 hod.
sál kina Svratka

19 ztracen˘ch písní Wabiho Ryvoly
ROMAN HORK ,̄ KAMELOT & HOSTÉ

Roman Hork˘ se skupinou Kamelot
je v na‰ich konãinách pomûrnû ãast˘m
hostem. Není divu, vÏdyÈ z Brna není do
Ti‰nova zase tak daleko. Leto‰ní kon-
cert bude ale pfiece jen ponûkud nety-

pick˘, neboÈ ka-
pela nedávno
vydala album
se svérázn˘mi
úpravami písni-
ãek legendár-
ního tramp-
ského autora
Wabiho Ryvoly

a vyrazila na turné postaveném právû
na tomto novém repertoáru. Navíc pfii-
zvala k úãasti na desce i na koncertech
také zajímavé hosty, z nichÏ jmenujme
pfiedev‰ím Blanku ·rÛmovou, zpûvaãku
nûkdej‰í kultovní rockové skupiny Tichá
dohoda, a kontrabasistu Petra Surého
z KfiesÈanovy Druhé trávy.

Wabi Ryvola je ikonou ãeského tram-
pingu a v dubnu leto‰ního roku by se
doÏil 75 let. Je autorem asi 300 písní,
které mají své vûrné pfiíznivce napfiíã
v‰emi generacemi. Kdo tfieba jen jednou
v Ïivotû sedûl u ohnû s kytarou, témûfi
jistû sly‰el ãi zpíval nûkterou z jeho
písní. Vystupoval spolu se sv˘m bratrem
Mikim, se kter˘m zaloÏil kapelu
Hoboes. Wabi Ryvola po cel˘ Ïivot opo-
vrhoval tûmi, jejichÏ Ïivotními hodno-
tami byly pouze majetek, peníze a ka-
riérní postup. Byl nositelem hlub‰ích
hodnot, postojÛ a názorÛ, coÏ vtûloval
i do sv˘ch písniãek.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové, tel. 549 410 022.

stfieda 24. listopadu v 18.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Prezentace knihy a beseda s autory
M. KASÁâEK – L. NAVARA:

„P¤ÍBùHY T¤ETÍHO ODBOJE“
Pofiadatelem akce není MûKS; pouze

poskytuje prostory k její realizaci.

pátek 26. listopadu ve 21.00 hod.
velk˘ sál MûKS
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Dvojkoncert alternativních skupin
STROM STÍNU, MCH BAND

Podrobnosti budou zvefiejnûny
v pfií‰tím ãísle Ti‰novsk˘ch novin.

Cimbálová muzika Hradi‰Èan
v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie v Pfiedklá‰tefií

V nedûli 21. listopadu 2010 vystoupí
v Pfiedklá‰tefií v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie cimbálová muzika
HRADI·ËAN s umûleck˘m vedoucím
Jifiím Pavlicou. Koncert zaãíná
v 16.00 hod. Vstupenky si mÛÏete
zakoupit od 1. listopadu v pfiedprodeji
na Obecním úfiadû Pfiedklá‰tefií
a v knihkupectví u paní Ra‰kové na
Brnûnské ulici v Ti‰novû. Vstupenky
neprodané v pfiedprodeji bude moÏné
zakoupit pfied zaãátkem koncertu v ba-
zilice. Cena vstupenky je 170,- Kã.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci listopadu 2010

25. 11. 2010 v 9.30
Zvoneãky z korálkÛ

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 6. roãníku projektu „Salonky“
praktickou dílnu, ve které budeme
vyrábût pod vedením lektorky paní
Hany ·irÛãkové zvoneãky z korálkÛ.
Poplatek za materiál: 50,- Kã

25. 11. 2010 v 17.00
KAMILA CHOCOLATES

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
pro milovníky ãokolády setkání s maji-
teli ãeské firmy vyrábûjící ãokoládové
speciality.

V̆ roba firmy je zamûfiena na ruãní
zpracování ãokoládov˘ch bonbónÛ té
nejvy‰‰í kvality. Pfii v˘robû je dbáno na
perfektní vzhled a rozmanitost nejen
druhÛ, ale i tvarÛ a barev. Dal‰í devizou
produkce jsou postupy podle ãesk˘ch re-
ceptur jiÏ z roku 1930.

Souãástí besedy bude i prodej ãoko-
ládov˘ch v˘robkÛ.

BlíÏí se Mikulá‰ a Vánoce, pofiiìte
sv˘m nejbliÏ‰ím originální dárek!!!

Od 1. 11. 2010
V˘stava fiezbáfisk˘ch v˘tvorÛ,
akvarelÛ a malovan˘ch kamenÛ

Sourozenci Zdenûk „Obík“ a Barbora
Pochopovi vystavují v dospûlém oddû-
lení knihovny fiezbáfiské v˘tvory, akva-
rely a malované kameny z vlastní dílny.

Nová v˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty
Jana Hejlová – Pohlazení
krásou – pastel

Srdeãnû Vás zveme na v˘stavu ob-
razÛ malífiky Jany Hejlové s názvem
Pohlazení krásou, která bude pfiístupná
od  pondûlí 15. listopadu 2010 a potrvá
do 15. ledna 2011.

Jana Hejlová (*1960) se narodila
v Letovicích a v˘tvarnému umûní se
vûnuje uÏ od dûtství. Pfiesto, Ïe jí nebyla
umoÏnûna studia na umûlecké ‰kole, je
dnes malífiství její hlavní Ïivotní profesí.
Absolvovala v˘stavy po celé na‰í repub-
lice. DÛleÏitou roli v její tvorbû mají pfie-
dev‰ím barvy, neboÈ právû barvû zvole-
ného podkladu pfiizpÛsobuje námût
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obrazu, kter˘ dotváfií uhlem a pastelem.
Inspiraci hledá pfiedev‰ím v pfiírodû a ve
sv˘ch vnitfiních proÏitcích, které vychá-
zejí ze zku‰eností jejího Ïivota.

Její díla nejsou provokující, ale spí‰e
ukazují cestu ke svûtlu a radosti.
Promlouvají ke kaÏdému vnímavému
ãlovûku do jeho konkrétní Ïivotní si-

tuace. Této pÛsobivosti autorka dosa-
huje tím, Ïe hlavní my‰lenku kaÏdého
obrazu vyjadfiuje volbou základní barvy,
symbolikou a citátem.

Tato v˘stava je prodejní. Zavítejte
k nám na ÎernÛvku a potû‰te nejen své
oãi, ale i du‰i.

J. Pafiízková

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
10. 11. Koncert KPH – sál MûKS 19.30 MûKS

âe‰tí komorní sólisté
12. 11. 3. veãer regionál. rockov˘ch sál MûKS 18.00 MûKS

skupin – region metal fest
13. 11. Rodinná veselice sokolovna 16.00 Mûsto+RC Studánka
13. 11. Mário Bihári a Bachtale Apsa Café U Palce 20.00 Café U Palce
15. 11. Îivoãichové v zimû knihovna 17.00 Ekoporadna 
22. 11. Roman Hork˘ zpívá písnû kino Svratka 19.30 MûKS

Wabiho Ryvoly
25. 11. Salonky – zvoneãky z korálkÛ knihovna 9.30 MûK
25. 11. Kamila chocolates knihovna 17.00 MûK
26. 11. Strom stínu a MCH Band sál MûKS 21.00 MûKS
27. 11. Módní pfiehlídka sokolovna 14.00 Cuchanina, mûsto

pro v‰echny generace
27. 11. âokovoko Café U Palce 20.00 Café U Palce

V˘stavy

Datum Akce Místo
30. 10. – 19. 11. Stanislav Sedláãek – obrazy JamborÛv dÛm
20. 11. – 21. 12. Jan Odvárka – obrazy JamborÛv dÛm
1. 11. Zdenûk „Obík“ a Barbora Pochopovi knihovna

21. 11 – 24. 1. Loutky, hraãky, dfievûné mechanické Podhorácké muzeum
objekty Antonína Malonû.
Obrazy Johany ·idlové

Jinde

Datum Akce Místo
16. 9. – 15. 11. Emilie Hosta‰ová – obrazy, tapisérie Domov sv. AlÏbûty
5. 11. – 30. 11. V̆ stava obrazÛ – Oldfiich Eichler Libu‰ina galerie,

Malhostovice
15. 11. – 15. 1. Jana Hejlová – Pohlazení Domov sv. AlÏbûty

krásou – pastel
21. 11. Hradi‰Èan Pfiedklá‰tefií, bazilika
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Upozornûní

Finanãní úfiad v Ti‰novû upozorÀuje,
Ïe 1. 1. 2011 nab˘vá úãinnosti zákon
ã. 280/2009 Sb., DA≈OV¯ ¤ÁD, kter˘
obsahuje mnoho zmûn t˘kajících se
správy daní.

Jednou z v˘znamn˘ch zmûn je usta-
novení § 250 Pokuta za opoÏdûné tvr-
zení danû (dfiíve daÀové pfiiznání).

DaÀovému subjektu vzniká povin-
nost uhradit pokutu, nepodá-li daÀové
pfiiznání nebo dodateãné daÀové pfii-
znání, aãkoliv mûl tuto povinnost, nebo
uãiní-li tak po stanovené lhÛtû, a toto
zpoÏdûní je del‰í neÏ 5 pracovních dnÛ.

Minimální v˘‰e pokuty je 500,- Kã,
bez moÏnosti prominutí. Toto ustano-
vení se t˘ká v‰ech daÀov˘ch pfiiznání
podan˘ch daÀov˘m subjektem, tzn. da-
Àov˘ch pfiiznání na vlastní daÀovou
povinnost, daÀov˘ch pfiiznání na nad-
mûrn˘ odpoãet i na daÀové pfiiznání
s vlastní daÀovou povinností ve v˘‰i
0,- Kã.

Ing. Hana Nováková

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

Kvûtnická 821
666 01, Ti‰nov
tel.: 511 132 827

www.studanka-tisnov.cz

Adventní odpu‰tûní – semináfi
Lektorka: RNDr. Jana Koudelová

Ná‰ Ïivot je takov˘, jak˘ si jej vytvo-
fiíme a je na‰ím zrcadlem i hravou ‰ko-
lou, která vede k pochopení hlub‰ích
souvislostí. Radikální odpu‰tûní je me-
toda k rozpu‰tûní star˘ch vzorcÛ my‰-
lení a vzorcÛ chování, které nás blokují
v cestû za poznáním tajemství Ïivota.
V nedûli 21. 11. od 9.00
do 19.00 hod. v RC Studánka

Cena: 1.100,- Kã vãetnû dobrého obûda
a svaãiny, pí-voda a teplé ãaje budou za-
ji‰tûny.
Podmínkou úãasti je pfiihlá‰ka pfiedem
na e-mail: jana@homeoporadna.com
nebo na tel. 774 023 959.

5 KAPEK PRO ZDRAVÍ
ZE STUDÁNKY

V polovinû fiíjna se RC Studánka po-
dafiilo získat nov˘ projekt, kter˘ je za-
mûfien pfiedev‰ím na zdravé vafiení.
Projekt je financován z Nadaãního fon-
du Albert (NFA) a Nadací pro rozvoj ob-
ãanské spoleãnosti (NROS).

Rodiãe s mal˘mi dûtmi se pfiirozenû
víc zajímají o v‰e, co je zdravé pro jejich
dûti a tím i pro celou rodinu. Jde tedy
o nejlep‰í ãas, kdy se dá do Ïivotního
stylu rodin vnést hodnû nového a zmûnit
tak zaÏité nezdravé návyky. Právû
o tuto zmûnu se v prÛbûhu na‰eho pro-
jektu budeme snaÏit.
Kurzy vafiení jsou rozdûleny do
5 lekcí, do konce roku nás ãekají tyto:
16. 11. – Zdravé svaãinky do ‰koly

i do práce
30. 11. – Pfiíprava kva‰ené zeleniny

mÛÏe b˘t zábava pro celou
rodinu

14. 12. – ·tûdroveãerní veãefie
a „cukroví“ letos ve zdraví

Lekcemi vafiení nás bude provázet
Lucie Entlerová, která má s vafiením
podle zásad zdravé v˘Ïivy bohaté zku‰e-
nosti. Úãastníci získají za kaÏdou lekci
keramickou kapku, která bude slouÏit
jako doklad a odmûna za úãast. Na
konci celého projektu (leden 2011) bude
kaÏd˘ odmûnûn podle poãtu získan˘ch
kapek.
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V rámci projektu jsou zafiazeny
i kurzy relaxaãních technik pod vede-
ním zku‰ené psycholoÏky Hany
Kubecové. Tyto kurzy probûhnou jiÏ teì
v listopadu (4. 11, 11. 11., 18. 11.
a 25. 11.).

Lekce vafiení a 3 kurzy relaxaãních
technik jsou zdarma!

Hlaste se jiÏ nyní na tel.ã. 777 558
154 nebo e-mailem na sylva.schovanko-
va@volny.cz, kapacita je omezena!

Sylva Veselá

SíÈ matefisk˘ch center o. s. vás zve na:
C Y K L U S
VZDùLÁVACÍCH
SEMINÁ¤Ò PRO
M A T E ¤ S K Á
CENTRA pofiá-

dan˘ v rámci projektu ·ance rodinû
i zamûstnání V JIHOMORAVSKÉM
KRAJI.
Pro koho jsou semináfie urãeny:
– pro pracovníky/ce ãi dobrovolníky/ce
z matefisk˘ch center, pro rodiãe nav‰tû-
vující matefiská centra, pfiípadnû dal‰í
zájemce z fiad vefiejnosti – pfiedev‰ím
pro osoby s bydli‰tûm v Jihomoravském
kraji.
Kdy a kde se semináfie konají:
– pondûlí 15. 11. 2010 v 8.30 v RC
Studánka, Ti‰nov: Lidské zdroje v NNO
(lektorka: Andrea KoÏuchová)
– ãtvrtek 25. 11. 2010 v 8.30 v RC
Studánka, Ti‰nov: SluÏba péãe o dûti
(lektorka: Bc. Miroslava Vlãková)
Maximální poãet úãastníkÛ/nic na
semináfii: 15 osob. Kapacita semináfiÛ
je omezena, pro pfiijetí do cyklu semi-
náfiÛ je rozhodující pofiadí pfiihlá‰ení.
Kurz je bezplatn˘.

Hlídání dûtí je zaji‰tûno – prosím,
nahlaste poãet dûtí, vûk a jména dûtí jiÏ
v pfiihlá‰ce.

Pfiihlá‰ku zasílejte na: Klára Vlková –
e-mail: klara.vlkova@materska-centra.cz,
mobil: 602 178 844

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

www.ddm-tisnov.cz

Pfiedvánoãní
program
v Domeãku:

Adventní vûnce a netradiãní
vánoãní v˘zdoba

VoÀav˘ vûneãek a plamínky svíãek
patfií neodmyslitelnû k pfiedvánoãní at-
mosféfie na‰ich domovÛ. Kromû vûneãku
si mÛÏete na kurzu také nazdobit jedno-
duchou metodou ‰atní ramínko (zvlád-
nou i dûti). K dispozici bude velk˘ v˘bûr
námûtÛ z knih i hotov˘ch v˘robkÛ.
Kdy: v sobotu 27. 11. od 13 do 16 hod.
Kde: DDM hasiãka – dílna
S sebou: slamûn˘ nebo polystyrénov˘
vûneãek, dfievûné ramínko na ‰aty,
svíãky, ostr˘ nÛÏ, zahradnické nÛÏky,
tavicí pistoli (pokud máte), stuhy,
ozdoby (su‰ené ovoce, pomeranãová
kÛra, mu‰le, kle‰tû na drát…)
Cena: dûti a studenti 80,- Kã, dospûlí
120,- Kã. V cenû je základní materiál
(vûtve, dráty), lektor a drobné obãer-
stvení (káva, ãaj, su‰enky).
Tû‰í se na vás Markéta Leifrová.
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 776 735 304, 731 507 220 nebo: la-
zarova@ddm-tisnov.cz

Mikulá‰ská dílniãka pro dûti
V sobotu 4. 12. od 14 hod bude pro

dûti pfiedvánoãní dílniãka. Více infor-
mací pfií‰tû nebo na www.ddm-tisnov.cz
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Nebeská náv‰tûva
I letos si v Domeãku mÛÏete objed-

nat náv‰tûvu Mikulá‰e, andûla a ãerta
k vám domÛ. Staãí zavolat a uskuteãnit
rezervaci v DDM na tel.: 731 507 220,
kde dostanete bliÏ‰í informace o pfií-
pravû a prÛbûhu náv‰tûvy.
V nedûli 5. 12. 16.00 – 20.00 hod.
Cena náv‰tûvy: 1 dítû – 150,- Kã,
kaÏdé dal‰í dítû v rodinû 50,- Kã.

Ohlédnutí za Veãerním
pohádkov˘m lesem

Nastoupíte–li jednou do rakety letící
do jiného svûta, mûli byste se pfiipravit
na velké dobrodruÏství. Tentokrát se
mohly dûti spolu se sv˘mi rodiãi, tetami,
babiãkami a dûdeãky vydat na cestu
pfiekrásnou Avatárií. A nebyla to vûru
obyãejná pouÈ. Rostliny, stromy i pfied-
mûty, které pfies den mohou vypadat na
první pohled nezajímavû, najednou oÏí-
vají a pod paprsky noãního svûtla
Pandory  záfií v˘razn˘mi barvami. Les
se lehce nadechne a ‰eptá do listí své
pfiíbûhy.

Na trase, která vedla od Domu dûtí
a mládeÏe po Riegrovû ulici a lesíkem aÏ
k novému hfibitovu, jste mohli projít pa-
vuãinovou bránou do Avatárie, ozdobit
se kmenov˘m malováním, létat na
draku, ochutnávat plody lesa a na konci
cesty u stromu pfiedkÛ pfiedat své pfiání
Eiwû.

Celá akce se velmi vydafiila i poãasí
nám pfiálo. Jediné, co nás mrzelo, je
hloupost nûkter˘ch ti‰novsk˘ch doro-
stencÛ, ktefií se rozhodli po vlastní ose
stra‰it na trase, aniÏ by pfiem˘‰leli nad
tím, jak malé vlastnû stra‰í dûti. Po le-
to‰ních zku‰enostech to v‰ak v pfií‰tím
roce budeme fie‰it tvrdûji i s pomocí
policie.

TûÏko budu dále popisovat duhovû
záfiící barvy kvûtÛ a svûtelné vlasy

stromu du‰í tûm, ktefií se na cestu nevy-
pravili. MoÏná ale ve vás tato vzpo-
mínka zanechá jiskru zvûdavosti, která
se pfií‰tí podzim rozhofií v odhodlání se
spolu s námi vydat na cestu veãerem.
Hráli:
AranÏmá a organizace akce: DDM
Ti‰nov
Svûtelné (UV) efekty: Shrk – Brno,
DJ Tonda
Zaji‰tûní bezpeãnosti na vozovce od
Îelezného i klidu na akci: Police Ti‰nov
Cukrátka a odmûny na trase: man-
Ïelé Chroncovi
Elektrocentrála: mûsto Ti‰nov
Nápomoc pfii ovûfiování svítivosti UV
vlny: foto Smékal, chovatelské potfieby
Akara a galanterie Jungmannova
Úãastníci: na 600 ti‰novanÛ, ti‰nova-
nek a ti‰nováÀat
âlánek do novin: Veronika Jufiíková

Podûkování: Dûkujeme mnohokrát
v‰em, ktefií se pfiímo ãi nepfiímo podíleli
na organizaci, realizaci ãi technickém
zaji‰tûní této akce. V‰em, co pfiispûli
sv˘mi nápady, energií ãi elektfiinou
k napojení UV efektÛ, a nejvíce tûm, co
pfiímo na trase, ve veãerním chladu nû-
kolik hodin oÏivovali stanovi‰tû pro
v‰echny náv‰tûvníky Avatárie.

Zoo Praha

Dne 12. a 13. 10.
2010 osmé tfiídy
jely na exkurzi do
praÏské zoologické
zahrady.

Cílem na‰í v˘pravy bylo zjistit in-
formace o zvífiatech Ïijících v tropickém
pásu.

Potom, co jsme informace zjistili
a zapsali do pracovních listÛ, nás ãekala
exkurze po jednotliv˘ch pavilonech
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s odborn˘m v˘kladem místního zoologa.
Z této v˘pravy jsme si odnesli nové

poznatky o Ïivotû zvífiat v zoologické
zahradû a ve volné pfiírodû.

Tereza KfiíÏová, 8.B.

Podzimní pfiespolní bûhy

Krásné podzimní poãasí bylo velk˘m
kladem pro závodníky, ktefií reprezento-
vali Z· Smí‰kova v Îele‰icích a následnû
v Hodonínû.

V pátek 8. 10. vyrazila jiÏ tradiãnû
poãetná skupina dûtí autobusem do Îele-
‰ic. Od 4. aÏ po 9. tfiídu jsme sestavili
druÏstva z tûch
nejlep‰ích vytr-
valcÛ, které na
‰kole máme.
Leto‰ní závody
provázely zmat-
ky, které nás do-
konce i po‰ko-
dily. V kategorii
nejmlad‰ích se
soutûÏilo pouze
za jednotlivce. Mezi chlapci se na
5. místû umístil Jifií Halama, na 6. místû
Tomá‰ Kubíãek, na 9. místû Ruda
Cvrkal, na 31. místû Josef  Kavalec.

V kategorii dívek si TáÀa Lieberzei-
tová dobûhla pro 1. místo, o 5.–7. místo
se podûlily v tomto pofiadí Alena
DoleÏalová, Katka Procházková a Aniãka
Vrzalová.

Kategorie mlad‰ích nám pfiinesla ra-
dost i ve v˘sledcích druÏstev. Chlapci si
dobûhli pro 1. místo ve sloÏení: ·tûpán
·paãek – 1. místo, Honza Zwiener –
4. místo, Adam Koláfi – 11. místo, Michal
Haluza – 24. místo.

Dívky skonãily na 3. místû ve sloÏení:
Maru‰ka Gabrielová – 1. místo, Terka
Kovafiíková – 13. místo, Magda Matulová
– 17. místo, Petra Kuãerová – 19. místo.

Kategorie star‰ích nám pfiinesla
7. místo pro chlapce a první místo v ka-
tegorii dívek, ale k na‰í velké smÛle se to
zjistilo aÏ po pfiepoãítání v˘sledkÛ a pro-
toÏe hned v pondûlí 11. 10. se odjíÏdûlo
na krajské kolo do Hodonína a tento v˘-
sledek jsme se dozvûdûli aÏ 14. 10., úãast
nám tímto utekla. Za chlapce soutûÏili
Láìa Dufek – 5. místo,Vojta Jufiíãek –
20. místo, Martin Sítafi – 23. místo,
Michal ·ãasn˘ – 36. místo. Za dívky
Terka KfiíÏová – 2. místo, Eli‰ka
Kohoutková – 5. místo, Petra Novotná –
12. místo, Jitka Zwienerová – 17. místo.

V Hodonínû byla jiÏ znatelnû vût‰í
konkurence. Od leto‰ního ‰kolního roku

se slouãily do-
hromady v‰ech-
ny ‰koly, tedy
i sportovní.
A kaÏdodenní
trénink, jak bylo
vidno, se vy-
platí. Ale ani
tady jsme se za
na‰e v˘kony ne-
museli stydût.

Koneãné 6. místo v kraji a kaÏdoroãní
úãast na‰ich ÏákÛ je dÛkazem dobr˘ch
sportovcÛ a práce s tûmito nadan˘mi
Ïáky. Umístûní jednotlivcÛ: ·tûpán ·pa-
ãek – 4. místo, Honza Zwiener – 12. mís-
to, Adam Koláfi – 25. místo, Michal
Haluza – 29. místo, Radek Sendler –
30. místo, Pavel Suchomel – 31. místo.

VD
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Maturitní generálka
na gymnáziu

O státní maturitû se mluví uÏ
dlouho, ale nikdy jsem pfiesnû
nechápala, o co jde. Zajímat mû
zaãala aÏ ve chvíli, kdy se uká-

zalo, Ïe ná‰ roãník bude skládat státní
maturitu jako první.

Ptáte se, proã se státní maturita za-
vádí? Podle jejích tvÛrcÛ hlavnû proto,
aby hodnocení probíhalo v celé âeské re-
publice podle stejn˘ch mûfiítek a matu-
ritní v˘sledky díky tomu byly porovna-
telné. K maturitním v˘sledkÛm by tak
mohly pfiihlíÏet vysoké ‰koly a budoucí
zamûstnavatelé.

Pro lep‰í pfiedstavu je tfieba struãnû
popsat podobu nové maturity, která pro-
bûhne na jafie 2011. Povinnû se bude
maturovat ze ãtyfi rÛzn˘ch pfiedmûtÛ.
Zkou‰ka se bude skládat ze státní ãásti,
ve které budou studenti maturovat
právû podle nové formy, a ze ‰kolní ãás-
ti, kde se bude maturovat takzvanû
„postaru“. Ve státní ãásti musí studenti
povinnû sloÏit zkou‰ku z ãe‰tiny, dále si
vybrat zkou‰ku buì z matematiky, nebo
z cizího jazyka, a zvolit  základní nebo
vy‰‰í úroveÀ zkou‰ek. Pokud si cizí ja-
zyk nevybrali do státní ãásti, musí jej
zafiadit do té ‰kolní.

KvÛli odstranûní vût‰ích nedo-
statkÛ, pro lep‰í pfiedstavu studentÛ
a uãitelÛ a celkovû kvÛli ovûfiení funkã-
nosti a spolehlivosti nového systému
probûhla ve dnech 11. aÏ 14. fiíjna 2010
celostátní maturitní generálka.

Pro generálku jsem si vybrala ãesk˘
jazyk (vy‰‰í úroveÀ), anglick˘ jazyk
(vy‰‰í úroveÀ) a nûmeck˘ jazyk (zá-
kladní úroveÀ). Pfied zaãátkem vlastní
zkou‰ky byla vymezená vÏdy ãtvrt ho-
dina na zkontrolování obãansk˘ch prÛ-

kazÛ studentÛ, povolen˘ch pomÛcek,
pfieãtení instrukcí a rozdání papírov˘ch
archÛ. Studenti museli sedût v lavicích
po jednom a v zákrytu za sebou. Pokud
by tfiídu pfied ukonãením ãasového li-
mitu z jakéhokoliv dÛvodu nûkdo opus-
til, mûl zakázáno se vrátit a pokraãovat
ve zkou‰ce. Maturita ze v‰ech jazykÛ se
skládala z didaktického testu a písemné
(slohové) práce. Na jafie k tomu pfiibude
je‰tû ústní ãást, tu ale generálka neza-
hrnovala.

Pokud jde o ãe‰tinu, pfiekvapilo mû,
Ïe obtíÏnost nebyla aÏ tak vysoká, jak
jsem ãekala. Vyhovovala mi i písemná
ãást, kde jsem si z deseti moÏností vy-
brala esej na téma „Jak vidím dne‰ní
spoleãnost“. Mûli jsme dvacet minut na
v˘bûr tématu a devadesát minut na
psaní práce v rozsahu 250 slov (+/- 50).
Zmatek vznikl pouze pfii psaní kon-
ceptu, kdy jsme nevûdûli, kam ho v záz-
namovém archu psát a jak ho pfiípadnû
oddûlit od ãistopisu.

Co se t˘ká angliãtiny, obtíÏnost di-
daktického testu, kter˘ zahrnoval po-
slech a porozumûní psanému projevu,
byla úmûrná vy‰‰í úrovni. V písemné
ãásti jsme mûli za úkol vytvofiit dvû
krat‰í slohové práce. Téma jedné z nich
bylo ov‰em zadané tak podivnû (ãlánek
o tom, jestli mají ‰kolní fiády své místo
i na dne‰ních moderních ‰kolách), Ïe
jsem témûfi pÛlku celkového ãasu usi-
lovnû pfiem˘‰lela, o ãem to mám vlastnû
psát. S podobn˘m problémem se pot˘-
kali i moji spoluÏáci, ktefií mûli ve
zkou‰ce vy‰‰í úrovnû z nûmãiny napsat
úvahu o elektronick˘ch kníÏkách.
Myslím si, Ïe vy‰‰í obtíÏnost maturity
z cizích jazykÛ by nemûla spoãívat v ne-
uchopitelnosti zadaného tématu píse-
mné práce, ale pfiedev‰ím v kvalitû pou-
Ïit˘ch jazykov˘ch prostfiedkÛ.
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Poslední ãást mé maturitní gene-
rálky pfiedstavovala nûmãina, která
mi na základní úrovni problémy nedû-
lala.

Generálka mû pfiesvûdãila o tom, Ïe
se nov˘ch maturit opravdu bát nemu-
sím, a myslím si, Ïe stejnû tak se ne-
musí obávat ani ostatní studenti gym-
názií. Nad‰ená z nov˘ch maturit ale
nejsem. Stále mi vrtá hlavou, jestli je
nutné, aby se i studenti uãili‰È museli
srovnávat s ostatními stfiedo‰koláky,
jestli nové maturity vyÏadují opravdu
ty znalosti, které jsou dÛleÏité, jakou
vÛbec má student gymnázia motivaci
vybrat si vy‰‰í úroveÀ zkou‰ky, kdyÏ
na maturitní v˘sledky pravdûpodobnû
nebudou brát v nejbliÏ‰ích letech vy-
soké ‰koly ohled.

Nezb˘vá mi neÏ doufat, Ïe se
systém nov˘ch maturit ãasem vyvine
do takové podoby, která bude odpoví-
dat penûzÛm do nûj vloÏen˘ch.

Anna Sítorová, Oktáva

Zaãít spolu na M· Horova

Po zfiízení Matefiské ‰koly Horova
jako samostatného subjektu (do konce
roku 2009 byla odlouãen˘m pracovi‰-
tûm M· Sluníãko) probûhla velká dis-
kuse o smûru, kter˘m se tato matefi-
ská ‰kola bude ubírat.

Krásná poloha ‰kolky uprostfied
rozsáhlé zahrady, blízkost Sychráku
a Klucaniny i ekologické sm˘‰lení
zamûstnancÛ ‰koly nás vedly
k zatím neoficiálnímu názvu „Na pa-
louãku“ a z toho se odvíjejícímu pro-
gramu. Z pedagogického hlediska
jsme zvolili smûr osobnostnû oriento-
vané pfied‰kolní v˘chovy s dÛrazem
na spolupráci s rodinou a indivi-
duální, citliv˘ pfiístup ke kaÏdému

dítûti podle jeho potfieb. Vize na‰eho
‰kolního programu je vytvofiit takové
prostfiedí, ve kterém panuje vzájemná
dÛvûra, dobré mezilidské vztahy a kde
se dûti i dospûlí cítí dobfie. Vychovat
dûti k chápání mravních hodnot, k sa-
mostatnosti v rozhodování, k fie‰ení pro-
blémÛ a k rozvoji komunikaãních doved-
ností. Vést je k lásce k pfiírodû a ochranû
Ïivotního prostfiedí.

Jako návaznost na tento nastolen˘
smûr byla otevfiena jedna tfiída, která
pracuje podle programu „Zaãít spolu“.
Tento program se navíc, k jiÏ zmínûn˘m
komponentÛm, zamûfiuje na samostatné
rozhodování dítûte a jeho radost z po-
znání. Tento princip je uskuteãÀován
krom jiného prací v centrech aktivit.
I kdyÏ centra aktivit jsou i v ostatních
tfiídách, ve tfiídû „Zaãít spolu“ jsou pfies-
nûji specifikována a práce v nich je sys-
tematiãtûj‰í. Dítû se kaÏd˘ den rozhodu-
je, v kterém centru chce pracovat (kaÏd˘
den se zatím otvírají tfii aÏ ãtyfii centra
z deseti). Uãí se spolupráci s ostat-
ními dûtmi, které si vybraly stejn˘
úkol, vzájemné komunikaci a pomoci.
Na konci se svou prací, jejím postupem,
pfiípadn˘mi komplikacemi, které mu-
selo bûhem práce fie‰it, a hlavnû s v˘-
sledkem svého úsilí seznámí ostatní
dûti. Rodiãe mají vût‰í moÏnost spoluvy-
tváfiet prostfiedí a program pro dûti neÏ
v bûÏn˘ch tfiídách. Spolupráce s nimi je
zatím úÏasná, za coÏ jim patfií velk˘ dík.

Eva Jarou‰ková, uãitelka programu
Zaãít spolu na M· Horova

Domov je Doma,
aneb co v‰echno nevíte o rané
péãi (…a mohlo by Vás to zajímat)

V dobû od 22. 11. do 28. 11. 2010
bude v celé republice probíhat infor-
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maãní kampaÀ T˘den rané péãe.
V tomto období se mÛÏete ãastûji neÏ
jindy setkat s informacemi o zajímavé
sociální sluÏbû.
Co byste mûli vûdût:

Raná péãe je urãena rodinám nebo
osobám, které se starají o malé dítû se
závaÏnûj‰ím zdravotním postiÏením.

Raná péãe je sociální sluÏba, za kte-
rou nemusí rodina nikam dojíÏdût – pra-
covníci jezdí k rodinû domÛ.

Raná péãe podporuje rodinu v roz-
hodnutí vychovávat své dítû doma – na-
bízí k tomu rodiãÛm podporu odbornou
i lidskou.

Raná péãe je sluÏba, kterou si rodina
neplatí – poskytovatel na ni získává
finanãní prostfiedky z rÛzn˘ch zdrojÛ
(dotace, granty, dary atd.).

Raná péãe má v na‰í republice jiÏ
dvacetiletou tradici, rodinám jsou k dis-
pozici vy‰kolení odborníci – poradci
rané péãe.

Pokud se chcete dozvûdût je‰tû více,
pfiijìte dne 23. 11. 2010 do Stfiediska
rané péãe, Nerudova 7 v Brnû, kde vás
ãekají otevfiené dvefie a pracovníci
ochotní odpovûdût na Va‰e otázky.
Pokud radûji hledáte informace na in-
ternetu, nav‰tivte na‰e webové stránky
www.ranapece.cz.

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

10.11. – stfieda
Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních

v Boskovicích
Odjezd ve 12.50 hod. od Podhorácké

restaurace. Autobus dále zastavuje

u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. V pfiípadû nepfiíznivého po-
ãasí (sníh) bude ãas odjezdu stanoven na
12.20 hodin.
Cena zájezdu 140,- Kã zahrnuje do-
pravu i vstupné.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl, od 14.00 do 15.30, za-
mluven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna, parní sauna a finská
sauna. Pfiedpokládan˘ návrat kolem
17. hod.

Zájemci, hlaste se v CSS u Romany
Koneãné na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274 vÏdy t˘den pfiedem. Poãet míst
je omezen.
Dal‰í termíny plavání: 24. 11. a 8. 12.

26.11. – pátek
Vánoãní dílna probûhne od 13.00 hod.
v jídelnû DPS Králova. JiÏ tradiãnû si
budete moci s aranÏérkou Lenkou
Mihulovou vyrobit adventní vûnce, ‰toly
nebo svícny. Materiál bude zaji‰tûn,
mÛÏete si v‰ak pfiinést i svÛj.
Doporuãujeme vzít si vhodné zahrad-
nické nÛÏky.

Zveme v‰echny, ktefií mají chuÈ
tvofiit.

VáÏení obãané,
máte diabetes I. nebo II. typu?
Pfiijìte mezi nás 

Pofiádáme:
– schÛze kaÏdou poslední stfiedu v mû-

síci – klub pod kinem
– pfiedná‰ky se zdravotní sestrou

(skladba jídelníãku, správná v˘Ïiva)
– pfiedná‰ky lékafiÛ na rÛzná témata

(neuropatie, diabetická noha apod.)
– organizované vycházky a v˘lety do

okolí
– rekondiãní t˘denní pobyty
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Ti‰nov‰tí diabetici zvou:
14. listopad je den narození objevi-

tele inzulínu F. G. Bantinga.
Podpofite tuto  celorepublikovou

akci. Na‰e územní organizace diabetikÛ
Ti‰nov, pofiádá Pochod proti diabetu –
sraz dne 11. 11. 2010 ve 13.00 u Penny
marketu.

Dne 15. 11. 2010 – zdarma testování
glukózy v krvi a krevního tlaku od 8.00
do 16.00 hod. – klub pod kinem.
MoÏnost zakoupení sladidel a dia v˘-
robkÛ.

Na‰ím pfiáním je dostat diabetika
do popfiedí a usilujeme o oslovení ‰ir‰í
vefiejnosti a informovanosti o diabetu.

Za ÚO diabetikÛ Ti‰nov
pfiedseda Kuãerová K.

Anketa Strom roku 2010 –
Lomnick˘ buk tfietí!

Lomnick˘ buk se umístil ve
finále ankety Strom roku
2010 na krásném tfietím
místû. Dûkujeme v‰em, ktefií
ho sv˘m hlasem podpofiili!

Celostátní anketa o nejsympatiãtûj‰í
strom âeské republiky byla vyhlá‰ena
Nadací Partnerství letos uÏ po deváté.
Hlavním cílem ankety je posilování
místní komunity, vztahÛ mezi lidmi
a jejich v‰ímavého postoje k zeleni. O ví-
tûzi mezi dvanácti finalisty rozhodovala
vefiejnost od 1. srpna do 10. fiíjna.
Hlasovat bylo moÏné podpisem na hla-
sovací arch nebo zasláním dárcovské
SMS. U nás hlasování probíhalo v ob-
cích, na ‰kolách, na Ti‰novsk˘ch trzích
a Václavsk˘ch hodech, v Ekoporadnû
Ti‰novsko a na mnoha dal‰ích místech.
Po pomalej‰ím rozjezdu se v prÛbûhu
záfií zapojila ‰iroká vefiejnost celého re-
gionu Ti‰novska a mnoho nad‰enû spo-
lupracujících dobrovolníkÛ z Lomnice,

Ti‰nova i dal‰ích obcí, ktefií za vítûzství
Lomnického buku bojovali. Nakonec se
nám podafiilo získat 6 879 hlasÛ, které
nás zafiadily na zmínûné tfietí místo.
Nezanedbatelnû nám pomohly i zahra-
niãní hlasy z partnerského mûsta Sereì.
Slavnostního vyhlá‰ení v˘sledkÛ an-
kety v Divadle Husa na provázku se za
nominující zúãastnili Marcela
Kovafiíková ze Z· v Lomnici a Milan
Vojta, starosta mûstyse Lomnice, a za
organizátory z obãanského sdruÏení
Za sebevûdomé Ti‰novsko Helena
Pernicová.

Celkov˘m vítûzem a Stromem roku
2010 se stal HromÛv dub u Olomouce,
kter˘ prostfiednictvím obãanského sdru-
Ïení Senior aktivity získal rekordních
12 329 hlasÛ. Odmûnou pro nûj je vedle
prestiÏního titulu i odborné o‰etfiení
a úprava okolí, které provede firma
PROSTROM na jafie roku 2011. Na
druhém místû se umístila památná
Zlatá lípa u Budi‰ova nad Budi‰ovkou
v Moravskoslezském kraji (7 415 hlasÛ).
V anketû hlasovalo celkem 40 000 úãast-
níkÛ a na konto Strom Ïivota Nadace
Partnerství bylo získáno 140 000 Kã.
Z tohoto fondu, do kterého jsme pfii-
spûli, mÛÏe kdokoliv, obce, obãanská
sdruÏení i jednotlivci, ãerpat finanãní
podporu pfii sázení nov˘ch stromÛ ve
svém okolí.

SdruÏení „Za sebevûdomé Ti‰novsko“
a Ekoporadna Ti‰novsko
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Oslavili jsme spoleãnû
Den stronÛ

I letos jsme se v Ti‰novû pfiipojili
k celosvûtov˘m oslavám Dne stromÛ.
Ve znamení stromÛ jsme byli jiÏ od
1. srpna, kdy byl zahájen sbûr hlasÛ pro
na‰eho kandidáta v celostátní anketû
Strom roku, Lomnick˘ buk. V záfií
k této celostátní anketû pfiibyla na‰e
místní anketa Strom Ti‰novska, letos jiÏ
její pát˘ roãník. I kdyÏ byla tak trochu
ve stínu velké celostátní ankety, se‰lo se
v ní dvanáct zajímav˘ch kandidátÛ.
V nové kategorii alejí získaly nejvût‰í
podporu „âernvírské lípy“ (61 hlasÛ) na-
vrÏené Ïáky Pfiírodopisného semináfie
Z· Smí‰kova, kter˘ vede paní uãitelka
Alena Jankovská. Na dru-
hém místû se umístila mno-
ha Ti‰novany milovaná lipo-
vá alej v Porta coeli (navrho-
vatelka V. Kallabová, 51 hla-
sÛ) a tfietí místo patfií aleji
ka‰tanÛ v lomnické obofie,
kterou navrhly mladé ma-
minky z Lomnice, které tam
rády chodí na procházku se
sv˘mi dûtmi (35 hlasÛ).
V kategorii samostatn˘ch
stromÛ se stal suverénním
vítûzem „Brumovsk˘ buk“
(222 hlasÛ) navrÏen˘ studentem gym-
názia Jakubem Pafiízkem a podpofien˘
celou obcí Brumov a dal‰ími pfiíznivci
nádherného mohutného stromu, kter˘
najdete na okraji lesa nad Brumovem
smûrem k obci Osiky. Hodnû pfiíznivcÛ
mají také ofie‰ák v zahrádce Café
U Palce (druhé místo, 42 hlasÛ) a topol
u splavu na Bfiezinû (tfietí místo, 26
hlasÛ). Kandidáty si mÛÏete i dodateãnû
prohlédnout na internetov˘ch stránkách
stromroku.tisnovsko.eu. Celkové v˘-
sledky pak na ekoporadna.tisnovsko.eu.

V̆ sledky byly vyhlá‰eny dne 24. 10.
2010 na Stromové slavnosti, která pro-
bûhla v nové stromové aleji pod
Kvûtnicí. Tato alej byla nazvána âiper-
kou a byl jí v˘tvarníkem panem Jifiím
Ondrou vûnován originální vzkazovník.
Ten bude slouÏit pfiedev‰ím adoptivním
rodiãÛm tûchto javorÛ a jefiábÛ. Pokud
se v tûchto místech zastavíte i vy pfii od-
polední procházce nebo pfii nedûlním v˘-
letu, nezapomeÀte âiperce nûjak˘ vzkaz
zanechat.

Souãástí stromové slavnosti byla zá-
bavnû nauãná stezka pro dûti „Cesta za
zlat˘mi jablky.“ Dûti se bûhem ní dozvû-
dûly, co stromy potfiebují k Ïivotu, ale
také, co nám dávají. Pro‰ly si postupnû
6 stanovi‰È – Svûtlo, Voda, Co najdeme

v lese?, Zemû, Kdo Ïije v le-
se? a Vzduch. Dûti se napfií-
klad dozvûdûly, na co stro-
my potfiebují svûtlo, jak lze
v pfiírodû pfiená‰et vodu, po-
kud nemáme Ïádnou nádobu
nebo kolik kyslíku nám dá
prÛmûrnû jeden strom za
den. Také se pro‰ly po sto-
pách zvífiat Ïijících v lese,
poznaly povûst O zlaté kach-
niãce z Kvûtnice a mnoho
dal‰ího.
Za splnûné úkoly dostávaly

hlinûné korálky, které navlékaly na
provázek. Na konci stezky dûti ãekala
sladká odmûna – zlatá jablka. Celou
dobu dûti provázela krásná stromová
víla, která je nakonec odvedla zpût do
aleje, kde dûti spoleãnû symbolicky spoji-
ly stromy pomocí sv˘ch ‰ÀÛrek s korálky.

V prostoru startu a cíle pfiipravil
DÛm dûtí a mládeÏe pro ãekající dûti
nejrÛznûj‰í zajímavé hry.

SdruÏení „Za sebevûdomé Ti‰novsko“
a Ekoporadna Ti‰novsko
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Ekoporadna ti‰novsko
zve na pfiedná‰ku – Ïivoãi-
chové v zimû

Chcete se dozvûdût, jak pfieãkávají
zimu hadi a Ïáby, ãím pfiikrmovat ptáky
nebo jak pomoci zranûnému jeÏkovi?

Pokud ano, tak si vás dovolujeme po-
zvat na zajímavou pfiedná‰ku se zimní
tématikou.
Kdy: 15. 11. 2010 v 17 hodin
Kde: pfiedná‰ková místnost Mûstské

knihovny Ti‰nov
Dozvíte se mimo jiné:
– jak Ïivoãichové pfieãkávají zimu (oboj-

Ïivelníci, plazi, savci)
– kdo je prav˘ a kdo neprav˘ zimní spáã
– ktefií ptáci jsou u nás stálí, ktefií

a kam odlétají na zimu a naopak,
ktefií zimují u nás

– kdy a ãím pfiikrmovat ptáky
– jak pomoci zranûnému zvífieti a kdy

naopak nepomáhat
Pfiedná‰ku mohou nav‰tívit jak do-

spûlí, tak star‰í dûti.
Pfiedná‰í doc. RNDr. Boris

Rychnovsk˘, CSc. z katedry biologie
Pedagogické fakulty MU.

Tû‰íme se na Vás!

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Kamila Synková.

Klub ãas Ti‰nov
na Vánoãních trzích
a pak hurá na hory!

Pfii rozhovorech s mlad˘mi, ktefií
nav‰tûvují Klub âas Ti‰nov, na téma,
jak tráví voln˘ ãas, zda jezdí s rodiãi
o prázdninách na dovolenou nebo v zimû
lyÏovat na hory, se dozvídáme ne moc
pozitivní informace. Vût‰ina mlad˘ch se
sv˘mi rodiãi na dovolenou nejezdí –

vÏdyÈ rodiãe nemají peníze a musí pofiád
pracovat. A zimní pobyt na horách?
Zimní dovolená s rodinou je je‰tû ménû
ãastá jak ta letní. Mnozí klienti nezaÏili
nikdy pobyt na horách, nikdy nestáli na
lyÏích a ani nezkusili jiné zimní akti-
vity. To byl podnût k tomu, proã klienti
a pracovníci Klubu âas Ti‰nov zaãali
spoleãnû plánovat, jak tuto situaci zmû-
nit. A nápad byl tu! Pojedeme spoleãnû
o jarních prázdninách na hory. Ale kde
na to vzít peníze? VÏdyÈ rodiãe klientÛ
nemají peníze a klientÛm ãasto není
je‰tû ani 15 let, aby mohli nûkam na bri-
gádu.

Mladí, ktefií chtûjí jet o jarních
prázdninách na hory, a pracovníci
Klubu ãas Ti‰nov zaãali spoleãnû
pfiipravovat a realizovat projekt, jak
získat peníze na zimní pobyt. âást pe-
nûz si klienti vydûlají sami prodejem
dárkÛ na Vánoãních trzích, ãást penûz
získají pracovníci pomocí grantov˘ch
pfiíleÏitostí.

Klienti od fiíjna vyrábûjí v Klubu âas
Ti‰nov v rámci v˘tvarn˘ch dílen rÛzné
dárky a dárkové pfiedmûty, které budou
prodávat na Vánoãních trzích. V̆ tûÏek
z tûchto v˘robkÛ bude spolufinancovat
pobyt na horách pro mladé z Ti‰nova
a okolí, ktefií se do projektu zapojili.

Rádi Vás uvidíme na Vánoãních
trzích u stánku Klubu ãas Ti‰nov, kde
budete mít pfiíleÏitost koupit mal˘ dá-
rek sv˘m blízk˘m a souãasnû pfiispût na
dobrou vûc – na zimní pobyt na horách
mlad˘ch, ktefií se rozhodli, Ïe sami pfii-
spûjí k tomu, aby nemuseli celou zimu
sedût doma, aby mohli jarní prázdniny
trávit na horách a vyzkou‰eli si rÛzné
zimní aktivity.

rup
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2. roãník charitativní sbírky
Koláãe pro domácí péãi

Oblastní charita v Ti‰novû uspofiá-
dala ve ãtvrtek 7. fiíjna 2010 jiÏ druh˘
roãník charitativní sbírky pod názvem
Koláã pro domácí péãi. Sbírka se konala
pfii pfiíleÏitosti svûtového dne hospicové
a paliativní péãe (World  Hospice &
Paliative Care Day).

KaÏd˘m rokem narÛstá poãet lidí,
ktefií se ocitají na konci své Ïivotní
pouti. Mnozí jsou rÛznû nemocní a neso-
bûstaãní. Mají bolesti, pociÈují strach
z osamûní. Tuto poslední etapu proto
chtûjí strávit ve svém známém domácím
prostfiedí, se sv˘mi blízk˘mi. Taková
péãe je v‰ak finanãnû nákladná jak
pro samotné pacienty, tak i pro celou
rodinu.

Oblastní charita v Ti‰novû jiÏ dva
roky prostfiednictvím vy‰kolen˘ch
o‰etfiovatelek a peãovatelek tûmto po-
tfiebn˘m lidem pomáhá. Poskytuje jim
medicinální a domácí péãi, zapÛjãuje
zdravotnické pomÛcky. Souãástí této
komplexní péãe je pomoc a odborné po-
radenství také  celé rodinû. Díky ochotû
dárcÛ tak mÛÏe b˘t domácí péãe dostup-
ná v‰em potfiebn˘m.

Centrem leto‰ní sbírky se opût stalo
ti‰novské námûstí a nádraÏí, kde stu-
dentky z SOU Ti‰nov po celé dopoledne
nabízely koláãe pracovníkÛm úfiadÛ,
firem a kolemjdoucím. Dále se úspû‰nû
zapojil mûstys Drásov, pfiedev‰ím
zamûstnanci firmy Siemens a uãitelé
Z· a M·, dále pak zamûstnanci firem

v obci Pfiedklá‰tûfií. Doufáme, Ïe v dal-
‰ích letech se postupnû zapojí i dal‰í
obce v okolí Ti‰nova.

Chutné koláãe pro rok 2010, stejnû
jako loni, dodalo Pekafiství Halouzka
z Ti‰nova a novû se pfiipojilo Cukráfiství
Novojan z âebína. Velice jim za to dûku-
jeme, protoÏe bez jejich podpory bychom
sbírku jen tûÏko uskuteãnili.

Dûkujeme vám v‰em, ktefií jste byli
ochotni darovat 35 Kã za koláã, a mnozí
i více. Pomohli jste podpofiit péãi právû
o tyto nevyléãitelnû nemocné pacienty.
Leto‰ní v˘tûÏek, jenÏ ãiní nádhern˘ch
témûfi 17 500 Kã, bude vyuÏit k pofiízení
rehabilitaãních a polohovacích pomÛcek
a k úhradû nákladÛ na domácí péãi.

Oblastní charita Ti‰nov za v‰echny
tûÏce a nevyléãitelnû nemocné, handica-
pované a seniory touto cestou dûkuje
v‰em, ktefií se podíleli na uskuteãnûní
charitativní sbírky, a také vám, spolu-
obãanÛm a dárcÛm, kter˘m neblah˘
osud bliÏních není lhostejn˘.

Za Oblastní charitu Ti‰nov
Katefiina Trãková, DiS.

Adventní trhy

Adventní trhy budou
v Ti‰novû zahájeny slav-
ností s doprovodn˘m pro-
gramem v sobotu 27. listo-
padu. Prodávat se bude
také 4. a 11. prosince. Na

jednotliv˘ch stáncích se mÛÏete tû‰it na
zboÏí v˘hradnû z Ti‰novska a okolí
jako napfi. vánoãní dekorace, adventní
aranÏmá a vûnce, vánoãní cukroví, dár-
kové zboÏí apod.
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Aktuální seznam prodejcÛ sledujte
ve vysílání Ti‰novské televize, na webo-
v˘ch stránkách http://trhy.tisnovsko.eu,
na nástûnce Ekoporadny Ti‰novsko
vedle lékárny Arnica a ve v˘vûsce umís-
tûné pfiímo na námûstí (v horní ãásti pod
po‰tou, u mapy Ti‰novska).

KK

Za Janem Balabánem

Koncem dubna leto‰ního roku ãetné
ãtenáfie zaskoãila zpráva o neãekaném
odchodu tohoto v˘razného ostravského
autora ve vûku 49 let. Jako by nastalo
naplnûní jedné z mnoha point jeho
pfiíbûhÛ s naléhavou bezelstnou tragiã-
ností.

S J. B. mne pojí vrstevnaté vzpomí-
nání:

Procházím se po mûsteãku SnûÏné
a pfii ãekání mne jaksi zaujal star‰í muÏ
na laviãce. Zdravím a pfiisedám, mûli
jsme si co fiíci. V pamûti jsem mûl ko-
rektury hist. – vlast. práce SnûÏné
a SnûÏensko od nakl. Sursum. Je to uÏ
na 8 let a onou osobou byl autorÛv otec.

Na Sklenûné louce v Brnû se
s Honzou poznovu potkáváme. Nûkolik
vût – je Ïádán, ale Havífiov znal taky.
Závûrem: Pozdravuj tátu. Odvûtil, Ïe to
nejde, Ïe mûl pfied pár dny pohfieb.

Zarazil jsem se: PromiÀ…
Novinové ukázky z posmrtnû vydané

knihy jsem prostû nedoãetl. Souvislosti
aÏ upfiíli‰nûné. Rád se vrátím k jeho de-
dikacím, co mi psal do sv˘ch knih. AÏ
pak je budu opatrnû ãíst. V havífiovské
i ti‰novské knihovnû urãitû je.

Dûkuji nakladatelství Host, Vetus
Via a Vûtrn˘m ml˘nÛm, Ïe jsem tohoto
Balabána mohl více poznat.

Ano, i v Ostravû jsou svérázní, féroví
a citliví. Posmrtnû udûlená cena mûsta
Ostravy je …

AÏ koncem tohoto léta sly‰ím, Ïe Pan
Spisovatel Jan Balabán je zpátky na
Vysoãinû. Ve SnûÏném. NavÏdy.

P. Sur˘

„Stará Ti‰novka“ opût oÏívá

JiÏ v prvních listopadov˘ch dnech
pfiijde na ná‰ kniÏní trh unikátní publi-
kace k 105. v˘roãí Ïelezniãní trati
Nûmeck˘ (HavlíãkÛv) Brod – Brno s ná-
zvem „Îelezniãní traÈ Nûmeck˘
Brod – Brno na star˘ch pohledni-
cích“. Kniha autorÛ Vladimíra Cisára
a Karla âerného je netradiãním pohle-
dem na „starou Ti‰novku“ pfies historické
pohlednice a dal‰í dobové materiály.

„Po dostavûní trati Brno – Ti‰nov
v roce 1885 byla v roce 1898 zprovoz-
nûna Ïeleznice v úseku Nûmeck˘ Brod –
Pfiibyslav – Îìár na Moravû. O sedm let
pozdûji v roce 1905 bylo dokonãeno její
pokraãování do Nového Mûsta na
Moravû, Bystfiice nad Pern‰tejnem,
Nedvûdice a Ti‰nova. Dobudováním Ïe-
lezniãní trati z tehdej‰ího Nûmeckého
Brodu do moravské metropole tak do‰lo
k propojení severní ãásti âeskomorav-
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ské vysoãiny s Prahou i Brnem.
V souãasné dobû je traÈ v provozu

pouze v úseku Îìár nad Sázavou –
Ti‰nov. Vût‰í ãást trati je jiÏ mimo pro-
voz, v nûkter˘ch úsecích v‰ak oÏívá,
kdyÏ je její tûleso vyuÏíváno pro nové
cyklotrasy,“ fiekl jeden z autorÛ Karel
âern˘.

„V knize jsme se snaÏili zachytit po-
hled na tuto Ïelezniãní traÈ prostfiednic-
tvím star˘ch pohlednic z období první
poloviny dvacátého století. Celobarevná
140stránková publikace nabízí více neÏ

200 reprodukcí unikátních historick˘ch
pohlednic i dobov˘ch fotografií a tisko-
vin, vybran˘ch z fondÛ muzeí i v˘znam-
n˘ch sbírek soukrom˘ch sbûratelÛ.
Knihou jsme chtûli pfiipomenout nejen
nostalgii rakousko-uherské a prvore-
publikové Ïeleznice, ale také vzpome-
nout na ty, ktefií zde jako Ïelezniãáfii po
desetiletí pracovali. Vûfiím, Ïe pfiízniv-
cÛm ma‰inek a Ïeleznice udûlá kniha
radost“, dodal na závûr Karel âern˘.

Milan ·ustr

Pfiehled akcí – Sokolovna listopad 2010

10. 11. 9.00 – 16.00 hod. PRODEJ OBUVI, v pfiedsálí V¯KUP ZLATA
11. 11. 9.00 – 11.00 hod. PRODEJ TEXTILU
13. 11. 16.00 – 22.00 hod. RODINNÁ VESELICE
15. 11. 9.00 – 17.00 hod. PRODEJ DOMÁCÍCH POT¤EB A TEXTILU 
16. 11. 9.30 – 17.00 hod. SECOND HAND
17. 11. 9.00 – 13.00 hod. PRODEJ OBUVI
23. 11. 9.30 – 17.00 hod. PRODEJ SPOT¤EBNÍHO ZBOÎÍ
24. 11. 9.30 – 17.00 hod. SECOND HAND
27. 11. 14.00 – 16.00 hod. MÓDNÍ P¤EHLÍDKA PRO V·ECHNY GENERACE
30. 11. 9.30 – 17.00 hod. SECOND HAND

Mgr. Katefiina Hlouchová
Vedoucí provozu

Dávno zapomenuto

Vzpomínám, jak to bylo v Ti‰novû za
první republiky se zásobováním potravi-
nami a dal‰ím zboÏím. Základní potra-
vinu, brambory, jsme kupovali od
MackÛ z obytného domu a pfiilehlého
hospodáfiství na Brnûnské ulici, kde
dnes bydlí pan magistr Jefiábek. Na
podzim pfiivezli koÀsk˘m povozem nûko-
lik metrákÛ brambor k uloÏení do pfii-

pravené a ãerstvû olíãené pfiíhrady ve
sklepû. K tomuto mnoÏství se vÏdy
bralo také 15 kg „rohlíãkÛ“ na brambo-
rové saláty. Zde jsme také pravidelnû
dennû odebírali mléko, ãasto je doná‰ely
dûti jejich zamûstnancÛ v konviãkách.
Na podzim se také brávala zelenina na
uskladnûní. V rohu sklepa byla ohrádka
z cihel a do písku se ukládala mrkev,
celer a petrÏel, kterou jsme kupovali
od zahradníka Chocholy. Zahradnictví



zaãínalo na Dvofiákovû ulici, kde dnes
bydlí Michalíkovi, a sahalo aÏ k dne‰ní
‰kole na Smí‰kovû ulici. No a samo-
zfiejmû se nakládalo do ‰kopkÛ zelí.

Máslo a drÛbeÏ vozil pravidelnû jed-
nou t˘dnû pan Bfiou‰ek ze Îìárce nebo
Vratislávky. Byl to tak zvan˘ „handlífi“,
obchodník se zemûdûlsk˘mi produkty,
drÛbeÏí i dobytkem. Jezdil na kole.
Máslo men‰í váhy b˘valo v˘liskem
z dfievûné vyfiezáváním zdobené formy.
Vût‰í kusy b˘valy formovány do bo-
chánkÛ a zdobeny obyãejnû vrypy ‰piãky
kulatého noÏe. Máslo nabídl vÏdy
k ochutnání. Vyrábûlo se doma, mléko
se nejdfiív odstfiedilo, pak se ze smetany
stloukalo máslo. Odstfiedivky a jiné
strojní zemûdûlské vybavení prodával
pan âíhal, obchod byl na námûstí
v místû dne‰ních „tfiech stodol“. Ten mûl
také ãilé obchodní styky. Vyprávûl mnû
pan Stejskal, kter˘ byl zamûstnán u fi-
rem pro zemní práce (Ïeleznice, silnice)
a byl za Protektorátu nasazen v Srbsku,
Ïe tam dûlal panu âihalovi obchodního
zástupce. Pan Bfiou‰ek vozil také drÛ-
beÏ, nûkdy zabitou, nûkdy Ïivou v kleci
na zadním nosiãi, obyãejnû to byly ku-
fiata, kaãeny i holoubata. Vejce neprodá-
val, tehdy se slepice chovaly témûfi
v kaÏdé domácnosti. Ohromnû jsem byl
zvûdav, kdyÏ jednou dovezl zastfielenou
sluku. O té myslivci fiíkají, Ïe vyletí ve-
ãer s první hvûzdiãkou. U sluky je jedna
zvlá‰tnost. Pfiipravují se i její stfieva,
a to i s jejich obsahem. Îiví se totiÏ v˘-
luãnû lesními bobulemi. To jsem samo-
zfiejmû musel i ovûfiit a bylo to v˘borné.

Chleba a rohlíky nám vozil kaÏd˘
pátek odpoledne pan Bednáfi
z Lomniãky. Mûl Pragovku, krásné
dodávkové auto s korbou z jasanového
dfieva a s plachtou. Vyhládl˘ jsem ho
oãekával a on potom fiíkal matce:

„Chlapec si jiÏ ‰est rohlíkÛ vzal“. Byly
v˘borné, bylo nás tehdy doma hodnû
a tak se brávalo ‰edesát rohlíkÛ.

Pro smí‰ené zboÏí jsme chodili
k Sadeck˘m (nevím, jestli ne
k Sádeck˘m, ale u nás se fiíkalo vÏdy
krátké „a“), tam kde je dnes na námûstí
prodejna elektrick˘ch spotfiebiãÛ. KdyÏ
zde pfied nûkolika roky dokonãili krásn˘
‰tít domu, mluvil jsem s vnuãkou pana
Sadeckého, dne‰ní majitelkou obchodu.
¤íkal jsem jí, jakou by jistû pan Sadeck˘
mûl radost. A ona mnû odvûtila: „A pfied-
stavte si, Ïe je to témûfi podle jeho
plánÛ“. Vzpomnûl jsem také její ma-
minky, paní Bílé, jak s dûdeãkem v ob-
chodû prodávala. Ta zÛstala obchodní
ãinnosti vûrná po cel˘ Ïivot. Snad jiÏ
v závûru dûlala pokladní v Elektrodomû
na Jánské ulici. Mûla je‰tû sestru, ta
v‰ak byla jiného zamûfiení. Zapoãaté
studium medicíny pfieru‰ila okupace, po
které se jiÏ ke studiu nevrátila. Bratr
byl inÏen˘r geometr. Po exilu
v Rakousku  a ·v˘carsku se vrátil do
Brna, zemfiel loni ve vûku 95 rokÛ.

Nákupy se vût‰inou neplatily ho-
tovû, ale psaly se do kníÏky a platily mû-
síãnû. ZboÏí se odvaÏovalo do papírov˘ch
sáãkÛ, za zády prodavaãe b˘valy pfií-
hrady s moukou, solí, prá‰kov˘m cu-
krem. âoãka, hrách a kroupy byly v po-
staven˘ch, nahofie srolovan˘ch pytlích.
Káva, která se praÏila ze zelené kávy
vzadu v obchodû, b˘vala uloÏena v mû-
dûném zásobníku, otvor ve spodní ãásti
byl uzavfien lopatkou, kterou se káva
odebírala. Stejnû bylo uloÏeno praÏené
Ïito. PraÏení kávy bylo nároãné a ne-
mohl to dûlat kaÏd˘.Tato práce byla svû-
fiována tovary‰Ûm. Jeden budiÏkniãemu
z Kufiimi kávu jednou pfiipálil a pan
Sadeck˘ ho i pro jiné prohfie‰ky musel
vyhodit. Dodnes Ïijí v Ti‰novû dva teh-
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·achov˘ klub Sokol Ti‰nov

pofiádá 17. listopadu jiÏ ãtvrt˘ roãník
Mûstského ‰achového pfieboru.

Turnaj startuje ráno v devût hodin
v prostorách sokolovny (Loutkového
sálu). Hrát se bude ‰v˘carsk˘m systé-

mem sedmikolovû (2�20 minut), vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ je naplánováno na druhou
hodinu odpolední.

Zaji‰tûny jsou ceny pro v‰echny
úãastníky. Startovné se neplatí, v‰ichni
zájemci o hru královskou jsou vfiele
zváni!

D. K.

dej‰í tovary‰i. Ve sklenûn˘ch nádobách
stojících na pultû byl bíl˘ a hnûd˘ cukr-
kandl – kandizovan˘ cukr, v cukru nalo-
Ïen˘ pu‰kvorec a dal‰í. Pu‰kvorcov˘ od-
denek se sbíral v baÏinat˘ch rybnících,
cukrovaného pu‰kvorce se pouÏívá
v cukráfiství, jinak téÏ v lékafiství
a likérnictví. Mûl hofikou pfiíchuÈ a rádi
jsme jej cucali.  Cukroví, tehdy vesmûs
nebalené, bylo ve sklenûn˘ch leÏat˘ch
nádobách se ‰irok˘m hrdlem vystavené
rovnûÏ na pultû dnem zákazníkovi
k usnadnûní v˘bûru. Balené bonbony
byly tehdy jen Ha‰lerky, Si-Si
a Stolwerk. V sáãku jako dnes byly
Lesnûnky, které vyrábûl Jihoslovan
Noumãe Dimoviã v Brnû na Mostecké
ulici. Pamatuji si to pro to zajímavé jmé-
no. Hodnû se prodávaly ‰umící prá‰ky
k domácí v˘robû limonády, b˘valy citró-
nové a malinové. Vrátím-li se ke kávû,
která b˘vala jen pfii slavnostních pfiíle-
Ïitostech nebo v nedûli, pouÏívalo se
k vafiení kávy Ïito a pfiidávala se ci-
korka, náhraÏka kávy. Pozdûji byly vy-
rábûny rÛzné kávovinové smûsi, snad
dodnes zÛstala Melta. V Ti‰novû byla
praÏírna Ïitné kávy Demeter (fiecká bo-
hynû úrody) patfiící rodinû Havlov˘ch,
pr˘ dokonce pfiízni s exprezidentem
Havlem. Dosud stojící cihlová budova
s komínem nahnut˘m od bombardování
je za prodejnou Baumatu. Îito se zde

praÏilo do roku 1941.
ZmiÀuji-li se o Baumatu, musím

uvést, Ïe objekt dfiíve patfiil DruÏstevní
vzájemnosti Vãela, coÏ byla rozsáhlá ce-
lostátní organizace. Byla zde prodejna
smí‰eného zboÏí, sklady pro cel˘ okres
a také prodej uhlí. V prodejnû smí‰e-
ného zboÏí se dávaly známky za nákup
zboÏí, doma se nalepovaly na pfiedti‰-
tûn˘ papír a koncem roku bylo moÏné
podle hodnoty celoroãního nákupu do-
stat zboÏí zdarma.

Mouka se hodnû kupovala ve vel-
kém, pfiímo ve ml˘nû. Doma byla truh-
lice s nûkolika pfiíhradami pro rÛzné
druhy mouky, která se pfied pouÏitím
zásadnû pfiesívala pfies jemné Ïínûné
síto. Za války jsme mûli za skfiíní posta-
ven˘ pytel chlebové mouky koupen˘ na
ãerno od mlynáfie Rychnovského ve ·tû-
pánovicích. Byl to bratr na‰í sousedky
paní Síbkové, která prodej zprostfiedko-
vala. Chléb dûlala matka sama, v díÏi se
musel vÏdy nechat zbytek tûsta – kvá-
sek pro pfií‰tí peãení. Tûsto se míchalo
kopistí. Tento doma vyroben˘ chléb se
nosil na upeãení buì k Ma‰kÛm na
Brnûnskou ulici, kde je dnes holiãství
Albert, nebo k DrymlÛm v uliãce na-
proti kina. Dûlo se tak v hodnû domác-
nostech.

(Pokraãování v pfií‰tím ãísle TN.)
Karel Krejãí  
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Podûkování

Srdeãnû dûkujeme ti‰novsk˘m hasiãÛm
za rychl˘ zásah pfii vypro‰Èování na‰eho
‰tûnûte ze starého kanalizaãního sys-
tému Za Ml˘nem. Jsme vám opravdu
vdûãní, René Oulehla a Zuzana
Molnárová.

Vzpomínky

Dne 13. listopadu to bude
jiÏ 10 let od úmrtí mé
milované manÏelky 
paní BLAÎENKY
âECHOVÉ. Stále vzpo-
míná manÏel.

Dne 7. 11. 2010 uplynuly
smutné 2 roky, co nás
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka,
teta a babiãka paní
MARIE NAVRÁTILOVÁ
z Lomniãky. Kdo jste ji

znali, vzpomeÀte prosím s námi. Dûkuje
manÏel Antonín, dcera Marcela a syn
Václav s rodinami.

Dne 14. fiíjna uplynul je-
den rok od chvíle, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
tatínek, dûdeãek a pra-
dûdeãek FRANTI·EK
OULEHLA. S láskou
a úctou stále vzpomínají

dcera a syn s rodinami.

Ode‰el ti‰e, jako kdyÏ hvûzda padá.
ZÛstala bolest, jeÏ neuvadá.

Dne 7. listopadu uply-
nulo osm smutn˘ch
rokÛ, kdy nás opustil nás
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan
JAROSLAV ZAV¤EL.
Stále vzpomínají a za ti-

chou vzpomínku dûkují manÏelka, dcery
Jana a Radka s rodinami.

Dne 23. 11. 2010 uplyne
15 let od úmrtí mého
drahého manÏela pana
MICHALA SOTÁKA.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte, prosím,
s námi. Dûkuje man-
Ïelka a syn s rodinou.

Inzerce

Prodám cihlov˘ byt 2+1, 1.290.000,- Kã,
tel.: 731 178 692

Koupím 3+1 v OV, novostavbu, 
tel.: 731 178 692

Prodám byt v OV 3+1 na Kvûtnici,
2. patro. DÛm po revit., vl. plyn. ko-
telna. Tel.: 607 809 000

Prodám 2+1 v OV pod Kvûtnicí, zrekon-
struovan˘, lodÏie. Revitalizovan˘ dÛm –
zcela splaceno. Cena 1.490.000,- Kã.
Tel.: 777 807 026

Prodám byt 3+1 v OV, U Humpolky.
Tel.: 603 348 601

Prodám byt 1+1 na ulici Kvûtnické,
34 m2, 4. poschodí. DÛm po revitalizaci.
Cena 860.000,- Kã. Tel.: 731 616 248

Sport

Petanque

Setkání zájemcÛ o známou starof-
rancouzskou hru se uskuteãní v sobotu
20. listopadu v 18 hod. v zafiízení vinár-

ny Jungmanka na stejnojmenné ulici
v Ti‰novû. Zváni jsou v‰ichni, ktefií mají
chuÈ si ve volném ãase petanque zahrát.

MB
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Prodám byt 3+1 v OV na Klucaninû,
ul. Hornická. Cena 1.750.000,- Kã.
S moÏností pfienechání hypotéky. 
Tel. 608 846 084 nebo 739 068 339.

Pronajmu byt 1+1 na Kvûtnici k dlou-
hodobému pronájmu, od 1. 12. 2010.
Tel.: 722 095 693

Pronajmu nebytové prostory s v˘lo-
hou ve stfiedu m. Brna u hl. nádraÏí. V̆ -
mûra 230 m2, moÏno i ménû. Cena
1.000 Kã m2/rok. Info na tel.: 603 103 554

Pronájem 1 + KK. Voln˘ od 1. 11. 2010.
Cena 6500,- Kã vãetnû inkasa a zafiízení
pokoje. Tel.: 603 894 613

Pronajmu garáÏ u Humpolky. Tel.:
724 972 159

Prodám garáÏ na ul. Wágnerovû 
(u Tech. sluÏeb). Tel.: 731 847 016, 
511 137 829

OZNAMUJI NÁLEZ digitálního mû-
fiidla rychlosti stfiely, které se na‰lo na
ulici Tûsnohlídkova. BliÏ‰í info na
tel.: 776 077 842, Milan Halouzka.

Prodám jehÀata na poráÏku z leto‰ní-
ho odchovu, vykrmené a opracované
husy a kaãeny z malochovu. Informace
na tel. ãísle: 736 760 386.

Nabízím pomoc s úklidem Va‰eho
bytu, domácnosti ãi kanceláfie. 
Tel.: 739 446 896

Prodej palivového dfieva, 733 171 527

Hledáme lesní dûlníky, 733 171 527

Do nové obchodní skupiny hledáme
spolupracovníky, volejte na ãíslo: 
775 914 105

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

Zámeãnictví Petr Hlubinka
M: 603 420 867

Originál vestavûné skfiínû 5 let zá-
ruka. Nábytek na míru. Sklopné po-
stele. Vnitfiní dvefie. Plovoucí podlahy.
Suché stavby - pÛdní vestavby, garáÏové
stání, pergoly,terasy.Chaty dfievûné
(pfiístavby, opravy, zateplení, palubky).
Tel.: 602 537 255, z.zloch@seznam.cz

Modelace nehtÛ u Vás doma! Zuzana
Vlachová, tel. ã. 775 927 774. Pfiijedu
kdykoliv a kamkoliv!

Hotel Kvûtnice pfiijme na 1/2 úvazek
‰ikovného údrÏbáfie (voda, elektrika).
BliÏ‰í informace na tel. ã. 603 894 613

Kolektiv restaurace Ti‰novská rychta
se louãí se sv˘mi hosty, dûkujeme za
va‰i pfiízeÀ a zároveÀ vás zveme jiÏ na
nové adrese do restaurace „P¤ÍSTAV
U VODÒ“, Pfiístavní ulice 40, Brnûnská
pfiehrada. Pfiipravujeme pro vás 11. 11.
tradiãní husí hody a domácí ti‰novsk˘
chléb. S pozdravem za  cel˘ kolektiv
manÏelé Vodovi. Tel. 605 256 108, 
603 922 974.
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TI·NOVSKÉ NOVINY 19/2010. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov-mesto.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce osobního charakteru (blahopfiání,
vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-.
Pfií‰tí zpravodaj (ã. 20/2010) vyjde 24. listopadu 2010 (uzávûrka textÛ i inzerce je 15. 11. 2010).


