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v galerii Diana. (foto M. K.)
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a pár dnÛ to bude první mûsíc od
doby, kdy jsem dostal dÛvûru mûst-
ského zastupitelstva a byl jsem zvo-
len do funkce starosty mûsta

Ti‰nova. A jak˘ ten první mûsíc byl? Pfiede-
v‰ím pln˘ práce. Spoleãnû s kolegy jsme se za-
b˘vali revizí nûkter˘ch projektÛ, na jejichÏ za-
ãátku bylo b˘valé vedení mûsta. Bylo tfieba
provést nûkolik drobn˘ch úprav, v nûkter˘ch
pfiípadech pak mnoÏství vût‰ích zásahÛ.
V souãasnosti nás nejvíce zamûstnává pfií-
prava v˘bûrového fiízení na kompletní revita-
lizaci základní ‰koly na námûstí 28. fiíjna.
V ãase, kdy ãtete tyto fiádky, jiÏ je za námi
také tolik oãekávané vefiejné projednávání zá-
mûru v˘stavby bioplynové stanice na Trnci,
jak vyÏaduje proces posuzování vlivÛ na Ïi-
votní prostfiedí. Vûfiím, Ïe jsme i v krátkém
ãase, kter˘ jsme od svého zvolení mûli, udûlali
maximum pro to, abychom obãany ochránili
od moÏn˘ch negativních vlivÛ, kter˘ tento
projekt mÛÏe pfiinést.

První zmûnou, kterou pfiipravilo nové ve-
dení mûsta, je posunutí zaãátku zasedání
mûstského zastupitelstva na 18.00 hod.
Vûfiíme, Ïe tak umoÏníme úãastnit se vût‰ímu
poãtu obãanÛ, pro které byla brzká odpolední
hodina pfiekáÏkou napfiíklad z dÛvodu zamûst-
nání. V této oblasti pfiipravujeme i dal‰í v˘-
znamné zmûny, které mají za cíl je‰tû více in-
formovat obãany mûsta o tom, ãím se mûstské
zastupitelstvo zab˘vá a jak jejich zvolení
zástupci pracují. Budeme o nich informovat
zaãátkem pfií‰tího roku.

V sobotu 13. listopadu jsme v ti‰novské
sokolovnû spoleãnû s Rodinn˘m centrem
Studánka symbolicky zakonãili rok 2010,
kter˘ byl ve znamení zv˘‰ené podpory proro-
dinn˘ch aktivit. Rodinnou veselici, jak se akce
jmenovala, nav‰tívilo obrovské mnoÏství ro-
diãÛ, prarodiãÛ a zejména dûtí. I tento velk˘
zájem mû je‰tû více utvrdil v tom, Ïe Ti‰nov si
podporu tûchto aktivit rozhodnû zaslouÏí a Ïe
titul Obec pfiátelská rodinû jsme neobdrÏeli
náhodou. Dûkuji tímto v‰em, ktefií se po cel˘
rok na akcích pro rodiny v Ti‰novû podíleli.
Slibuji, Ïe ze strany mûsta najdete i v bu-
doucnu partnera a podpÛrce.

Pfiedvánoãní ãas zapoãal v Ti‰novû symbo-

licky ubíhat v pondûlí 29. listopadu. Jak uÏ se
stalo milou tradicí, i letos jsme za zpûvu dûtí
ze Z· nám. 28. fiíjna slavnostnû rozsvítili ná‰
krásn˘ strom na námûstí. V tento podveãerní
ãas se také rozzáfiily nové snûhové vloãky na
sloupech v centru mûsta, které letos poprvé le-
mují i cestu k nádraÏí. Pro pfií‰tí rok hodláme
pfiipravit i kompletní obnovu svûtelné v˘zdoby
na‰eho vánoãního stromu u radnice.

Na konci listopadu do Ti‰nova pfii‰el první
sníh. Nemohu se ubránit pocitu, Ïe dne‰ní spo-
leãnost je kaÏdou snûhovou nadílkou zasko-
ãena. Na druhou stranu musím uznat, Ïe sou-
ãasn˘ systém zimní údrÏby ve mûstû, kdy je
tato sluÏba provádûna soukromou spoleãností,
se opût neosvûdãil. Nové vedení mûsta je v‰ak
vázáno dosud platnou smlouvou, která se vzta-
huje je‰tû na období leto‰ní zimy. Neznamená
to v‰ak, Ïe se nesnaÏíme vytváfiet na dodava-
tele patfiiãn˘ tlak, aby byla tato sluÏba pro ob-
ãany mûsta vykonávána v maximální mífie
a v souladu s uzavfienou smlouvou. K tomu
jsme navíc posílili ãinnost na‰í mûstské pra-
covní ãety, která se rovnûÏ na úklidu snûhu po-
dílí. JiÏ nyní také pfiipravujeme vznik nové,
mûstem vlastnûné spoleãnosti, která bude jiÏ
od jara zaji‰Èovat údrÏbu chodníkÛ, komu-
nikací, vefiejné zelenû, úklid mûsta, provoz
hfibitovÛ a dal‰í ãinnosti. Pro mûsto to bude
efektivnûj‰í a ekonomicky v˘hodnûj‰í va-
rianta. Je to jeden z prvních krokÛ, kter˘m
souãasná koalice zaãíná plnit své programové
priority. Abychom vy‰li obãanÛm mûsta vstfiíc,
zfiídili jsme zvlá‰tní e-mailovou schránku
udrzba@tisnov.cz, do které nám mohou obãané
posílat konkrétní podnûty a pfiipomínky
k zimní údrÏbû ve mûstû, stejnû tak zde mohou
hlásit závady na vefiejném osvûtlení, po‰ko-
zení mûstského mobiliáfie a ve‰keré ostatní
pfiipomínky, které se t˘kají oblasti komunál-
ních sluÏeb. Podobn˘ch projektÛ, které udû-
lají na‰i radnici otevfienûj‰í smûrem k vefiej-
nosti, bude nyní pfiib˘vat.

Pfieji Vám jménem sv˘m i jménem ãlenÛ
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova, aÈ jsou pro Vás
pfiedvánoãní ãas i svátky vánoãní chvílemi
klidu a pohody a v roce 2011 v‰e dobré!

Vá‰ Jan Schneider

Z
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 7/2010 konaného
dne 25. listopadu 2010

01/07/2010 ZM schvaluje program jed-
nání pfiedloÏen˘ starostou mûsta
Ti‰nova Janem Schneiderem.

02/07/2010 ZM bere na vûdomí Zprávu
o ãinnosti Rady mûsta Ti‰nova do
18. 11. 2010.

03/07/2010 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 3/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfií-
dûní, vyuÏívání a odstraÀování komu-
nálních odpadÛ dle varianty B pfiedloÏe-
ného návrhu.

04/07/2010 ZM ukládá RM dopracovat
materiál k návrhu obecnû závazné
vyhlá‰ky o místním poplatku ze psÛ.
Termín: pfií‰tí zasedání ZM.

05/07/2010 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 4/2010
o místním poplatku za provozovan˘ v˘-
herní hrací pfiístroj nebo jiné technické
herní zafiízení dle pfiedloÏeného návrhu.  

06/07/2010 ZM schvaluje uzavfiení do-
datku ke Smlouvû ã. 313/2010 o posky-
tování finanãních prostfiedkÛ z rozpoãtu
Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2010 na akci „Cyklostezka
Ti‰nov – Dfievoplac“ v pfiedloÏeném znûní.

07/07/2010 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Jihomoravského kraje ve v˘‰i
116.500 Kã na hospodafiení v lesích.

08/07/2010 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva práce a sociálních vûcí
ve v˘‰i 6.267.000 Kã na v˘platu pfiís-
pûvku na péãi.

09/07/2010 ZM schvaluje pfiijetí dotace

od Státního fondu dopravní infrastruk-
tury ve v˘‰i 43.000 Kã na akci
„Cyklostezka Ti‰nov – Dfievoplac“ s tím,
Ïe celková v˘‰e dotace ãiní 815.000 Kã.

10/07/2010 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva financí ve v˘‰i
30.824 Kã na pfiípravu sãítání lidu,
domÛ a bytÛ v roce 2011.

11/07/2010 ZM schvaluje rozpoãtová
opatfiení mûsta Ti‰nova ã. 10/2010 ke
dni 25. 11. 2010.

12/07/2010 ZM schvaluje vyhlá‰ení zá-
mûru prodeje vãetnû podmínek dvoupo-
kojového bytu ã. 953/6 v prvním patfie
ã. p. 952-953 na ulici Hornická v Ti‰novû
o v˘mûfie 50,3 m2 + sklep 4 m2 jako vol-
ného bytu tzv. obálkovou metodou,
v souladu s Pravidly k prodeji bytÛ
z majetku mûsta Ti‰nova ze dne
3. 6. 2010 dle pfiedloÏeného návrhu.

13/07/2010 ZM schvaluje vyhlá‰ení zá-
mûru prodeje vãetnû podmínek tfiípoko-
jového bytu ã. 1722/3 v prvním patfie
ã. p. 1722, 1723, 1724 na ulici Kvûtnická
v Ti‰novû o v˘mûfie 71,96 m2 + balkon
2,27 m2 + sklep 3,50 m2 jako volného
bytu, tzv. obálkovou metodou, v souladu
s Pravidly k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova ze dne 3. 6. 2010 dle
pfiedloÏeného návrhu.

14/07/2010 ZM schvaluje uzavfiení do-
datku ã. 1 ke Smlouvû o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy na prodej bytu ã. 3
na ulici Kvûtnická 1718 v Ti‰novû
s paní Marií Hytychovou z dÛvodu pro-
dlouÏení termínu splatnosti kupní ceny
bytu a nákladÛ spojen˘ch s prodejem do
17. 1. 2011.

15/07/2010 ZM schvaluje uzavfiení do-
datku ã. 1 ke Smlouvû o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy na prodej bytu
ã. 22 ul. Halasova 993 s manÏeli Lenkou
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a Rudolfem Vallov˘mi z dÛvodu pro-
dlouÏení termínu splatnosti kupní ceny
do 15. 12. 2010.

16/07/2010 ZM schvaluje uzavfiení do-
kumentu „Uznání dluhu a dohoda
o splátkách“ s Romanou a ZdeÀkem
Dubãekov˘mi, bytem Ti‰nov po mûsíãní
splátce  500 Kã od fiíjna 2010 dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

17/07/2010 ZM schvaluje uzavfiení do-
kumentu „Uznání dluhu a dohoda
o splátkách“ s Vlastimilou Ficovou, by-
tem Ti‰nov po mûsíãní splátce 1.500 Kã
od fiíjna 2010 dle pfiedloÏeného návrhu.

18/07/2010 ZM schvaluje uzavfiení do-
kumentu „Uznání dluhu a dohoda
o splátkách“ s Jifiím Danielem, bytem
Ti‰nov po mûsíãní splátce 2.000 Kã od
fiíjna 2010 dle pfiedloÏeného návrhu.

19/07/2010 ZM schvaluje uzavfiení do-
kumentu „Uznání dluhu a dohoda
o splátkách“ s Lucií Valentovou, bytem
Ti‰nov po mûsíãní splátce 600 Kã od li-
stopadu 2010 dle pfiedloÏeného návrhu. 

20/07/2010 ZM schvaluje uÏ‰í v˘bûr Ïa-
datelÛ o byt na I. pololetí roku 2011 dle
pfiedloÏeného návrhu.

21/07/2010 ZM ve smyslu ust. § 104,
odst. 1 z. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zfiízení) ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
svûfiuje do pÛsobnosti:
– starosty Jana Schneidera oblast

vnûj‰ích vztahÛ, rozpoãtu a financí,
lidsk˘ch zdrojÛ, ‰kolství a rodinné
politiky;

– místostarosty  Radovana Klusáka ob-
last vefiejného pofiádku a bezpeãnosti,
dopravy a energetiky, komunálních
sluÏeb;

– místostarosty Marka Babáka oblast
investic a majetku, sportu a kultury,
sociálních vûcí a zdravotnictví;

– místostarosty Ing. Petra Bábora,
Ph.D. oblast územního plánování
a rozvoje, podnikání a rozvoje pracov-
ních pfiíleÏitostí;

– radní Mgr. ZdeÀky Dohnálkové oblast
Ïivotního prostfiedí.

22/07/2010 ZM schvaluje v˘‰i odmûn
pro neuvolnûné ãleny Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova dle pfiedloÏeného návrhu
s úãinností od 12. 11. 2010, v souladu
s nafiízením vlády ã. 37/2003 Sb., ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

23/07/2010 ZM poÏaduje dopracování
posudku na dokumentaci k projektu
Energetické centrum na zpracování bio-
odpadÛ Ti‰nov s tím, Ïe budou relevant-
nû zodpovûzeny ve‰keré pfiipomínky,
které k tomuto projektu v rámci procesu
EIA vzneslo Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova dne 3. 6. 2010 a také obãané
mûsta a obãanská sdruÏení pÛsobící na
území mûsta Ti‰nova.

24/07/2010 ZM poÏaduje zafiadit
Rozptylovou studii ãíslo E/554/10/00 na
akci „Energetické centrum na zpraco-
vání bioodpadÛ v Ti‰novû“ ze dne
8. 9. 2010 zpracovanou firmou Teso
Praha a.s. jako podklad k posuzování
zámûru Energetického centra na zpra-
cování bioodpadÛ Ti‰nov z dÛvodu roz-
poru závûrÛ této studie se Studií pacho-
v˘ch látek Energetické centrum na
zpracování bioodpadÛ Ti‰nov ze dne
2. 4. 2010 zpracovanou firmou
Odour s. r. o. (viz pfiíloha usnesení ã. 1). 

25/07/2010 ZM nesouhlasí se zámûrem
v˘stavby Energetického centra na zpra-
cování bioodpadÛ Ti‰nov dokud nebu-
dou jednoznaãnû vylouãeny negativní
vlivy projektu na okolní Ïivotní pro-
stfiedí a kvalitu Ïivota obyvatel (napfi.
z hlediska dodrÏení vyhlá‰ky mûsta
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ã. 37 o závazn˘ch ãástech územního
plánu sídelního útvaru Ti‰nov
v ãlánku 3, odst. 1 a 7, dále z hlediska
zápachu, zv˘‰ené dopravy, zatíÏení hlu-
kem a ochrany chránûn˘ch ÏivoãichÛ).

26/07/2010 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 2/2010 ze schÛze V˘boru pro
Komunitní plánování sociálních sluÏeb.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
místostarosta mûsta

K zamítnutému návrhu

Na vefiejném zasedání Zastupitel-
stva mûsta Ti‰nova dne 25. 11. 2010
jsem podal návrh, aby bylo pfiijato usne-
sení, ve kterém zastupitelstvo poÏaduje
po odboru Ïivotního prostfiedí Kraj-
ského úfiadu Jihomoravského kraje vy-
hlá‰ení pfiírodní rezervace „Lubû pod
cihelnou“, a to v souvislosti s projedná-
váním dokumentace k projektu
Energetického centra Ti‰nov (BPS) v lo-
kalitû b˘valé cihelny. Vyhlá‰ením rezer-
vace bychom do budoucna mohli pfie-
svûdãit obyvatele obcí na horním toku
Lubû k pfiísnûj‰ímu dodrÏování zákazu
vypou‰tûní spla‰kÛ a neãistot do potoka.
Mimo v‰eobecné prospû‰nosti a zlep‰ení
Ïivotního prostfiedí bychom získali
i moÏnost vût‰í ochrany této tolik disku-
tované lokality. I pro ti‰novské rybáfie
by se vrátila moÏnost vyuÏití dfiíve
velmi úÏivného potoka pro odchov
pstruhÛ.

Podle mého názoru to byla ideální
pfiíleÏitost poÏádat krajsk˘ úfiad o zfií-
zení této rezervace. Velmi mû proto pfie-
kvapilo, Ïe pro tento návrh zvedlo ruku
jenom 5 zastupitelÛ z 15 pfiítomn˘ch
a návrh nepodpofiila ani paní

Mgr. Dohnálková za Stranu zelen˘ch.
Jako ãlenka mûstské rady má na sta-
rosti oblast Ïivotního prostfiedí a navíc
je pfiedsedkyní stejnojmenné komise
Rady mûsta Ti‰nova.

Karel Souãek
ãlen Zastupitelstva mûsta Ti‰nov

Úfiední dny na MûÚ 
o vánoãních svátcích 2010

Ve dnech 20. 12. – 23. 12. a 27. 12. –
30. 12. 2010 je provoz  Mûstského úfiadu
Ti‰nov nezmûnûn. Pondûlí a stfieda –
úfiední dny – pro vefiejnost otevfieno:
8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin. V pá-
tek 24. 12. a 31. 12. 2010 je Ú¤AD
UZAV¤EN.

Souãasnû Ïádáme obãany, aby si ná-
v‰tûvu MûÚ Ti‰nov vãas naplánovali
a nenechávali své záleÏitosti na po-
slední chvíle roku 2010.

Pfiejeme v‰em pfiíjemné proÏití vá-
noãních svátkÛ a do nového roku 2011
hodnû zdraví a pohody.

Ing. Václav ·ikula
tajemník MûÚ Ti‰nov

V˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

Vymûnit je nutné fiidiãské prÛkazy
vydané v období 1. 1. 1994 – 31. 12.
2000. Pokud vlastníte takov˘ fiidiãsk˘
prÛkaz, dostavte se na Odbor dopravy
MûÚ Ti‰nov co nejdfiíve! S sebou si vez-
mûte platn˘ prÛkaz totoÏnosti (obãan-
sk˘ prÛkaz, pas), jednu fotografii o roz-
mûrech 3,5�4,5 cm a fiidiãsk˘ prÛkaz,
kterému konãí platnost.

(red)
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Efektivní úfiad v Ti‰novû

V ãervenci 2010 zahájilo mûsto
Ti‰nov realizaci projektu s názvem
„Nastavení systému projektového a pro-
cesního fiízení na MûÚ Ti‰nov“, kter˘ je
financován z prostfiedkÛ Evropského so-
ciálního fondu prostfiednictvím
Operaãního programu Lidské zdroje
a zamûstnanost a rozpoãtu mûsta
Ti‰nova. Hlavním cílem projektu je opti-
malizace a zv˘‰ení kvality procesÛ
mûstského úfiadu a podpora kvality fií-
zení projektÛ mûsta Ti‰nova. Projekt je
urãen pro zamûstnance úfiadu a vedení
mûsta Ti‰nova. Jeho souãástí je i vzdû-
lávání zvy‰ující kvalifikovanost a odbor-
nost v oblasti projektÛ a procesÛ. V rám-
ci projektu bude pro‰koleno 92 osob.
Doba realizace je do 31. 8. 2012.

Lenka Vlasáková
projektová manaÏerka

·ËASTNÉ A VESELÉ
VÁNOCE

a do nastávajícího roku 2011 hodnû
zdraví, ‰tûstí, osobních i pracovních
úspûchÛ v‰em ãtenáfiÛm i dopisova-
telÛm pfieje Redakãní rada Ti‰novsk˘ch
novin, která v roce 2010 pracovala ve
sloÏení PhDr. Josef Zacpal, Dagmar
Rudolfová, Dalibor Knotek a ·árka
Kubátová.

Termíny pro poslední
pfiíjem textÛ a termíny,
kdy vychází Ti‰novské
noviny v roce 2011.

âÍSLO TN POSLEDNÍ TERMÍN
2011 P¤ÍJEM VYDÁNÍ TN

P¤ÍSPùVKÒ
A INZERCE
do 17.00 hod.

1 10. 1. 2011 19. 1. 2011
2 24. 1. 2011 2. 2. 2011
3 7. 2. 2011 16. 2. 2011
4 21. 2. 2011 2. 3. 2011
5 7. 3. 2011 16. 3. 2011
6 21. 3. 2011 30. 3. 2011
7 4. 4. 2011 13. 4. 2011
8 18. 4. 2011 27. 4. 2011
9 2. 5. 2011 11. 5. 2011
10 16. 5. 2011 25. 5. 2011
11 6. 6. 2011 15. 6. 2011
12 20. 6. 2011 29. 6. 2011
13 11. 7. 2011 20. 7. 2011
14 8. 8. 2011 17. 8. 2011
15 29. 8. 2011 7. 9. 2011
16 12. 9. 2011 21. 9. 2011
17 3.10. 2011 12. 10. 2011
18 17. 10. 2011 26. 10. 2011
19 7. 11. 2011 16. 11. 2011
20 21. 11. 2011 30. 11. 2011
21 5. 12. 2011 14. 12. 2011
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MûKS Ti‰nov uvádí

stfieda 15. prosince 2010 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

4. koncert KPH sezóny 2010-11
JANÁâKOVO KVARTETO

Podrobnosti byly uvedeny v minu-
lém ãísle Ti‰novsk˘ch novin.

ãtvrtek 16. prosince 2010 v 18.30 hod.
velk˘ sál MûKS

VÁNOâNÍ KONCERT ZU· TI·NOV
Pofiadatelem akce je Základní umû-

lecká ‰kola Ti‰nov, MûKS pouze posky-
tuje prostor pro její realizaci.

sobota 18. prosince 2010 v 18.30 hod.
sál kina Svratka
Vánoãní koncert

MORAVANKA JANA SLABÁKA
Originální
moravská
d e c h o v á
k a p e l a
byla zalo-
Ïena v ro-
ce 1971 je-
jím kapel-
n í k e m

trumpetistou Janem Slabákem. Ten
tehdy sehnal 11 profesionálních muzi-
kantÛ ze Státní filharmonie Brno a dal
dohromady dechovou kapelu, která
mûla v nûkdej‰ím âeskoslovensku neãe-
kan˘ ohlas. Pfiesto, Ïe v roce 1985 pro‰lo
její obsazení vût‰ími personálními zmû-
nami, je Moravanka dodnes oblíbená
nejen na Moravû a na Slovensku, ale
i v zahraniãí.

Její repertoár vychází pfiedev‰ím
z moravského folklóru, jmenovitû z folk-
lóru pocházejícího z oblasti Slovácka,
kter˘ je velmi osobit˘, vitální i tempera-
mentní. O vynikající kvalitû Moravanky
svûdãí mimo jiné i udûlení „Zlatého ‰títu

Pantonu“ v roce 1975, ‰est zlat˘ch de-
sek, které Moravanka získala za více
neÏ ãtyfii miliony prodan˘ch gramofono-
v˘ch desek, MC a CD. V roce 1995 obdr-
Ïela platinovou a v roce 1996 diamanto-
vou desku. Vût‰ina tûchto nahrávek
vy‰la i v mnoha dal‰ích zemích, napfi.
v Nûmecku, Holandsku, Francii, ·v˘-
carsku, Rakousku, USA, a pod znaãkou
Teldec pro zemû Beneluxu v nûmeck˘ch
pfiekladech, kde si Moravanka získala
znaãnou oblibu pfii sv˘ch koncertních
vystoupeních. Zahraniãní novináfii ji li-
chotivû naz˘vají „královnou ãeské de-
chovky“ – „The Queen of Brass Bands“.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové na Brnûnské ulici, tel. 549
410 022.

pondûlí 20. prosince 2010 v 16.00 hod.
velk˘ sál MûKS

VYSTOUPENÍ ÎÁKÒ H· YAMAHA
Pofiadatelem akce je Hudební ‰kola

Yamaha, MûKS pouze poskytuje prostor
pro její realizaci.

pondûlí 20. prosince 2010 v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Tour 010 k albu „Jsem“
ANETA LANGEROVÁ – KONCERT

VáÏení rodiãe, chce-
te-li sv˘m dospíva-
jícím ratolestem
udûlat radost, po-
fiiìte jim jako pfied-
ãasn˘ vánoãní dá-
rek vstupenky na
ti‰novské vystou-
pení Anety Lange-
rové s její doprovod-
nou skupinou
a pfiijìte se do zdej-

‰ího kina podívat na tento koncert spo-
leãnû s nimi. Vítûzka první fiady tele-
vizní soutûÏe âesko hledá superstar
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(2004) a pozdûj‰í laureátka âeského sla-
víka (2005-6) zÛstává nadále svá, ne-
zkaÏená showbyznysem, s jasn˘m vlast-
ním názorem – a to zdaleka nejen pokud
jde o hudbu. Po mnoha stránkách
pfiedstavuje kvalitu, které nelze neÏ
upfiímnû fandit a podporovat ji, ãehoÏ
svûdectvím budiÏ i pozvání do Ti‰nova
v adventním ãase.

Aneta se hudbû vûnovala od nejútlej-
‰ího dûtství, debutové album Spousta
andûlÛ vydala v roce 2004. V âesku i na
Slovensku se stalo 8x platinové.
Následovala alba Dotyk (2007) a Jsem
(2009). Je drÏitelkou nûkolika ocenûní
Akademie populární hudby Andûl.
Naposledy v loÀském roce za Skladbu
roku, kterou se stala píseÀ V bezvûtfií
z posledního alba Jsem. Je také drÏitel-
kou nûkolika Cen hudební televize Óãko
nebo ãesk˘ch Televizních cen T˘t˘.
Systematicky se vûnuje charitû, pfiede-
v‰ím pomoci nevidom˘m dûtem a dospû-
l˘m. Napfiíklad v roce 2008 slavnostnû
otevfiela spoleãnû s exprezidentem
Václavem Havlem kavárnu Potmû, v níÏ
obsluhují nevidomí. Letos v záfií se jako
kaÏdoroãnû zúãastnila 8. roãníku celo-
národní charitativní sbírky Den, kdy
svítí Svûtlu‰ky, pofiádané Nadaãním
fondem âeského rozhlasu, kterého je
patronkou.

„Chtûla bych v‰em, ktefií si myslí, Ïe
malá pomoc nemÛÏe b˘t vidût, vzkázat,
Ïe to není tak úplnû pravda. Dohromady
dokáÏeme mnohem více, neÏ si umíme
pfiedstavit. Takovou malou svûtlu‰ku
nosíme v srdci v‰ichni, staãí jí rozsvítit.
Sbírka Den, kdy svítí Svûtlu‰ky, není
jen o penûzích. Mnohem více je o tom,
zda se umíme dívat okolo sebe. Myslím,
Ïe na‰i dárci to vûdí, proto Svûtlu‰ce po-
máhají nejen v záfií, ale kdykoli, kdy se
mohou pro nûkoho, kdo nevidí, stát jeho
oãima. Tfieba kdyÏ jednodu‰e potfiebuje

pfiejít pfies cestu“, uvádí k tomu Aneta.
Aneta Langerová má za sebou

úspû‰nou festivalovou sezonu, bûhem
které vystoupila napfiíklad na Rock for
People nebo na sérii open air festivalÛ
âeské a Moravské hrady. V souãasné
dobû pro velk˘ zájem absolvuje druhou
ãást Aneta Langerová tour 2010, bûhem
kterého zavítá do pfiibliÏnû deseti ães-
k˘ch a moravsk˘ch mûst.

Anetu doprovází skupina v tomto
sloÏení: Ludvík Kulich – kytara; Jakub
Vejnar – baskytara; Jakub Zitko – klá-
vesové nástroje; Adam Koller – bicí;
Anna Mlinariková a Veronika Vali‰ová –
housle.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové na Brnûnské ulici, tel. 549
410 022.

úter˘ 21. prosince 2010 v 17.00 hod.
sál kina Svratka

DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ ÎÁKÒ
TI·NOVSKÉHO GYMNÁZIA

Pofiadatelem akce je Gymnázium
Ti‰nov, MûKS pouze poskytuje prostor
pro její realizaci.

stfieda 23. prosince 2010
nedûle 2. ledna 2011

galerie JamborÛv dÛm
VÁNOâNÍ V¯STAVA BETLÉMÒ
Druhá ãást ti‰novské v˘stavy bet-

lémÛ, jejíÏ první fáze probíhá ve dnech
4. – 21. 12. v galerii Diana. Pofiádáno ve
spolupráci se spoleãností Art Periscope.

nedûle 26. prosince 2010 v 17.00 hod.
kostel sv. Václava

Vánoãní muzicírování
TI·NOVSK¯ KOMORNÍ ORCHESTR

Na Vánoce se stalo v Ti‰novû jiÏ tra-
dicí, Ïe v kostele svatého Václava vy-
stoupí se speciálním programem
Ti‰novsk˘ komorní orchestr. Nejinak
tomu bude i v leto‰ním roce.
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Ti‰novsk˘ komorní orchestr v roce
2006 oslavil 10 let svého pÛsobení. Za
toto období pfiinesl posluchaãÛm rozma-
nit˘ repertoár sloÏen˘ pfiedev‰ím z dûl
star˘ch mistrÛ z období baroka a klasi-
cismu, ale také díla soudobá, moderní.
TiKO vystoupil na mnoha místech âR,
pfiedev‰ím v‰ak na jiÏní Moravû, v okolí
Brna, Ti‰nova, Olomouce a Îìáru nad
Sázavou. Za zmínku stojí i koncerty
v Humenném, Sninû a Seredi na
Slovensku. Zúãastnil se také fiady festi-
valÛ, a to napfiíklad v Humpolci,
Blansku, Buãovicích a Milovicích, pravi-
delnû koncertuje na Setkání
v Olomouci. Objevil se na nûkolika záz-
namech z festivalov˘ch koncertÛ
i v komponovan˘ch pofiadech a rozhovo-
rech vysílan˘ch âesk˘m rozhlasem
a âeskou televizí. Od roku 2002 je jeho
umûleck˘m vedoucím Jaroslav Kolesa.

nedûle 2. ledna 2011 v 16.00 hod.
kostel sv. Václava

Novoroãní pohlazení
DùTSK¯ SBOR PRIMAVERA
ZU· Jaroslava Kvapila, Brno
První tóny roku 2011 budou patfiit

brnûnskému dûtskému sboru
Primavera, kter˘ se po roce vrací do led-
nového kostela s programem nazvan˘m
Novoroãní pohlazení. Mezitím na jafie
vystoupil i v sále na Ml˘nské ulici a zís-

kal nûkolik cenn˘ch trofejí na prestiÏní
soutûÏi ve Francii.

Sbor byl zaloÏen v roce 1992
PhDr. Jaroslavem Dostalíkem, jeho re-
pertoár zahrnuje vokální tvorbu témûfi
deseti století od melodií evropského
stfiedovûku aÏ po skladby moderních
smûrÛ, úpravy lidov˘ch písní i adaptace
populárních melodií. Od roku 2008 sbor
pracuje pod umûleck˘m vedením
Kataríny Ma‰lejové-DuchoÀové. Na ti‰-
novském koncertû zazní mimo jiné gre-
goriánsk˘ chorál Ave Rosa in Jericho,
Aleluja Bohuslava MartinÛ nebo v˘bûr
z díla Benjamina Brittena A Ceremony
of Carlos. Chybût samozfiejmû nebudou
ani vánoãní koledy.

sobota 8. ledna – ãtvrtek 27. ledna 2011
galerie JamborÛv dÛm

V˘stava obrazÛ
JAN TOMÍâEK

Pofiádáno ve spolupráci se spoleã-
ností Art Periscope. VernisáÏ se usku-
teãní v sobotu 8. 1. 2011 od 14 hodin.

sobota 8. ledna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS
Jen já a kytara

IVAN HLAS
Koncert plánovan˘ na
sobotu 4. 12. se bohu-
Ïel neuskuteãnil kvÛli
problémÛm s dopra-
vou. Velmi rychle se
podafiilo dohodnout ná-
hradní termín a Ivana
Hlase tedy uvítáme
tûsnû po Novém roce.

O zpûvákovi si mÛÏete více pfieãíst v mi-
nulém ãísle Ti‰novsk˘ch novin.

sobota 15. ledna 2011 v 16.30 hod.
velk˘ sál MûKS

DISKOTÉKA DDM
Pofiadatelem akce je DÛm dûtí
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a mládeÏe Ti‰nov, MûKS pouze posky-
tuje prostor pro její realizaci.

sobota 15. ledna 2011 ve 21.00 hod.
Café U Palce

„Návraty“
HOOCHIE COOCHIE BAND

Koncertní vy-
stoupení brnûn-
ské bluesové
kapely, která
b˘vala v nedáv-
n˘ch ãasech
v na‰ich konãi-
nách ãast˘m
hostem. Parta
vedená Janem
·vihálkem ro-
zezní své ná-

stroje v prostorách hospody U Palce,
která je pro tuto hudbu jako stvofiená.

Skupina byla zaloÏena v roce 1995,
zúãastnila se celé fiady renomovan˘ch
bluesov˘ch festivalÛ, napfi. Blues Alive
v ·umperku, nûmeckého Dresdner
Blues Festivalu nebo polské akce Noc
Bluesowa. Na kontû má ãtyfii CD – Roll
It (1998), I Love My Baby (2001), Live
In Stará pekárna (2002) a Screamin’
The Blues (2006). V recenzi posledního
alba ãasopis Rock & Pop uvedl:
„Nahrávka zachovává v‰echny klady Ïi-
v˘ch vystoupení kapely – aranÏérskou
stfiídmost, velebné tempo bluesové fieky,
autenticky dfievní zvuk jako vystfiiÏen˘
z Chicaga pÛlky minulého století a sly-
‰itelnou upfiímnou lásku k Ïánru.“

Hoochie Coochie Band hraje ve slo-
Ïení: Jan ·vihálek – kytara, zpûv;
Jakub ·tûpaník – harmonika; Pavel
V‰iansk˘ – basa; Dan âern˘ – bicí.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci lednu 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Univerzita volného ãasu

4. 1., 5. 1., 18. 1. a 19. 1. 2011
v 17.00 pfiedná‰ky zimního semestru
UVâ – Velcí mistfii renesanãního
malífiství

12. 1. a 26. 1. 2011 v 17.00 pfied-
ná‰ky zimního semestru UVâ – Umûní
20. století

Trénování pamûti

10. 1., 17. 1. a 24. 1. 2011
Ach, ta moje hlava!!!

V dal‰ím pokraãování kurzÛ tréno-
vání pamûti se zamûfiíme na zapamato-
vání ãísel, jmen a tváfií.

Salonky

7. 1. a 14. 1. 2011
V˘roba keramické mísy
s rostlinn˘m motivem

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 6. roãníku projektu „Salonky“
na mûsíc leden dvû praktické dílny,
ve kter˘ch budeme vyrábût keramické
mísy.

Akce se uskuteãní pfiímo ve v˘tvarné
a keramické  dílnû Veverka ve Veverské
Bít˘‰ce.
Sraz zájemcÛ pfied nádraÏím Ti‰nov
v 8.45 (odjezd autobusu: 8.54)
Cena za oba kurzy: 200,- Kã
Autobus si platí kaÏd˘ sám.
Zájemci se musí závaznû na oba kurzy
pfiihlásit do 4. 1. 2011 osobnû v Mûstské
knihovnû nebo telefonicky na ãísle 549
121 001-5
POZOR – OBù AKCE SE KONAJÍ
V PÁTEK!!!
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Beseda

20. 1. 2011 v 17.00 hod.
Antarktida – Z konce svûta
na konec svûta II.

Mûstská knihovna Ti‰nov zve pfiíz-
nivce cestování na besedu s Jaromírem
Novákem. 

Druhá ãást promítání cestovatele
J. Nováka o dobrodruÏné plavbû
z OhÀové zemû pfies Antarktidu do
Kapského Mûsta.

Spoleãnû se vydáme po stopách po-
lárníka Ernesta Shackletona, nav‰tíví-
me Sloní ostrov a poplujeme na JiÏní
Georgii s rozsáhl˘mi koloniemi tuãÀákÛ
královsk˘ch, lachtanÛ a rypou‰Û slo-
ních. Vystoupáme téÏ na sopeãn˘ kuÏel
ostrova Tristan da Cunha, nav‰tívíme
hnízdi‰tû albatrosÛ na ostrovû
Nightingale a kolem mysu Dobré nadûje
zamífiíme do Kapského Mûsta na úpatí
pohofií Table mountains.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Z proutûného ko‰íku

5. 1., 12. 1., 19. 1. a 26. 1.
2011 od 13.30 do 16.00 hod.
Kreativní dílny

V lednov˘ch dílniãkách si budeme
vyrábût veselé snûhuláky, snûhové
vloãky a také ledního medvûda Emila.
Poslední stfiedeãní odpoledne v lednu
bude plné zajímav˘ch herních klání.

14. 1. 2011 v 11.00 a 13.30 hod.
Mrazík

Nedvûdick˘ pûveck˘ sbor Petry
Cvrkalové – Cvrãci vám zpfiíjemní zimní
ãas hudební pohádkou. Tradiãní rusk˘
pfiíbûh o závisti, lakotû, pokofie, udat-
nosti a lásce pfiedstaví malí zpûváãci
pod vedením sbormistrynû Mgr. Petry
Glosr Cvrkalové. Setkáte se
s Nastûnkou, Ivanem, macechou,

Marfu‰ou, babou Jagou i s loupeÏníky.
Celé pfiedstavení je propletené znám˘mi
písnûmi z filmové pohádky i z lední
revue.

Sbor zaãal fungovat jako pûvecké
tûleso na pfielomu roku 2002/2003. Od
té doby urazil velik˘ kus cesty, kde se
potkával  s tradiãní formou vedení dût-
sk˘ch sborÛ i s tradiãním v˘bûrem re-
pertoáru. Nakonec zvolil svÛj smûr pû-
veckého bytí. Proto si ãlenové CvrãkÛ
mohou vyzkou‰et ve sv˘ch pfiedstave-
ních mimo pûveckého projevu i hereck˘.
Svá pfiedstavení prezentují Cvrãci vût‰i-
nou v letním a zimním období. Formou
muzikálu jiÏ pfiedstavili tituly Îiv˘
Betlém, Budulínek, âervenou Karkulku
a Snûhurku. Nedílnou souãástí prezen-
tace sborového Ïivota je hrad Pern‰tejn,
ke kterému vede nejedna píseÀ z textafi-
ské dílny jejich sbormistrynû Mgr. Petry
Glosr Cvrkalové.

Betlémsk˘ pfiíbûh opût
oÏije v Ti‰novû

Kdo z nás by se netû‰il na sváteãní
vánoãní atmosféru, rodinnou pohodu
a vÛni jehliãí? Vánoce jsou ale nûãím víc
neÏ svátky cukroví a dárkÛ. Pfiipomínají
pfiíbûh, kter˘ se pfied 2000 let udál
v izraelském mûstû Betlémû. Budete-li
tedy po ·tûpánu unavení z koukání na
televizi a jídla, máme pro vás jednu za-
jímavou pozvánku. V pondûlí 27. 12.
2010 v 17 hodin se na ti‰novském ná-
mûstí znovu odehraje onen velk˘ pfiíbûh,
kter˘ dává cel˘m vánoãním svátkÛm
smysl. A bude to v obrazech vskutku Ïi-
v˘ch. Marie s Josefem pfiichází do
Betléma a nachází jen skromné ubyto-
vání ve stáji, kde se ale vzápûtí narodí
miminko a ne jen tak ledajaké – tohle
dítû zmûní cel˘ svût. Stfiedem nebes letí
andûl oznamující radostnou novinu
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a past˘fii i mudrcové z v˘chodu se vy-
dají je hledat, aby se mu poklonili. Îe si
to nedovedete u nás v Ti‰novû pfiedsta-
vit? Pfiijìte se tedy podívat na námûstí
a snad se nám podafií vám tu slavnostní
atmosféru pfiiblíÏit. Tû‰it se mÛÏete ne-
jen na zmínûné past˘fie se sv˘mi oveã-
kami a svatou rodinu, ale vûfite, Ïe i ten
andûl pfiiletí, aby nám v‰em hlásil, co
velikého se v Betlémû stalo. To v‰echno
bude dokresleno Ïiv˘m zpûvem a tak
doufáme, Ïe vy i va‰e dûti budete odchá-
zet pohlazeni na du‰i.

âinnost Art Periscope
graduje!

Za první dva dny
nav‰tívilo vá-
noãní v˘stavu
betlémÛ v galerii

Diana 450 náv‰tûvníkÛ. Zahájení v˘-
stavy v sobotu 4. 12. bylo grandiózní:
pfies 300 divákÛ uvidûlo Ïiv˘ betlém ze
Svatoslavi (22 uãinkujících pod vedením
Hany Proke‰ové), usly‰elo nejenom ko-
ledy v podání zpûvákÛ Evy Vlãkové –
Nedomové, Hanky Mlaskaãové a Jifiího
Helána a hlavnû si prohlédlo na 130 bet-
lémÛ vystaven˘ch v nádhernû  provede-
ném aranÏmá. Úãast pfiedsedy âeského
sdruÏení pfiátel betlémáfiÛ Ing. Radka
Veignera, starosty Ti‰nova Jana
Schneidra a místostarosty Ti‰nova

Marka Babáka jenom podtrhla úspû‰-
nost celé akce. ¤ezbáfiské umûní zde za-
stupoval a také pfiedvádûl Lubomír
Janou‰ek z V̆ ãap u Tfiebíãe.

Pfiijìte se sami pfiesvûdãit, v˘stava
je otevfiena kaÏd˘ den od 10.00 do 17.00
aÏ do úter˘ 21. prosince 2010. Potom by
se mûla ãást betlémÛ pfiestûhovat do ga-
lerie v Jamborovû domû, protoÏe druhou
ãást je nutno vrátit do vánoc sv˘m maji-
telÛm. Tato v˘stava potrvá od 23. 12.
2010 do 1. 1. 2011.

Zdenûk Jílek
za spoleãnost Art Periscope

Mûsto Ti‰nov Vás zve na
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Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
15. 12. Koncert KPH – Janáãkovo kvarteto sál MûKS 19.30 MûKS
16. 12. Dvû tváfie Íránu – cestopisná beseda knihovna 17.00 MûK
16. 12. Vánoãní koncert ZU· sál MûKS 18.30 MûKS
18. 12. Moravanka – vánoãní koncert kino Svratka 18.30 MûKS
19. 12. Vánoãní jarmark námûstí 14.00
20. 12. Aneta Langerová – koncert kino Svratka 19.30 MûKS
26. 12. Vánoãní muzicírování kostel sv. Václava 17.00 MûKS

s Ti‰novsk˘m komorním orchestrem
27. 12. Vánoãní pfiíbûh v Ïiv˘ch obrazech námûstí 17.00
1. 1. Silvestrovsk˘ ohÀostroj námûstí 0.30
2. 1. Novoroãní pohlazení – kostel sv. Václava 16.00 MûKS

dûtsk˘ sbor PRIMAVERA
8. 1. Jen já a kytara – Ivan Hlas sál MûKS 19.30 MûKS

11. 1. Mexiko – cestopisná beseda, M. ·touraã DDM 18.00 DDM
14. 1. Mrazík – pûveck˘ sbor Cvrãci knihovna 11.00, 13.30 MûK
15. 1. Diskotéka DDM sál MûKS 16.30 DDM
15. 1. Návraty – HOOCHIE café U PALCE 21.00 MûKS

COOCHIE BAND
20. 1. Antarktida – z konce svûta knihovna 17.00 MûK

na konec svûta II.



Kultura v Ti‰novû

RÛzné

14 TI·NOVSKÉ NOVINY 21/2010

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

O ztracené hvûzdû – divadelní
pfiedstavení
V pátek 17. prosince v 17 hodin

Pfiíbûh o tom, jak chtûl pes Hafik b˘t
velkou hvûzdou a nakonec se mu poda-
fiilo stát se souãástí vánoãního pfiíbûhu.
Spolu s oveãkou se vydali do Betléma,
ale cestou je ãekala je‰tû rÛzná dobro-
druÏsví... Pfiijìte se s dûtmi vánoãnû na-
ladit u pohádkového pfiíbûhu maÀásko-
vého divadélka Oveãka.
Vstupné je dobrovolné

Rodinné centrum Studánka pfie-
je v‰em krásn˘ pfiedvánoãní ãas. AÈ ro-
diãe i dal‰í ãlenové rodiny najdou pod
‰tûdroveãerním stromeãkem také hvûz-
diãky radosti v dûtsk˘ch oãích, aÈ máte
veselé a voÀavé Vánoce! 
Tû‰íme se na Vás opût po Novém roce!

5 KAPEK PRO ZDRAVÍ ZE STUDÁNKY
Rodinné centrum Studánka

z Ti‰nova uspûlo se sv˘m projektem
zamûfien˘m na zdravé vafiení s názvem
„5 kapek pro zdraví ze Studánky“
v rámci grantového programu Pro
zdraví – Zdravá pûtka Nadaãního fondu
Albert. Zaãátkem listopadu pfievzala
koordinátorka projektu v praÏské pro-
dejnû Albert v Nov˘ch Butovicích ‰ek na

75.500 korun.

První lekce va-
fiení pod ná-
zvem Zdravé
svaãinky do
‰koly i do
práce probûhla
16. listopadu
v rodinném
c e n t r u
S t u d á n k a .
L e k t o r k a  
kurzu Lucie

V˘stavy
Datum Akce Místo
20. 11. – 21. 12. Jan Odvárka – obrazy JamborÛv dÛm

4. 12. – 21. 12. Betlém 100 krát jinak galerie Diana
23. 12. – 2. 1. Vánoãní v˘stava betlémÛ JamborÛv dÛm
21. 11. – 24. 1. Loutky, hraãky, dfievûné mechanické Podhorácké muzeum

objekty A. Malonû, obrazy J. ·idlové
8. 1. – 27. 1. Jan Tomíãek – obrazy JamborÛv dÛm

Jinde
Datum Akce Místo
15. 11. – 15. 1. Jana Hejlová – Pohlazení krásou – pastel Domov sv. AlÏbûty
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Entlerová pfiipravila pro dûti a ma-
minky nûkolik druhÛ netradiãních sva-
ãinek jako napfi. palaãinky pfiipravené
bez mléka a vajec nebo jáhlovo-makové
kuliãky obalované v kokosu. Dále jsme
dochucovali ãoãkovou pomazánku nebo
pfiipravovali zeleninu vafienou v páfie.
V‰echny pokrmy jsme nakonec ochut-
nali a seznamovali se s nov˘mi chutûmi
a pfiísadami. Dûtem nejvíce zachutnala
naklíãená fazole mungo, která svou
chutí pfiipomíná hrá‰ek.

Dal‰í lekce vafiení na téma Pfiíprava
kva‰ené zeleniny mÛÏe b˘t zábavná pro
celou rodinu probûhla ve Studánce po-
slední listopadov˘ den. Dozvûdûli jsme
se, Ïe mÛÏeme sami a jednodu‰e pfiipra-
vit tzv. rychlokva‰enou zeleninu z jaké-
hokoli druhu zeleniny. ProtoÏe je to
„vitamínová bomba“, mûli bychom takto
pfiipravenou zeleninu konzumovat
právû v zimním období, kdy nám chybí
pfiísun ãerstvé sezónní zeleniny a ovoce.
Pfiipravili jsme i jednoduch˘ salát z ãer-
vené fiepy a v‰e opût ochutnávali. Také
tentokrát nás Lucie Entlerová pfiekva-
pila neobvykl˘mi ingrediencemi, kter˘-
mi lze úspû‰nû nahradit ty „bûÏné“.
V‰ichni zúãastnûní si jako odmûnu za
úãast odnesli za kaÏdou lekci krásnou
keramickou kapku.

Téma posledního vafiení v leto‰ním
roce bude ·tûdroveãerní veãefie a „cuk-
roví“ letos ve zdraví, které se bude ko-
nat 14. prosince od 16 hodin v RC
Studánka. V novém roce nás pak ãekají
poslední dvû témata, a sice 11. ledna
Jak pfiipravit zdravou narozeninovou
party a 25. ledna Zimní oãista aneb
Zeleninové a ovocné nápoje pro zdraví.

V rámci projektu 5 kapek pro zdraví
ze Studánky probûhly ve Studánce také
kurzy relaxaãních technik pod vedením
psycholoÏky Hany Kubecové. V‰ichni
pfiítomní mûli moÏnost na chvíli vypus-

tit starosti v‰edního dne a vûnovat se
jen sobû a svému tûlu a mysli. O úspû‰-
nosti a popularitû tûchto kurzÛ  svûdãil
narÛstající poãet úãastníkÛ kaÏdé lekce.
Na dal‰í kurzy se mohou zájemci hlásit
u paní Sylvy Veselé na e-mailu
sylva.schovankova@volny.cz nebo na
mobilním telefonu 777 55 81 54.

DDM Ti‰nov informuje

Riegrova 312
666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118

e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
www.ddm-tisnov.cz

Pracovníci Domu dûtí a mládeÏe pfiejí
v‰em  mal˘m i velk˘m náv‰tûvníkÛm
pohodové Vánoce a krásn˘, barevn˘
a hrav˘ rok 2011!
ZároveÀ pfiejeme hodnû ‰tûstí, zdraví
a sil v‰em, ktefií nás v na‰í ãinnosti
podporují a pomáhají nám uskuteãnit
v‰echny rozmanité „domeãkovské“ 
programy. Je Vás hodnû a moc si Va‰í
pomoci váÏíme. Dûkujeme za Va‰e 
neutuchající nad‰ení, ãas i energii.
Tû‰íme se na spoleãné akce
i v Novém roce.

Na mûsíc leden pfiipravujeme:
Ma‰karní karneval se Shrekem –
pro malé i vût‰í dûti

Chcete se potkat na jednom parketu
se sv˘mi oblíben˘mi postavami? Chcete
se pozdravit se Shrekem, Fiónou, oslí-
kem, kocourem v botách a Pinocchiem?
Pfiijìte na karneval. Tyto postavy vás
budou celou dobu bavit. Mají pro vás
pfiipraveny scénky, karnevalové soutûÏe
a zábavné hry. Spolu s nimi vás roz-
tanãí DJ Tonda se sv˘mi hity. Nikdo ne-
bude sedût – v‰ichni se budou bavit.
Nechte se také inspirovat filmem pfii
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v˘bûru masek. Jsme zvûdaví kolik ma-
l˘ch Fión, kocourÛ ãi perníãkÛ se sejde
u Shreka v baÏinû.

Tû‰íme se na vás v nedûli 23. 1. 2011
v 15 hod. v sokolovnû v Ti‰novû.

Diskotéka pro náctileté
A je to tady! Jedineãná a vámi oãe-

kávaná diskotéka pro náctileté opût na
scénû. Skvûlá  lednová párty ve známé
sestavû s DJ Tondou a DDM Ti‰nov.
UkaÏte, co ve vás vûzí a Ïe Ïivot je
Tanec.
Sobota 15. 1. 2011 v 16.30 – 19.00
Mûstské kulturní stfiedisko Ti‰nov
Pro koho: Kofiky a kofieni od 11 do 16 let.
Jednorázové vstupné: 40,- Kã (to zna-
mená, Ïe kdo jde ven, platí pfii návratu
znovu, kapi‰ to?).
Tû‰íme se a sledujte stránky DDM a fa-
cebook.

Dal‰í cestopisná beseda
s promítáním
MEXIKO – Milan ·touraã

Za opefien˘m hadem, tajemn˘mi pa-
mátkami indiánsk˘ch civilizací i za roz-
manitou tropickou pfiírodou.
Úter˘ 11. 1. 2011 v 18.00
DDM – Sluneãní sál.

·kolní parlament
Z· Smí‰kova

V pfiedvánoãním
ãase má ·kolní par-
lament na na‰í
‰kole hodnû práce.
UÏ od záfií opût or-

ganizuje spoustu akcí pro zpestfiení bûÏ-
n˘ch ‰kolních dnÛ.

Konal se ProuÏkovan˘ a Bíl˘ den,
Filmov˘ festival, kter˘ je spojen s noco-
váním ve ‰kole. Prosinec s sebou nese
pfiípravy na ·kolní vánoãní besídku, vá-
noãní v˘zdobu tfiíd, podílíme se na
Adventních dílniãkách.

JiÏ tfietím rokem pofiádáme sbírku
na dûtskou onkologii Brno. KaÏdá tfiída
má moÏnost darovat mal˘ dárek.
V tomto roce tfiídy na 1. stupni darují
pastelky nebo fixy a 2. stupeÀ má moÏ-
nost darovat stolní spoleãenskou hru.
K tomu je‰tû ·kolní parlament vyhlásil
v t˘dnu od 6.12. do 10.12. speciální sbûr
starého papíru, jehoÏ v˘tûÏek spolu
s urãenou ãástkou, kterou ‰kola vybrala
na Adventních dílniãkách,  pÛjde na
konto Krtek.

Pfiejeme V‰em krásné proÏití vánoãních
svátkÛ, hlavnû hodnû zdraví, pohody
a optimismu, uãitelÛm pevné nervy
a dûtem nad‰ení.

·kolní parlament
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Podûkování

Îáci a zamûstnanci Základní ‰koly
Ti‰nov, Smí‰kova 840 dûkují v‰em orga-
nizacím, institucím i soukrom˘m sub-
jektÛm za pomoc a spolupráci pfii zaji‰-
tûní kvalitního vzdûlávání v roce 2010.
Pfiejeme v‰em krásné a pohodové pro-
Ïití vánoãních svátkÛ a v roce 2011
mnoho osobních i pracovních úspûchÛ.

Dûkujeme pfiedev‰ím firmám Koral
Ti‰nov s. r. o., Stavoprogres Brno,
spol. s r. o., Kontest Ti‰nov s. r. o.,
Engineering Ing. Pokorn˘ Petr,
Cyklosport Klepárník, PC Servis,
Zabezpeãovací systémy Jufiíãek,
Cyklosport âeská u Brna, Elveko
a mûstu Ti‰nov.

Projektov˘ den
na Z· Smí‰kova

Na Z· Smí‰kova se v pátek 19. listo-
padu t. r. opût uskuteãnil projektov˘
den – tentokrát s tématikou LID-
SK¯CH PRÁV. Îáci od 6. do 9. roãníku
pracovali v nûkolika skupinách ÏákÛ
podle konkrétního tématu a formy jeho
zpracování.

Vlastní samostatné práci ÏákÛ pfied-
cházelo promítání dokumentárních
filmÛ, které na‰e ‰kola získala díky za-
pojení do projektu JEDEN SVùT NA
·KOLÁCH.

Prvním tématem byla práva dûtí
v nûkter˘ch zemích v Asii a Latinské
Americe. Dûti napfi. zjistily, Ïe tam
ãasto není vÛbec samozfiejmé, Ïe mohou
chodit do ‰koly, protoÏe musí pracovat,
aby pomohly rodiãÛm Ïivit rodinu.

Ve druhé skupinû vûnované kon-
centraãním táborÛm a neonacismu
diskutovali Ïáci o zloãinech nacistÛ
a následn˘ch trestech. Zam˘‰leli se

také nad tím, jak je moÏné, Ïe po hrÛ-
zách, které lidstvo zaÏilo za 2. svûtové
války, nachází v souãasné dobû
v fiadû zemí Ïivnou pÛdu neonacismus.

Ve tfietí skupinû se dûti zab˘valy
otázkou tolerance k odli‰n˘m kultu-
rám a náboÏenstvím, která je velmi
aktuální i v souãasné ãeské spoleãnosti.

V̆ stupy projektu mÛÏeme rozdûlit
na dvû ãásti. Prvním byly  diskuse se
Ïáky bezprostfiednû po zhlédnutí filmÛ,
v nichÏ zaznûla celá fiada dobfie promy‰-
len˘ch názorÛ ze strany dûtí. Druh˘m
v˘stupem jsou potom projektové práce
ÏákÛ, zpracované zpÛsobem, kter˘m byl
dûtem nejbliÏ‰í – v˘tvarnû, dramaticky
nebo v podobû plakátu kombinujícího
texty s obrázky.

Dagmar Zacpalová

Knihy mého srdce

Letos se jiÏ poosmé konala akce
Knihy mého srdce pofiádaná Mûstskou
knihovnou v Ti‰novû ve spolupráci se
Z· Smí‰kova.

Tento roãník byl vûnován autorce
Martinû Drijverové, která pí‰e pro dûti
od nejútlej‰ího vûku aÏ po star‰í ‰ko-
láky. Její knihy jsou pÛvabné i pouãné
a jsou i Ïánrovû rozmanité. K její tvorbû
patfií pohádky, knihy historické, encyk-
lopedie o pfiírodû, pfiíbûhy ze Ïivota dûtí
apod.

Dûti ze Smí‰kovy se bûhem podzimu
postupnû seznamovaly s knihami
M. Drijverové ve ‰kole i v knihovnû.
V listopadu pak Ïáci 1. aÏ 5. tfiíd absol-
vovali besedy o autorce a v˘tvarné
lekce.

K tûmto lekcím pfiedkreslili krásné
obrázky Milena Straková a Libor Balák.
Oba malífii zaslouÏí velké podûkování za
ãas a nad‰ení, které tomuto tématu
vûnovali.
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Pro men‰í ‰koláãky pfiipravili Ïáci
ti‰novské ZU· pod vedením Berit
Honigové divadelní pfiedstavení Dar
královny skfiítkÛ. Dûti byly z divadla
nad‰ené a v‰em hercÛm a paní uãitelce
vyjadfiujeme velk˘ dík.

Jedineãnou akcí pro star‰í dûti byla
beseda se samotnou autorkou paní
Martinou Drijverovou.

Na toto milé setkání nikdy dûti ani
zúãastnûní pedagogové nezapomenou.
Paní Drijverová se pfiedvedla jako pfií-
jemná, vtipná a skromná dáma, která
povûdûla mnoho zajímavého o své
tvorbû i o osobním Ïivotû.

Knihy mého srdce byly ukonãeny
tradiãním spoleãn˘m ãtením, které pro-
bûhlo v pohodové atmosféfie obohacené
ãtením ÏákÛ brnûnské konzervatofie.
Dûti pfiedvedly, Ïe smysl této akce, tedy
podpora ãtenáfiství a lásky ke knihám,
byl splnûn.

Nejvût‰í zásluhu za uskuteãnûní le-
to‰ního roãníku a za hladk˘ prÛbûh má
vÏdy milá a usmûvavá paní Marie ·iko-
lová. Dûkuji paní ·ikolové jménem
v‰ech pedagogÛ, vedení a ÏákÛ
Z· Smí‰kova za velkou podporu ãtenáfi-
ství, zajímavé besedy, pfiíjemnou atmo-
sféru, kterou kolem sebe ‰ífií a díky níÏ
ti‰novské dûti tak rády nav‰tûvují
knihovnu.

Mgr. Petra KfiíÏová, Z· Smí‰kova

Dvû bronzová místa

Podzim byl na vût‰inû ‰kol ve zna-
mení florbalu. Na Z· Smí‰kova tomu
nebylo jinak. Na pfielomu fiíjna a listo-
padu probûhla ‰kolní kola, která byla
zároveÀ nominací do ‰kolního reprezen-
taãního t˘mu.

Dûvãata odjela na okrskové kolo do
Tû‰an. U dívek na na‰í ‰kole není zatím

tento sport tak populární jako u chlapcÛ.
Celkové 5. místo ale mÛÏe b˘t motivací
do dal‰ích let.

Mlad‰í Ïáci se pfiipravovali velmi
zodpovûdnû. Ze základní skupiny po-
stoupili z prvního místa, ale nervozita
a velká touha po vítûzství nás nakonec
dovedla v zápase o první místo k remíze
a nájezdy rozhodly ve prospûch ÏákÛ
Z· nám. 28. fiíjna. ProtoÏe byl ná‰
okrsek nejpoãetnûj‰í, postoupili jsme do
okresu i z druhého místa. V okresním
finále byla mnohem tûÏ‰í konkurence.
Ze základní skupiny jsme si odnesli
jedno vítûzství a jednu prohru. V boji
o 3. místo jsme jiÏ nenechali nic náhodû.
Nástup byl sice opatrn˘, ale hráãi si
na‰tûstí velmi brzo uvûdomili, Ïe takhle
se o medailové pozice nebojuje, a ‰li si
jasnû za vítûzstvím.

Cel˘ t˘m si zaslouÏí obrovskou po-
chvalu a hlavnû je velk˘m pfiíslibem do
budoucnosti, pokud je láska k florbalu
a chuÈ trénovat neopustí.

Star‰í Ïáci uÏ mají za sebou více zku-
‰eností, pfiesto nepodcenili pfiípravu
a chodili na tréninky. Z okrskového kola
postupovaly opût dva t˘my, na‰e druÏ-
stvo vyhrálo svou skupinu a spolu s ví-
tûzem z druhé skupiny odjelo do okresu.
I oni pfiedvedli velmi pûknou hru. Stejnû
jako mlad‰í Ïáci bojovali nakonec o tfietí
místo a to si nenechali utéct.
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V‰em dûkujeme za skvûlou repre-
zentaci ‰koly a tû‰íme se na dal‰í spor-
tovní akce, ve kter˘ch se nám snad bu-
de dafiit udrÏet v˘sledky, na které jsme
zvyklí.

V. D.

Adventní koncert souboru
Barocco Aggiornato 

Adventní období má
svou nezamûnitelnou
kouzelnou atmosféru.
Nûktefií z nás si ji

neumûjí díky pfiedvánoãnímu shonu ná-
leÏitû vychutnat, ale mezi nû rozhodnû
nepatfií dûti a star‰í lidé. Proto jsme se
s na‰ím barokním souborem rozhodli
pfiedat radost z hudby na místû, kde je
‰Èastn˘ch okamÏikÛ poskrovnu, a zorga-
nizovali adventní koncert v rajhrad-
ském Hospici sv. Josefa.

Nejprve jsme v‰ak nûjak˘ ãas s ko-
legy zvaÏovali, zda je vhodné hrát s Ïá-
kovsk˘m souborem v tomto prostfiedí.
Jako soubor jsme doposud hráli pouze
v tradiãních koncertních sálech, a proto
byla volba adventního koncertu
v Hospici sv. Josefa velice v˘jimeãná.
Z tohoto dÛvodu jsme s pfiedstihem
zaãali s dûtmi mluvit o problematice so-
ciální péãe a chtûli znát jejich názor.
Reakce byla u v‰ech pozitivní a vÛbec

nepfiem˘‰leli o tom, Ïe by nezvládli hrát
v takovém prostfiedí. Nûktefií Ïáci s hu-
mornou nadsázkou tvrdili, Ïe je to
v˘born˘ nápad, protoÏe budeme jako
nûjaké celebrity, které sv˘m umûním
pomáhají na charitativních akcích.
Nûkolik ãlenÛ barokního souboru je na-
víc studenty stfiedních ‰kol sociálního
zamûfiení, ktefií z praxe dÛvûrnû znají
tyto ústavy. Právû ti si byli nejvíc vû-
domi, jak moc dokáÏe tyto pacienty
drobná radost potû‰it. Bylo jednomyslnû
rozhodnuto a vyjeli jsme koncertovat.

Pro muzikanty je kromû odborn˘ch
znalostí a fiemeslné dovednosti dÛleÏitá
je‰tû jedna vûc – emoce. Díky advent-
nímu koncertu v Hospici sv. Josefa si
barokní soubor pro‰el velice hlubok˘m
emotivním záÏitkem a tato zku‰enost
v‰echny ãleny nesmírnû muzikantsky,
ale i lidsky obohatila. V‰em ãlenÛm
barokního souboru skládám obrovskou
poklonu za jejich profesionální vystupo-
vání, za to, Ïe dokázali pfienést svou ra-
dost z hudby na pacienty hospice a zpfií-
jemnit jim jejich tûÏké Ïivotní období.
Dokázat v dospívajícím vûku to, Ïe jim
není osud ostatních lidí lhostejn˘, za-
sluhuje velik˘ obdiv. Nezb˘vá fiíct neÏ
jediné – obrovsk˘ respekt Barocco
Aggiornato!

M. K.

Matefiská ‰kola Sluníãko
v Ti‰novû oslavila své
30. v˘roãí

Neopakovatelné chvíle proÏili b˘valí
Ïáãci, dûti s rodiãi, hosté i v‰ichni ostat-
ní, ktefií 3. a 4. prosince 2010 nav‰tívili
M· Sluníãko Na Rybníãku v Ti‰novû.
Sváteãnû vyzdobená ‰kola jiÏ d˘chala
blíÏícími se vánoãními svátky. K pfií-
jemné náladû pfiispûlo páteãní vystou-



RÛzné

20 TI·NOVSKÉ NOVINY 21/2010

pení dûtí v programu pro hosty z mûst-
ského úfiadu a ti‰novsk˘ch ‰kol i so-
botní loutkové divadelní pfiedstavení
pro dûti. V‰ichni, ktefií ‰kolu nav‰tívili,
rádi zavzpomínali na krat‰í ãi del‰í
dobu, kterou zde strávili.

Ráda bych pfiipomnûla nûco z histo-
rie. Matefiská ‰kola Na Rybníãku byla
otevfiena 8. 12. 1980 pro 135 dûtí ve
4 tfiídách. Vedením byla povûfiena paní
fieditelka Dita Fryãková. Po jejím od-
chodu v roce 1992 se stala fieditelkou
Jitka Zemanová, která ‰kolu vede
dodnes.

Vlivem legislativních zmûn dochá-
zelo postupnû ke sniÏování poãtu dûtí
v jednotliv˘ch tfiídách a zároveÀ stoupal
zájem o umístûní dûtí v na‰í ‰kole. Jako
nejjednodu‰‰í fie‰ení se ukázalo pfiebu-
dovat tûlocviãnu na dal‰í tfiídu a tak od
r. 1995 má na‰e ‰kola 5 tfiíd. Pro lep‰í
orientaci dûtí jsme jednotlivé tfiídy po-
jmenovali – My‰ky, Îabky, JeÏeãci,
Zajíãci a Medvídci.

V˘znamn˘m mezníkem v Ïivotû
‰koly byl pfiechod do právní subjektivity.
Od 1. 7. 1994 ‰kola samostatnû hospo-
dafií jako pfiíspûvková organizace a sou-
ãasnû dostala název  M· Sluníãko.

Od roku 2003 se pÛsobnost
M· Sluníãko roz‰ífiila o dal‰í budovu na
ulici Horovû, kde byla dfiíve samostatná
trojtfiídní M·. Od 1. 1. 2010 ze slouãe-
n˘ch ‰kol vznikly dva právní subjekty
a M· Sluníãko opût hospodafií samo-
statnû v jedné budovû.

Ve spojitosti se zmûnami ve spoleã-
nosti jsme pfii práci s dûtmi postupnû
hledali nové formy, metody a pfiístupy.
âerpali jsme zku‰enosti z osobnostnû
orientovan˘ch modelÛ pfied‰kolního
vzdûlávání Zdravá M· a Zaãít spolu.
V kaÏdodenní práci vycházíme z po-
znání, Ïe v Ïivotû dûtí v pfied‰kolním
vûku se nejedná o mnoÏství dosaÏen˘ch

v˘sledkÛ, ale o kvalitní navození Ïivot-
ních situací a pfiíleÏitostí, které pomá-
hají v‰estrannû rozvíjet osobnost dítûte.
Po zváÏení v‰ech skuteãností jsme se
v dubnu 2005 pfiihlásili a byli pfiijati do
programu Matefiská ‰kola podporující
zdraví ve Státním zdravotním ústavu
v Praze a úspû‰nû jsme se stali ‰kolou
podporující zdraví – Zdravou M·.
Pracujeme podle vlastního ·kolního
vzdûlávacího programu pod názvem
Hrajeme si  se Sluníãkem.

V souãasnosti M· Sluníãko nav-
‰tûvuje 132 dûtí, o které peãuje 16 pra-
covníkÛ.

Po celou dobu existence ‰koly jsme
pfiipravovali nejen pro dûti ze Sluníãka,
ale i pro ostatní dûti z Ti‰nova a okolí
zajímavé aktivity: v˘stavy Království
hraãek a Zvífiata na dosah, nedûlní
Divadélka se Sluníãkem, cviãení rodiãÛ
s dûtmi…

Ohlédnutí a zamy‰lení nad tfiiceti
lety existence ‰koly mû vede k vefiej-
nému podûkování  v‰em lidem, ktefií
stáli u jejího zrodu, ktefií po celou dobu
‰kolu fiídili, pracovali v ní a zaslouÏili se
o naplÀování jejího poslání. ZároveÀ
i tûm, bez kter˘ch by ‰kola nebyla
‰kolou, to je dûtem a rodiãÛm.

Podûkování patfií pfiedev‰ím zfiizova-
teli ‰koly – mûstu Ti‰novu, jeho pfied-
stavitelÛm a zamûstnancÛm za poskyto-
vané finanãní prostfiedky umoÏÀující
ãinnost  M· v dobfie vybavené a udrÏo-
vané budovû.

Ocenûní patfií pedagogick˘m i pro-
vozním zamûstnancÛm, ktefií kaÏdo-
denní obûtavou a mnohdy uÏ i témûfi ce-
loÏivotní prací pfiispûli ke kladnému
hodnocení ‰koly vefiejností. Dík patfií ro-
diãÛm a prarodiãÛm docházejících dûtí
za aktivní spolupráci i v‰em pfiátelÛm
a sponzorÛm ‰koly, ktefií se v prÛbûhu
uplynul˘ch let jakkoli podíleli na zlep‰o-



RÛzné

21TI·NOVSKÉ NOVINY 21/2010

vání její materiální úrovnû.
V‰ichni náv‰tûvníci oslavy v˘roãí

pfiáli „Sluníãku“ mnoho dal‰ích rokÛ
pln˘ch úspûchÛ a hlavnû mnoho spoko-
jen˘ch dûtí a rodiãÛ. ZamûstnancÛm
pak hodnû sil a radosti pfii práci s dûtmi.
M· Sluníãko Ïije a záfií, protoÏe jsou v ní
‰Èastné dûti.

Za M· Sluníãko Jana Koneãná

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

Pfiedvánoãní akce
CSS Ti‰nov

19. 12. – nedûle
Vánoãní koncert od 16.00 hod. v jí-
delnû DPS Králova s názvem „Vánoãní
písnû a spirituály“. Jedná se o adventní
vystoupení nad‰en˘ch mlad˘ch lidí
z Brna. Pfiijìte naãerpat vánoãní atmo-
sféru a spoleãnû s nimi si zazpívat zná-
mé vánoãní písnû. Vstupné dobrovolné.

21. 12. – úter˘
Vystoupení dûtí ze Z· Dolní Louãky
od 14.30 hod. v jídelnû DPS Králova.
Dûtsk˘ sbor pod vedením paní uãitelky
Jany Skulové nám zazpívá písniãky
s vánoãní tématikou za doprovodu hry
na klavír. Vstupné dobrovolné.

22.12. – stfieda
Zájezd Ti‰nov – Znojmo – Retz.

Odjezd v 12.00 hod. od Podhorácké
restaurace. Dal‰í zastávky: u po‰ty,
u Penny, na sídli‰ti Pod Klucaninou.
Cena zájezdu 200,- Kã. Ve Znojmû na-
v‰tívíme vánoãní trhy s ukázkami fieme-
sel a s obãerstvením. Je moÏné svézt se
vláãkem nebo koÀsk˘m spfieÏením uli-

cemi mûsta Znojma. Dále je plánována
krátká náv‰tûva rakouského mûsta
Retz. Advent v Retzu kaÏdoroãnû nabízí
bohat˘ program na námûstí i v podzem-
ních chodbách. Trhy lákají na bohat˘
v˘bûr vánoãních dekorací, dárkÛ a ob-
ãerstvení. V podzemí jsou pak pro
náv‰tûvníky pfiichystány ukázky umû-
leck˘ch fiemesel, v˘stava betlémÛ a vá-
noãních ozdob, nechybí ani ochutnávka
vín. Cestou zpût se zastavíme na veãefii
pravdûpodobnû v Lechovicích. Veãefii dle
vlastního v˘bûru si hradí kaÏd˘ sám.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 20. hod.
Závazné pfiihlá‰ky u Romany
Koneãné na tel. 549 410 312 nebo
mob. 773 590 274 do pondûlí 20. 12.

Co plánujeme na poãátek roku 2011
Pokraãování pravideln˘ch zájezdÛ

na plavání a relaxaci do Mûstsk˘ch
lázní v Boskovicích; jednorázovû náv‰tû-
va aquaparku ve sportovnû relaxaãním
komplexu Wellness Kufiim.

Náv‰tûva v˘stavy Loutky, hraãky,
dfievûné mechanické objekty Antonína
Malonû a Obrazy Johany ·idlové
v Podhoráckém muzeu v Pfiedklá‰tefií
spojená s prohlídkou cisterciáckého
klá‰tera Porta coeli s prÛvodcem, ná-
v‰tûva rozsáhlé v˘stavy s názvem
„Terakotová armáda Prvního ãínského
císafie“ v budovû Triniti Office Center
v Brnû. Je moÏné zde vidût dokonalé
repliky více neÏ sta hlinûn˘ch bojov-
níkÛ, hlinûné konû, zbranû a dal‰í pfied-
mûty. V̆ stavu doplÀují fotografie, ilus-
trace, dobové texty a dokument.

NA V·ECHNY AKCE SRDEâNù
ZVEME SENIORY Z TI·NOVA

Krásné vánoce, plné pohody a radosti,
hodnû zdraví a ‰tûstí do nového roku
pfiejí Vám v‰em zamûstnanci CSS
Ti‰nov.
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Pfiedvánoãní setkání

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii Vás opût po roce
srdeãnû zvou  na pfiedvánoãní setkání,
které se uskuteãní v galerii Jamborova
domu dne 16. 12. 2010 v 15 hodin.

Tam nás ãeká v˘stava obrazÛ malífie
Jana Odvárky, kterou pofiádá spoleãnost
Art Periscope, a setkání se zajímav˘mi
hosty.

Posezení spojíme s krátkou ãlenskou
schÛzí, kde Vás budeme informovat
o ãinnosti na‰eho sdruÏení za tento rok.

Pfiipravíme si obãerstvení, které jako
v minulém roce mÛÏete doplnit vlastno-
ruãnû upeãen˘m vánoãním cukrovím,
a spoleãnû si zazpíváme pfii harmonice.

Tû‰íme se na spoleãnû proÏité odpo-
ledne a je‰tû jednou srdeãnû zveme
v‰echny na‰e ãleny a pfiíznivce.

ZároveÀ dûkujeme vedení galerie
Art Periscope, Ïe nám toto setkání
umoÏnilo.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

OheÀ v krbu ti‰e praská,
v na‰ich srdcích klid a láska,
z oblohy se sype sníh,
vloãky tanãí v závûjích.

KRÁSNÉ VÁNOCE,
HODNù ·TùSTÍ A ZDRAVÍ
DO NOVÉHO ROKU 2011

v‰em na‰im ãlenÛm a v‰em tûm, ktefií
nám pomáhali a vûnovali svou pfiízeÀ,
pfiejí TI·NOV·TÍ VOZÍâKÁ¤I

My tfii králové jdeme k vám…

Vánoce se kvapem blíÏí a co
nevidût budeme stát na
prahu nového roku 2011, je-
hoÏ pfiíchod nám tradiãnû jiÏ
po jedenácté zahájí koledo-
vání Tfií králÛ. Králové

Ka‰par, Melichar a Baltazar budou

nav‰tûvovat na‰e domác-
nosti, aby nám v dobrém
poÏehnali a poprosili o mal˘

finanãní pfiíspûvek do pokladniãky.
Tfiíkrálová sbírka, kterou pofiádá

Charita âeské republiky s povûfiením
âeské biskupské konference, bude pro-
bíhat ve v‰ech mûstech i obcích ve dnech
1. – 14. ledna 2011.

V˘tûÏek z tfiíkrálové sbírky bude
opût vyuÏit v jednotliv˘ch oblastech
k dal‰ímu rozvoji a podpofie charitního
díla. Pfied tfiemi roky tak mohla vznik-
nout i Oblastní charita v Ti‰novû.
Bûhem svého krátkého pÛsobení zahá-
jila a úspû‰nû provozuje charitní o‰etfio-
vatelskou a peãovatelskou sluÏbu, po-
radnu Porta (odborné sociální poraden-
ství), klub âas (nízkoprahové zafiízení
pro dûti a mládeÏ) a letos se novû pfiipo-
jila odlehãovací sluÏba. V souãasné dobû
se ti‰novská charita v˘raznû podílí na
vzniku Chránûného bydlení ve Skryjích
u Ti‰nova, urãeného pro zdravotnû
a mentálnû postiÏené obãany. Více infor-
mací nejen o dosavadních ãinnostech
Oblastní charity v Ti‰novû, ale i jejím
dal‰ím pÛsobení v pomoci pfii rozsáh-
l˘ch Ïiveln˘ch katastrofách naleznete
na www.tisnov.caritas.cz.

Prosíme vás v‰echny o vstfiícn˘ pfií-
stup, úsmûv, dobré slovo a podporu ko-
ledníkÛm, neboÈ oni svÛj ãas vûnují ne-
zi‰tnû pro posílení poselství  dobré vÛle
a pozitivních hodnot  a umoÏÀují vám
v‰em podílet se spolu s Charitou na po-
moci slab˘m a trpícím.

Dûkujeme.

Sportovní akce v Lomniãce

TJ Sokol Lomniãka zve v‰echny
sportovní pfiíznivce na  akce, které se
uskuteãní koncem leto‰ního roku. Svou
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sílu mohou ukázat v úter˘ 28. 12.
v 17.00 hodin na Sokolském silákovi
v místní sokolovnû.

13. roãník Silvestrovského bûhu,
kter˘m se sportovci louãí se star˘m
rokem, bude, tak jako kaÏdoroãnû,
31. 12. ve 14. 00 hodin.

Ve stejn˘ den, ale v 17. 00 hodin se
uskuteãní Lampionov˘ prÛvod, kter˘
udûlá romantickou teãku za leto‰ním
rokem.

Na v‰echny úãastníky se tû‰í pofia-
datelé – TJ Sokol Lomniãka.

Rok 2010 v o. s.
„Za sebevûdomé Ti‰novsko“

BlíÏí se konec roku a s ním
i doba pro zklidnûní a ohléd-
nutí se zpût...
Tak se i my, ãlenové obãan-
ského sdruÏení Za sebevû-

domé Ti‰novsko, ohlíÏíme za rokem
2010 a hodnotíme, co se nám v‰echno
povedlo a co jsme s va‰í pomocí dokázali.
– Ekoporadna uÏ pát˘ rok poskytuje

‰irokou ‰kálu sv˘ch sluÏeb (poraden-
ství, knihovnu, osvûtu atd.) v‰em zá-
jemcÛm a náv‰tûvníkÛm.

– Ti‰novské trhy zakonãily jiÏ tfietí se-
zonu a jsou jiÏ nedílnou souãástí ti‰-
novského Ïivota.

– Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku,
inspirovan˘ lesními matefisk˘mi ‰kol-
kami, uÏ druh˘m rokem provozuje zá-
Ïitkov˘ program ve volné pfiírodû pro
dûti od 3 do 7 let.

– Spoleãnû jsme vysadili vánoãní jed-
liãky na Klucaninû.

– âi‰tûní bfiehÛ fieky Svratky vãetnû pfií-
tokÛ na Den Zemû se opût vydafiilo.

– Na jafie jsme spolu s dobrovolníky za-
chránili nûkolik stovek Ïab migrují-
cích pfies silnice na Ti‰novsku.

– Lomnick˘ buk se umístil se ve finále
celorepublikové ankety Strom roku
na 3. místû (získal 6 879 hlasÛ!) a spo-
leãnû jsme tak v˘raznû pfiispûli k pro-
pagaci pfiírody na‰eho regionu.

– Ke Dni stromÛ jsme uspofiádali
Stromovou slavnost, která probûhla
ke v‰eobecné spokojenosti pfiítomn˘ch
dûtí i dospûl˘ch.

– Loni vysazená alej adoptovan˘ch
stromÛ získala jméno âiperka
a vzkazovník na va‰e pozdravy.

– Tradiãní anketu Strom Ti‰novska
jsme obohatili o kategorii Aleje, coÏ se
setkalo s pozitivním ohlasem vefiej-
nosti.

– V prÛbûhu roku jsme pro ti‰novskou
vefiejnost uspofiádali pût pfiedná‰ek
a dvû exkurze.

– O ekologick˘ch tématech (pfiedev‰ím
odpadech a nakládání s nimi), ale
také faunû a flófie okolí Ti‰nova se
mnohé dozvûdûli Ïáci základních ‰kol,
ktefií se úãastnili ekov˘chovn˘ch
procházek realizovan˘ch ekopo-
radnou.

Dûkujeme v‰em pfiíznivcÛm, dárcÛm
a spolupracovníkÛm obãanského sdru-
Ïení Za sebevûdomé Ti‰novsko, ktefií
se zapojili a podpofiili akce a projekty
uskuteãnûné v roce 2010.

Jsme neziskovou organizací, na‰e
akce jsou nekomerãní a slouÏí v˘hradnû
ku prospûchu ti‰novského regionu
a jeho obyvatel. Pokud se vám na‰e ãin-
nost líbí, mÛÏete nás podpofiit mnoha
rÛzn˘mi zpÛsoby. Jedním z nich je fi-
nanãní dar na úãet 210 347 344/0300.
Vystavíme vám potvrzení, na základû
kterého si mÛÏete tento dar odepsat
z daní. V pfiípadû zájmu o podrobnûj‰í
informace nebo o jinou formu podpory
(sponzorství, vûcn˘ dar, spolupráce
apod.) nás prosím kontaktujte prostfied-
nictvím na‰í ekoporadny nebo nav‰tivte
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na‰e webové stránky www.tisnovsko.eu,
kde se dozvíte více.

Pfiejeme Vám krásné Vánoce!
âlenové obãanského sdruÏení
Za sebevûdomé Ti‰novsko, o. s.
Ekoporadna Ti‰novsko
nám. 28. fiíjna 28, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 210 805, +420 723 543 910
e-mail: ekoporadna@tisnovsko.eu

Mikulá‰ v Lomniãce

V nedûli 5. 12. 2010 se zachumlané
malé i vût‰í dûti zaãaly spolu se sv˘mi
rodiãi scházet v místní sokolovnû.
V‰ichni se tû‰ili na pfiíchod Mikulá‰e se

svou druÏinou. Na nûkter˘ch dûtech
byly patrné obavy a v koutku du‰e
vzpomínaly na neplechy, které pfiece
jenom trochu tropily a nebyly si jisté,
jestli i Mikulá‰ o nich ví. âekání sv˘m
vystoupením zpfiíjemnily dívky s taneã-
ním vystoupením pod vedením L. Seve-
rinové.

Náhle byla v‰ude tma. S kfiikem se
pfiifiítili ãerti, které majestátnû násle-
doval Mikulá‰ s andûlem.

TJ Sokol dûkuje místní matefiské
‰kole za aktivní pfiístup, díky nûmuÏ se
podafiilo vytvofiit klidnou atmosféru, ve
které témûfi v‰echny dûti písniãkou nebo
básniãkou podûkovaly Mikulá‰ovi za ba-

líãek. Tûm odváÏnûj‰ím pfiibylo i trochu
ãerného mouru na tváfiích.

H. S.

Fenomén zvan˘ parkování

Jako mnoho spoluobãanÛ jsem
oãekávala avizované otevfiení nového
supermarketu Albert ve sportovnû ob-
chodním centru Prelax v Ti‰novû
u nádraÏí. Ve stfiedu 17. listopadu
2010, ve sváteãní den, koneãnû slav-
nostnû probûhlo.  Samozfiejmû mi zvû-
davost nedala a hned ráno jsme se
s dcerou vydaly na obhlídku. Po dobu
v˘stavby centra jsem kaÏd˘ v‰ední den
jezdila kolem tohoto staveni‰tû do
práce a vÏdy mi vrtalo hlavou, kde bu-
dou vlastnû náv‰tûvníci parkovat.
Pfiedvídavû jsme se tedy na „nákup“
vydaly pû‰ky. Vzaly jsme to zadem od
AZ centra. K novému obchodu vede
krásná ‰iroká cesta lemovaná chodní-
kem a plochami pfiipraven˘mi k za-
travnûní. Budou jistû vhodné k venãení
na‰ich pejskÛ.  První pfiekáÏku musí
pfiekonat kaÏd˘, kdo pfiijíÏdí vozem
stejnou cestou, kudy jsme my ‰ly
pû‰ky. Tato pohodlná silnice totiÏ za-
ãíná dopravní znaãkou „Pû‰í zóna“
s v˘jimkou zásobování a na druhém
konci je zákaz vjezdu, s v˘jimkou záso-
bování. Jednoduchou pfiekáÏku mnozí
s úspûchem pfiekonali, prostû do zá-
kazu vjeli. ProtoÏe v pû‰í zónû samo-
zfiejmû nejsou parkovací místa, nevá-
hali odstavit auto na chodník, okraj
silnice nebo dokonce k rampû pro vy-
kládání zboÏí. To se nelíbilo pracovní-
kÛm firmy dokonãující stavební práce
na objektu. PoÏadovali pfiivolání do-
pravní policie kvÛli ‰patnû zaparkova-
n˘m vozÛm. Ti, kdo neignorovali do-
pravní znaãení, objeli cel˘ blok
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a pokou‰eli se zaparkovat na pfiedním
parkovi‰ti. Ve‰keré parkovací plochy
v okolí Alberta byly beznadûjnû plné.
KaÏd˘ dal‰í fiidiã, kter˘ se pokou‰el za-
parkovat svÛj vÛz na nûkterém z dva-
ceti oficiálních parkovacích míst vybu-
dovan˘ch právû pro centrum Prelax, se
musel otáãet nebo couvat. Tím ov‰em
pÛsobil komplikace ostatním fiidiãÛm,
ktefií se pokou‰eli o totéÏ, a navíc do‰lo
k zabloková-
ní vozÛ vy-
j íÏdûj íc ích
z pfiilehlého
mûstského
parkovi‰tû,
kde fiidiãi
musejí dá-
vat pfiednost
z p r a v a .
Podot˘kám,
Ïe byl svá-
tek, nikoli
v‰ední den,
a provoz na
silnicích témûfi Ïádn˘. DokáÏu si pfied-
stavit stejnou situaci za plného pro-
vozu ve v‰ední den, nechtûla bych se jí
úãastnit! Do obchodu jsme se také po-
dívaly a byly jsme trochu zklamané.
Prostor za vchodov˘mi dvefimi je mal˘
a je tfieba se vyh˘bat  tûm, ktefií jiÏ
s pln˘mi vozíky opou‰tûjí prodejnu.
Prodejní plocha v Albertu se mi zdá
rozlohou men‰í neÏ hala Penny, dosud
jediného supermarketu v Ti‰novû.
Tento handicap je hojnû vyváÏen vel-
k˘m mnoÏstvím regálÛ, hustû postave-
n˘ch vedle sebe. Sortiment zboÏí je
v‰ak nesrovnatelnû bohat‰í. Pohybovat
se po prodejnû vyÏadovalo velkou
obratnost a nakonec jsme se musely
obrnit trpûlivostí. Nejspí‰ z dÛvodu
úspory místa jsou v‰echny ãtyfii po-

kladny umístûné na konci uliãek mezi
regály. Kdykoli se vytvofií fronty u po-
kladen, není moÏné vybrat si zboÏí
v tûchto regálech. Po marné snaze do-
stat se k pokladnû a neochotû ãekat
nejspí‰ patnáct minut ve frontû na za-
placení jsme bez nákupu ode‰ly.

Cestou domÛ jsme se s dcerou
shodly „Ïe jsme si móóóc pûknû nakou-
pily“. Chtûla bych se je‰tû vrátit

k parkování
v Ti‰novû.
Ve v‰ední
den spoluob-
ãané, ktefií
n e p r a c u j í
v Ti‰novû,
ale musejí
dojíÏdût za
prací vla-
kem, obvy-
kle zapar-
kují svoje
auta na
m û s t s k é m

parkovi‰ti vedle Alberta a vyzvednou
si je aÏ pozdû odpoledne, kdy se vracejí
domÛ. Tito jistû uvítají novou, brzy
ráno volnou, pfied rozmary poãasí chrá-
nûnou parkovací zónu. Pfiedpokládám,
Ïe kaÏd˘ zvolí radûji tuto variantu
parkování neÏ stání na ãerném odstav-
ném parkovi‰ti v zákazu vjezdu.
Nehledû na to, Ïe neoficiální parkovací
prostor v budoucnu nahradí nová ko-
munikace, která naváÏe na nedávno
zbudovan˘ most do Pfiedklá‰tefií.
Ti‰nov jako spádová oblast pro okolní
obce musí poãítat i s tûmi, ktefií si pfii-
jedou nakoupit, vyfiídit nezbytnosti na
úfiad, k lékafii nebo za kulturou. Tak
mû napadá, kde vlastnû budeme
v‰ichni parkovat? U nádraÏí je‰tû
mohou odváÏlivci po chodníku objet 
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závoru na parkovi‰tû. Pokou‰et se ve
v‰ední den o parkování dál ve mûstû je
naprosto nereálné. Ti, kdo pfiijíÏdûjí za
prací do Ti‰nova na námûstí a pfiilehlé-
ho okolí autem, pravidelnû obsadí, za
dohledu ochráncÛ zákona, ve‰keré par-
kovací i neparkovací plochy. Tím se
znaãnû komplikuje dopravní situace i na
tomto „tranzitním“ tahu na Lomniãku,
Lomnici a dál. Vozím obvykle v ‰est
hodin ráno, cestou do práce, dceru do
‰koly autem. Dfiív jsem parkovala hned
vedle zadního vchodu k druÏinû a dceru
jsem bezpeãnû vyprovodila. Pozdûji byla
u zadního vjezdu ke ‰kole umístûna zá-
kazová znaãka.  Nyní ráno, celkem bez
problémÛ, zaparkuji a odvedu dceru
k vchodu do ‰kolní druÏiny. Nûktefií fii-
diãi zákazovou znaãku nerespektují
a obãas je tfieba uskakovat pfied pfiijíÏ-
dûjícím autem. Jednou jsem vedla
dceru do ‰koly aÏ pfied osmou hodinou
a tak trochu jsem nechápala. Pfied bu-
dovou ‰koly probíhal naprost˘ zmatek
a mumraj. Kde bylo zrovna místo, tam
rodiãe odstavili auto a vypustili dûti do
první linie. Auta parkovala, vjíÏdûla
a vyjíÏdûla jedno pfies druhé. Nejvíc mû
pfiekvapilo, Ïe rodiãe mûli jiÏ toto ranní
pfiedstavení tak nacviãené, Ïe se nikomu
a niãemu nic nestalo.

Nûkolik politick˘ch stran vstupovalo

do podzimního volebního klání s progra-
mem, kter˘ mimo jiné obsahoval rekon-
strukci komunikací, budování parkova-
cích míst a podobnû. Musíme jen doufat,
Ïe se zastupitelÛm podafií alespoÀ nû-
které ze slibÛ dan˘ch voliãÛm a obãa-
nÛm mûsta zrealizovat.

Dagmar Rudolfová

Vzpomínka na manÏele
Palasovy

TvÛj stín, má milá, se mnou chodí
a marnû dítû mi fiíká,
Ïe kfiíÏ tvÛj hrob jiÏ zdobí.

Koho mûli jsme rádi,
ten pro nás neumírá, 
láska, nadûje, víra,
‰eptá nám znova, Ïe se uvidíme
aÏ já a ty, my v‰ichni
v Svûtlo se promûníme.
(Ze sbírky básní Ladislava Palase)

Letos vzpomínáme sto let od naro-
zení Viktorie Brtounové. ManÏelé
Brtounovi si nechali postavit domek
v Ti‰novû na hol˘ch pláních za sokolo-
vnou. Ve sv˘ch pamûtech její otec vzpo-
míná, jak chodili pû‰ky do Brna a od-
tud po pfiespání zase 25  km zpût. Pro
nás dnes neskuteãná vûc. (Ti‰novská
padesátka?)

V̆ ‰e jmenovaná rostla, uãila se ruã-
ním pracím od své star‰í sestry Marie.
·icí stroj usnadnil Ïivot rodinû se
ãtyfimi dûtmi. Viktorie dostala do ‰koly
bfiidlicovou tabulku a kamínek.
Tabulka byla z jedné strany ãervenû
linkovaná, na druhou stranu se malo-
valo. Dívenka od poãátku ‰kolní do-
cházky prospívala s vyznamenáním,
a tak ve studiu pokraãovala v novû zfií-
zeném Mûstském reformním reál.
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g y m n á s i u
v Ti‰novû. Svá
studia brala
velmi váÏnû,
prof. E. Jireãek,
prof. MackÛ
a prof. J. Kosík
stvrzují, Ïe je
a b s o l v o v a l a
s vyznamená-
ním. Se stejn˘m
zápalem vystu-
dovala i soukromou Pedagogickou
akademii v Brnû.

SluÏbu uãitelky vykonávala na
obecn˘ch ‰kolách napfiíklad v Jamném
a v Brumovû, kam nejezdil autobus
dennû tak ãasto, jak je tomu dnes.
Tehdy se uãilo i v sobotu. Její maminka
upekla voÀavé koláãe na pfiilep‰enou
a udûlala si v nedûli procházku za dce-
rou. Byl to úctyhodn˘ kus cesty pû‰ky.

Pozdûji místo uãitelky zastávala ve
vût‰ích obcích jako v Drásovû ãi
v Kufiimi. Ve Veverské Bít˘‰ce s více
uãiteli byly pfiijatelnûj‰í podmínky.
Uãitelé se zúãastnili cviãení v Sokole,
hráli divadlo. Jedním z nich byl tasov-
sk˘ rodák Ladislav Palas, kter˘ své
uãitelské za-
ãátky zahá-
jil jiÏ na
Podkarpat-
ské Rusi.
Zde panova-
ly opravdu
neskuteãné
podmínky –
Ïáci hovofiili
„rusínsky“.
K zahájení
v y u ã o v á n í
i pfii únavû
dûtí mu po-

máhaly housle.
A co s první v˘-
platou? Koupil
první ‰v˘carské
hodinky, které
pozdûji daroval
dcefii, kdyÏ od-
jíÏdûla do svûta.
Dny byly dlou-
hé, a tak zaãal
ve voln˘ch chví-
lích studovat

a stal se odborn˘m uãitelem. Po 6 le-
tech se dostal na Moravu do Veverské
Bít˘‰ky. Osud tomu chtûl, Ïe se pot-
kali dva krásní mladí lidé a vzali se.
Viktorie uãila pfiedev‰ím matematiku,
kreslení a tûlesnou v˘chovu. Podobu
ãlovûka umûla kresbou pfiesnû vyjád-
fiit. Velmi Ïivû zachytila podobu své
maminky, jejíÏ portrét je dodnes zacho-
van˘ v pÛvodním rámeãku. ·est nedûl
po narození první dcery Marty se
Viktorie vrátila zpátky do práce (dnes
má kaÏdá Ïena placenou matefiskou
dovolenou). O dceru se starala její ma-
minka, babiãka Brtounova. Vznikl pro-
blém, kdy a jak vidût dítû, kdyÏ auto-
bus nejezdil. Proto ‰la mnohokrát

p û ‰ k y
z Veverské
Bít˘‰ky do
T i ‰ n o v a
a zpût. Poz-
dûji, aÏ dítû
povyrostlo,
‰el str˘c
Ludvík s dí-
tûtem na ra-
menou pû‰-
ky lesem do
pÛli cesty
a tam se set-
kali s rodiãi.
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Oba manÏelé byli trénovaní v chÛzi.
On chodíval do ‰koly pû‰ky z Tasova do
Velkého Mezifiíãí (‰kola obecná i gym-
názium), coÏ bylo dennû celkem 20 km.
Spoãítáme-li to, obe‰el urãitû dvakrát
rovník. Myslíte, Ïe mu zastavil sedlák
jedoucí okolo? ·vihl biãem do koní, jen
aby dûti nemusel svézt do ‰koly (i kdyÏ
byla snûhová vánice).

Po ‰esti letech se manÏelÛm
Palasov˘m narodil syn Jaromír a „pfii-
nesl“ mír. S ním i odklizení trosek po
válce. To smutné z minul˘ch let se sna-
Ïili zachytit spisovatelé a básníci,
napfi. Pavla Kytlicová v knize „Rodiãe
a dûti“. (Zkuste si ji pfieãíst a jedno oko
nezÛstane suché!) V rodném Tasovû
Ladislav Palas poznával Jakuba
Demla a Otokara Bfiezinu, pozdûji
i Annu Pammrovou. Následnû o nich
psal úvahy do Lidové demokracie.

âas neúprosnû plyne, v‰ichni jiÏ
dávno ode‰li. Na závûr tohoto povídání
nûkolik ver‰Û A. Pammrové.

Trvale s hlínou ve styku
aÈ slunno nebo ‰ero.
V jedné ruce motyku, 
v druhé ruce pero.

PÛdu tvrdou vzdûlávám.
Skrovnou sklizeÀ schovávám.
Komu dílo zachovám?

MH + JP

Projekt na lomnickém
zámku úspû‰nû pokraãuje

·kolní rok na SOU a SO· SâMSD,
Lomnice u Ti‰nova, s. r. o. je jiÏ v pl-
ném proudu a realizaãní t˘m projektu
„Implementace ICT do v˘uky“
(ã. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK)

má moÏnost ohlédnout se za svou dosa-
vadní ãinností.

Díky tomuto projektu, kter˘ je
financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpoãtu âR, má na‰e
‰kola zajímavou pfiíleÏitost do vyuão-
vání systematicky zavádût inovativní
formy vzdûlávání zaloÏené na vyuÏití
informaãních a komunikaãních techno-
logií. Cílem projektu je to, aby pedago-
gové svoji v˘uku zefektivnili za pomoci
moderní techniky, která je k dispozici
v novû vybavené mobilní uãebnû ICT.

Pofiízením notebookÛ, dataprojek-
toru a dal‰ího nezbytného pfiíslu‰en-
ství ov‰em aktivity projektu nekonãí,
právû naopak. Klíãová projektová ãin-
nost totiÏ spoãívá ve tvorbû elektronic-
k˘ch v˘ukov˘ch materiálÛ a jejich pre-
zentaci ve vyuãovacích hodinách.
Oslovení vyuãující zejména odborn˘ch
pfiedmûtÛ právû nyní pilnû pracují na
vlastních elektronick˘ch uãebnicích,
které jim mají pomoci pfii v˘uce – v ho-
dinách ubude teoretick˘ch v˘kladÛ
a více ãasu bude moÏné vûnovat prak-
tick˘m ãinnostem,  fie‰ení úkolÛ v pra-
covních listech, diskuzím apod.

Aby uãitelé byli na tvorbu kvalit-
ních elektronick˘ch prezentací dobfie
pfiipraveni, byla v rámci projektu
30. srpna a 25. fiíjna zorganizována dvû
odborná ‰kolení na vyuÏití ICT ve
v˘uce. Ta ukázala pedagogÛm dal‰í
moÏnosti práce s moderním programo-
v˘m vybavením, napfi. s programem
PowerPoint, kterému bylo vûnováno
první ‰kolení. Druhé se t˘kalo zejména
tvorby vlastních internetov˘ch stránek
a tipÛ, jak je vyuÏívat pfii v˘uce a ke
spolupráci se studenty. Nezapomíná se
ani na Ïáky – 29. listopadu probûhla
‰kolení na téma nebezpeãné jevy na in-
ternetu. Nutno dodat, Ïe v‰echny dosa-
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vadní pro‰kolovací akce byly realizo-
vány ve spolupráci s katedrami
Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, které poskytly
odborné lektory.

Nyní se tedy cel˘ projekt nachází
ve fázi tvorby v˘ukov˘ch prezentací
a realizaãní t˘m projektu a vlastnû
i celá ‰kola vûfií, Ïe se tato práce vy-
platí, otevfie ve v˘uce nové moÏnosti
a pro uãitele i Ïáky bude velk˘m pfií-
nosem.

za projektov˘ t˘m
Mgr. Lucie Halouzková

Základní ‰kola Ti‰nov,
Smí‰kova

si Vás dovoluje po-
zvat na Den otev-
fien˘ch dvefií,
kter˘ se bude
konat ve ãtvrtek

13. 1. 2011 v dobû od 15.30 do 18.00
v obou budovách ‰koly.

Pro budoucí prvÀáãky bude v budovû
na ulici Smí‰kova opût pfiipravena zá-
bavná stezka „ Pohádková ‰kola aneb po
stopách skfiítka Tydlifouska.“

Srdeãnû zveme malé i velké.
Vedení, zamûstnanci a Ïáci ‰koly

Pfiehled akcí – Sokolovna prosinec 2010 a leden 2011

15. 12. 9.30 – 17.00 Second hand
17. – 18. 12. Vánoãní trhy
20. 12. 9.00 – 11.00 Koncert ZU· Ti‰nov 

7. 1. StuÏkovací ples Gymnázium Ti‰nov
10. 1. 9.00 – 16.30 Prodej textilu – firma PROVAZAS
15. 1. Ples stavbafiÛ

Mgr. Katefiina Hlouchová
Vedoucí provozu

Královna Konstancie

V leto‰ním roce uplynulo 770 let od
smrti ãeské královny Konstancie. Dcera
uherského krále Bély III., vdova po
ãeském králi Pfiemyslu Otakarovi I.
a matka ãeského krále Václava I. zalo-

Ïila klá‰ter Porta coeli v roce 1232, pro-
Ïila zde poslední roky svého Ïivota a na-
konec i zemfiela, pravdûpodobnû 6. pro-
since 1240. Dokládá to listina krále
Václava , vydaná v Ti‰novû o den po-
zdûji. Bylo pfiáním královny, aby zde
byla pohfibena. Proto také usilovala, aby
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stavba klá‰terního kostela probíhala
rychl˘m tempem a prosadila i to, aby
vstupní západní portál svou v˘zdobou,
vymykající se tak podobn˘m cisterciác-
k˘m stavbám, byl hoden budoucí králov-
ské hrobky. Kostel byl dostavûn v roce
1239 a ve stejném roce zde byl jako
první ãlen královské rodiny pohfiben
i druh˘ z královnin˘ch synÛ, podílejících
se na zaloÏení fiádové komunity cister-
ciaãek, moravsk˘ markrabû Pfiemysl.

Hrob a ostatky Konstancie jsou ale
dnes jednou ze záhad tohoto klá‰tera,
kter˘ vedle etap na v˘sluní zaÏil i stras-
tiplné dûjinné okamÏiky. Dnes o tom
mnoho nevíme a zb˘vají jen úvahy a do-
hady. Dá se pfiedpokládat, Ïe královna
byla v kostele pohfibena na nejãestnûj‰ím
místû pfied hlavním oltáfiem, zfiejmû
vedle zemfielého syna. Zda-li byl její hrob
vyznaãen, zda tam stále je nebo jestli
byly její ostatky vyjmuty a pokud ano, za
jak˘ch okolností, je dnes nejasné. Snad
na‰la klid v tûÏk˘ch dobách husitsk˘ch
válek, stavovského povstání a tfiicetileté
války. Co bylo impulzem k pfiípadnému
vyjmutí ostatkÛ, zÛstává stejnû tak zá-
hadou. Do‰lo k tomu pfied zru‰ením
v roce 1782, v mezidobí poté nebo po roce
1861, kdy se klá‰ter vrátil do církevních
rukou? Nov˘m majitelem se stal Ïensk˘
cisterciáck˘ klá‰ter v Marienthalu
v Horní LuÏici u dne‰ních nûmecko-pol-
sk˘ch hranic. PÛvodnû klá‰terní kostel
byl nyní farní a nové majitelky mohly
chtít uchovat tyto cenné relikvie pro plá-
novan˘ obnoven˘ klá‰ter, k ãemuÏ do‰lo
v roce 1901.

DÛkazem, Ïe ostatky královny byly
vyjmuty, by mohla b˘t kazeta s koster-
ními ostatky a ãesk˘m nápisem:
„Ostatky královny Konstancie zaklada-
telky klá‰tera Porta coeli. Matka blah.
AneÏky âeské“, kterou na‰el a vyfotogra-
foval na zaãátku 60. let 20. století na pÛ-

dû nad jiÏní sakristií starého konvent-
ního kostela doc. Ing. arch. Franti‰ek
Ka‰iãka, CSc., podílející se tehdy na sta-
vebnû historickém prÛzkumu klá‰tera
vedeném D. Líbalem. Byla pfiikrytá
pytli, coÏ lze vysvûtlit dvûma zpÛsoby.
Mohla tam b˘t odloÏena a zapomenuta
nebo, coÏ se zdá i logiãtûj‰í a pravdûpo-
dobnûj‰í, tam byla fiádov˘mi sestrami
nebo jin˘mi církevními osobami ukryta
po státním zru‰ení klá‰tera v roce 1950.
Fotografie pofiízené F. Ka‰iãkou se obãas
objevují jako ilustrace k historick˘m tex-
tÛm, naposledy v loÀském roce ve sbor-
níku Masarykova muzea v Hodonínû
„Stfiedovûká mûsta na Moravû a v sou-
sedních zemích“ v ãlánku P. Futáka
„Královna Konstancie Uherská
a Hodonín“. Kazeta je dnes uloÏena v no-
vém konventním kostele sester v ãásti
nepfiístupné vefiejnosti. Definitivní vyfie-
‰ení pravosti ostatkÛ by v dne‰ní dobû
nemuselo b˘t velk˘m problémem.
Souãasn˘ odborn˘ názor na nû je spí‰e
negativní. Ostatky pravdûpodobnû pat-
fiily mnohem mlad‰í osobû, neÏ byla
Konstancie, která mûla v dobû úmrtí ko-
lem ‰edesáti let.

Hledání pÛvodního hrobu královny
v interiéru bylo trochu oÏiveno v souvis-
losti s komplexním restaurováním zá-
padního portálu dnes farního kostela,
které probíhalo v letech 2000 – 2002.
Archeologickou ãást vedl pfiední morav-
sk˘ archeolog prof. PhDr. Josef Unger,
CSc. z Masarykovy univerzity v Brnû.
Se souhlasem tehdej‰ího duchovního
správce pfiedklá‰terské farnosti P. Josefa
·indara provedl v kostele geofyzikální
mûfiení s vyuÏitím nejmodernûj‰í tech-
niky za úãelem zji‰tûní prostor pod pod-
lahou vhodn˘ch k uloÏení kosterních
pozÛstatkÛ. V˘zkum takové dutiny
v podlaze skuteãnû potvrdil vãetnû pro-
stor pfied hlavním oltáfiem. Podrobnûj‰í
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zji‰Èování ale závisí na mnoha okolnos-
tech a samozfiejmû na finanãních pro-
stfiedcích.

Jedin˘mi památkami pfiipomínají-
cími dnes královnu Konstancii v areálu
klá‰tera jsou tak jen tfii kamenické a so-
chafiské práce. Nejstar‰í z nich snad pa-
matuje samotnou zakladatelku. Je to
tympanon nad vstupem do kostela, zavr-
‰ující velkolepou v˘zdobu a stfiedovûkou
symboliku západního portálu. Uprostfied
je trÛnící Kristus v mandorle a u jeho no-
hou kleãí ze stran dvû korunované posta-
vy a pfiedkládají mu model kostela.
Osoba kleãící vpravo je královna
Konstancie, muÏská postava je s velkou
pravdûpodobností král Václav I. Se jmé-

nem Konstancie se setkáme i pfii pro-
hlídce stálé expozice Lapidária v jiÏním
kfiídle kfiíÏové chodby. Je zde umístûn je-
den z fragmentÛ náhrobku královny
z 18. století. Nejmlad‰ím dílem je její re-
liéf na budovû b˘valé fortny, ãerstvû res-
taurovan˘ v tomto roce. Vytvofiil jej v zá-
vûru 19. století sochafi Antonín Bfienek,
syn v Porta coeli mnohem známûj‰ího ot-
ce, rovnûÏ sochafie Josefa Bfienka, kter˘
se v˘znamnû podílel na opravách klá‰te-
ra po jeho návratu do církevních rukou. 

Záhada hrobu a ostatkÛ královny
stále ãeká na své vyfie‰ení. Konstancie by
si to urãitû zaslouÏila jako nejv˘raznûj‰í
Ïenská osobnost ti‰novsk˘ch i pfiedklá‰-
tersk˘ch dûjin.

Josef Zacpal

Sport

Hodnocení fotbalového
podzimu r. 2010 AFK Ti‰nov

Podzimní ãást roãníku 2010 – 2011
se v‰em druÏstvÛm
AFK Ti‰nov vyda-
fiil. DruÏstva muÏÛ,
dorostu, mlad‰ích
a star‰ích ÏákÛ
i obou pfiípravek
skonãila v popfiedí
tabulky, coÏ se je‰tû
nikdy AFK Ti‰nov
nepodafiilo. Za to
vedení AFK dûkuje
v‰em hráãÛm a tre-
nérÛm. NemÛÏeme
také zapomenout
na na‰e pfiíznivce
a fanou‰ky, ktefií
na‰e druÏstva pod-
porovali a povzbu-
zovali.

AFK dále pfieje v‰em hráãÛm, trené-
rÛm, pfiíznivcÛm i fanou‰kÛm v‰e nej-
lep‰í v Novém roce.

1. FKD 14 8 5 1 21:7 29

2. AFK TI·NOV 14 8 2 4 21:11 26

3. Bofiitov 14 7 3 4 22:23 24

4. Bosonohy 14 7 2 5 26:20 23

5. Medlánky 14 7 2 5 22:16 23

6. Ivanovice n.H. 14 7 2 5 17:17 23

7. Svratka Brno 14 6 3 5 23:20 21

8. Bohdalice 14 6 2 6 24:18 20

9. Kun‰tát 14 4 6 4 14:17 18

10. Blansko B 14 5 2 7 21:27 17

11. Rousínov „B“ 14 4 4 6 18:17 16

12. Ochoz 14 3 4 7 17:33 13

13. Ole‰nice 14 2 4 8 10:18 10

14. âerná Hora 14 2 3 9 12:24 9

Tabulka muÏÛ po podzimní ãásti



Mûstsk˘ pfiebor v ‰achu
vyhrál Josef Janás

JiÏ po ãtvrté se nejsilnûj‰í ‰achisté
Ti‰nova se‰li na Mûstském pfieboru
v rychlém ‰achu.

Stalo se tak tentokrát 17. listopadu
v prostorách ti‰novské sokolovny.

Pfiekvapiv˘m vítûzem se stal zku-
‰en˘ Josef Janás s celkov˘m ziskem
pûti bodÛ, kdyÏ v posledním kole porazil
Jifiího ¤ehÛfika. A naopak zbylí dva
aspiranti na vítûzství v turnaji – v ko-
neãném pofiadí druh˘ Jan Gubá‰ a tfietí
Honza BartoÀ se sv˘mi soupefii na závûr
prohráli. Turnaj probûhl v pfiátelské
a témûfi pfiedvánoãní atmosféfie.

Za hodnotné ceny, které dodalo Îele-
záfiství AV centrum, YCNEGA, Elektro
Berry a hraãkáfiství Beru‰ka, dûku-
jeme.

Vedeme skupinu.
Postup na dohled?

Po ãtvrtém kole vede ti‰novsk˘
A t˘m s dvanácti zápasov˘mi body ta-
bulku krajského pfieboru druhé tfiídy.
Na záda nám  d˘chají nevyzpytatelné
Rudice a silná záloha Lipovce.

Postupové ambice t˘mu, kter˘ tuto
sezonu posílil o ligového Jarka Veselého,
rozhodnû nelze upfiít.

První dvû kola jsme shodnû porazili
Spartak Adamov B a TJ Sloup 6:2. V ut-
kání s Blanskem a s Boskovicemi jsme
roli favoritÛ potvrdili pomûrem 5:3
a 5,5:2,5. Vyzdvihnout je tfieba pfiede-
v‰ím v˘born˘ v˘kon v˘‰e jmenovaného
Jarka Veselého, kter˘ zatím ze ãtyfi
partií dokázal vydolovat ãtyfii v˘hry.
Rozhodující zápasy nás ale ãekají aÏ po
Novém roce 19. 1. s Kufiimí a 6. 2.
s Rudicemi. Tak nám do nich drÏte
palce!

Dalibor Krejãí

Sport
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Blahopfiání

Prosincové pfiání je
urãeno na‰í starostlivé
mamince, obûtavé ba-
biãce a laskavé pra-
babiãce paní VLASTù
MALCOVÉ. Drahá babi,
od leto‰ka má‰ dvû data

narození. To pravé 7. 12. 1920, to „druhé“
12. 7. 2010, kdyÏ jsi pfiekonala v‰echny
nástrahy úrazu. AÈ Ti kaÏd˘ dal‰í den
pfiinese drobnou radost a aÈ nás Tvá
láskyplná náruã je‰tû dlouho hfieje!
Tvoji Terezka s Ondrá‰kem, Ivo
s Andreou, Zuzanka a Honza s Luckou,
Markétka s Leo‰kem a Hankou a Hana
s Igorem.

Vzpomínky

Dne 29. 12. tomu bude dlouh˘ch 30 let,
co nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘ syn
a bratr pan PAVEL KOS. Stále vzpomí-
nají tatínek a dcera s rodinou. Kdo jste
jej znali, vzpomeÀte s námi.

Dne 30. 11. uplynulo 9 let od chvíle, co
nás navÏdy opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka a babiãka paní
RÒÎENA KOSOVÁ, rozená MaloÀová.
Stále vzpomínají manÏel a dcera s rodi-
nou. Kdo jste ji znali, vzpomeÀte s námi.

Dne 19. prosince uplyne druh˘ smutn˘
rok, kdy nás navÏdy opustil manÏel, ta-
tínek, dûdeãek pan JOSEF REÎN¯. Za
tichou vzpomínku dûkuje manÏelka
a synové s rodinami.
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Inzerce

Pronajmu byt 2+1 v centru Ti‰nova,
cihlov˘ dÛm, sídl. U Humpolky.
Tel.: 604 200 670

Pronajmu cihl. byt 2+1, U Humpolky.
Voln˘ od 1. 1. 2011, cena 8500,- Kã
vã. inkasa. Tel.: 774 621 682

Pronajmu byt 2+1 v Ti‰novû
(Humpolka), cena 8.000,- Kã vãetnû in-
kasa, od ledna 2011. Tel.: 731 859 890

Pronájem bytu 2+1 na sídl. pod
Kvûtnicí, od 1. 1. 2011. Tel.: 777 596 446

Pronajmu novostavbu 2+KK. 5.500,- Kã
+ poplatky. Tel.: 736 625 479

Pronajmu garáÏ, sídl. U Humpolky.
Tel.: 604 200 670

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

Vymûním zrekonstruovan˘ byt 1+1
za 2+1 nebo 3+1. Tel.: 605 844 752

Pronájem garáÏe na Humpolce.
Tel. 605 942 224

Prodám koãárek modro‰ed˘, zacho-
val˘ + pfiíslu‰enství. Cena 1500,- Kã.
Bûleã-Kfieptov. Tel.: 732 476 914

Prodám slivovici 240,- Kã/ 1 litr.
Tel.: 605 086 817

Hledáme lesní dûlníky, 733 171 527

Prodej palivového dfieva,733 171 527

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

V˘uka angliãtiny. Tel.: 776 570 893.

Dne 22. 12. uplyne 
20 rokÛ, co nás opustila
na‰e maminka paní
HEDVIKA âEVELOVÁ.
Vzpomínají dcery s rodi-
nami.

Dne 1. 1. 2011 uplyne
rok, co nás navÏdy opus-
til pan JAN HEJMALA
z Heroltic. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïelka a dcera s rodinou.

JiÏ tfietí Vánoce bude na-
‰e rodina bez na‰í drahé
manÏelky, maminky, ba-
biãky a prababiãky paní
VùRY ROHÁâKOVÉ,
která nás opustila 15. 12.
2008. Za vzpomínku

v‰em, kdo ji znali a mûli rádi, dûkují
manÏel, dcera a syn s rodinami.

JiÏ tfietí Vánoce budeme
bez na‰eho syna, sy-
novce, vnuka, bratra,
manÏela a tatínka pana
MARTINA GAÎIHO.
Stále vzpomíná celá ro-
dina.

Dne 19. 12. 2010 vzpomí-
náme nedoÏit˘ch 55. na-
rozenin na‰eho drahého
manÏela, tatínka, dû-
deãka, syna, str˘ce a ka-
maráda pana JI¤ÍHO
PINDRYâE. A 28. 4.

2011 tomu bude 10 rokÛ, co nás navÏdy
opustil. S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku dûkuje rodina.

Dne 22. 12. 2010 uplyne
pát˘ smutn˘ rok od chví-
le, kdy nás navÏdy opusti-
la na‰e drahá manÏelka,
maminka, babiãka, paní
MARIE POKORNÁ. Za
tichou vzpomínku dûkují

manÏel a synové s rodinou.
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Originál vestavûné skfiínû 5 let záruka.
Nábytek na míru. Sklopné postele.
Vnitfiní dvefie. Plovoucí podlahy. Suché
stavby – pÛdní vestavby, garáÏové stání,
pergoly,terasy.Chaty dfievûné (pfií-
stavby, opravy, zateplení, palubky).
Tel.: 602 537 255, z.zloch@seznam.cz

Douãím AJ a NJ. Tel.: 723 551 481

Zámeãnictví Petr Hlubinka
Mobil: 603 420 867

Pedikúra do domu. Tel. 775 061 401

LyÏování v Alpách za skvûlé ceny,
tel.: 773 647 900, www.SummitTour.cz

Reflexní masáÏe plosky nohou v po-
hodlí va‰eho domova. Tel.: 724 976 317

Nabídka 100% pfiírodních ruãnû dûla-
n˘ch mastí dle star˘ch receptur (ko-
nopná, mûsíãková, kostivalová, propoli-
sová). Tel.: 724 975 801

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

PUJCKYBRNO.CZ do 30.000,- Kã.
Bez dokládání pfiíjmu – staãí doloÏit OP
+ INKASO. Tel.: 541 211 843 nebo 739
443 544

Hotel Kvûtnice pfiijme na 1/2 úvazek
údrÏbáfie znalého prací instalatérsk˘ch
a elektrikáfisk˘ch. Tel.: 603 894 613
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