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I do Ti‰nova
uÏ koneãnû pfii‰la zima…
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dyÏ jsem v loÀském roce pfiipravo-
val únorové slovo starosty, za okny
radnice pfiíjemnû hfiálo takfika

jarní slunce. To se v‰ak nedá napsat o dnech
souãasn˘ch. Jak se lidovû fiíká, venku
mrzne aÏ pra‰tí. Zima je k velké radosti mi-
lovníkÛ zimních sportÛ koneãnû tady se v‰í
svojí parádou. A já si nemohu odpustit
jednu drobnou poznámku. Pfiesto, Ïe jsou
v tomto roãním období podobné teploty
z dlouhodobého pohledu naprosto bûÏné,
jsou nám médii v této souvislosti neustále
pfiedkládány rÛzné nesmyslné katastrofické
scénáfie. Asi se novináfii pilnû uãí od na‰eho
ministra financí. Ten nám také je‰tû do-
slova pfied pár dny líãil scénáfi hluboké hos-
podáfiské krize, abychom se v druhém úno-
rovém t˘dnu v‰ichni dozvûdûli, Ïe ãesk˘
prÛmysl loni pfiekvapivû meziroãnû rostl,
proti ministrov˘m odhadÛm, o 6,9 procenta.
Doufám, Ïe se tak toto ekonomické zlep‰ení
alespoÀ postupnû pozitivnû projeví ve v˘-
bûru daní a následnû i v pfiesunu vy‰‰ího
finanãního podílu ze sdílen˘ch daÀov˘ch
pfiíjmÛ do rozpoãtu mûsta. Prozatím se totiÏ
mûsta od na‰í vlády moc dobrého nedoãkala.

Navzdory „arktick˘m“ mrazÛm pokra-
ãovala mûstská rada spoleãnû s pracovníky
úfiadu v práci pro obyvatele na‰eho mûsta.
A právû ve vztahu k obãanÛm se bûhem
prvních t˘dnÛ roku 2012 mnohé zmûnilo.
Po mnoha neúspû‰n˘ch pokusech v letech
minul˘ch bylo koneãnû rozhodnuto o zvefiej-
Àování zápisÛ ze zasedání orgánÛ mûsta.
Obãané tak najdou na internetov˘ch strán-
kách mûsta a rovnûÏ v mûstské knihovnû
zápisy ze zasedání zastupitelstva, mûstské
rady a také dal‰ích poradních orgánÛ. Aby
byla informovanost je‰tû dokonalej‰í, budou
nyní pfiístupné pfiedem také ve‰keré pod-
klady k projednávan˘m bodÛm zastupitel-
stva. Ty mûli do této doby k dispozici pouze
ãlenové zastupitelstva. A pro ty, ktefií se ne-
mohou, napfiíklad z pracovních dÛvodÛ, za-
sedání tohoto základního samosprávného
orgánu mûsta úãastnit osobnû, pfiipravu-
jeme televizní pfienos a také obrazov˘ záz-
nam na internetov˘ch stránkách mûsta.

JiÏ v minulém vydání Ti‰novsk˘ch no-
vin jsme Vás informovali o existenci nového
docházkového systému, kter˘ umoÏÀuje
tzv. on-line informovat o pfiítomnosti pra-
covníkÛ úfiadu na pracovi‰ti. Nyní si tak
mÛÏete pfied náv‰tûvou úfiadu na interneto-
v˘ch stránkách mûsta ovûfiit, zda je kon-
krétní pracovník, kterého hodláte nav‰tívit,
pfiítomen nebo je nemocen ãi sluÏebnû mimo
budovu úfiadu a Va‰e cesta za vyfiízením po-
tfiebn˘ch náleÏitostí by tak v tomto pfiípadû
mohla b˘t zbyteãná. Pfiipravujeme také
nov˘ vyvolávací systém pro agendu osob-
ních dokladÛ a agendu dopravnû-správní.
V budovû úfiadu se tak jiÏ brzy setkáte s po-
dobn˘m zafiízením, na které jste jiÏ dlouhou
dobu zvyklí napfiíklad z náv‰tûvy banky.
Systém bude umoÏÀovat rovnûÏ elektronic-
kou rezervaci. V koneãné fázi tak bude
moÏné z pohodlí Va‰eho domova naplánovat
náv‰tûvu úfiadu na konkrétní den a hodinu.
Odpadne tak mnohdy úmorné ãekání a vy-
fiízení úfiední záleÏitosti tak bude pro kaÏ-
dého jednodu‰‰í.

A co nás v nejbliÏ‰ích dnech ãeká za
zajímavé akce? JiÏ tuto sobotu 18.2. dopo-
ledne se na námûstí pfied radnicí koná ma-
sopustní trhová slavnost a t˘Ï den odpoled-
ne pak první procházka radních a obãanÛ
mûstem. Na ní chceme pfiímo v terénu a za
úãasti obãanÛ diskutovat o stavu vefiejného
prostranství, mûstského majetku a o pro-
blémech, které Vás v na‰em mûstû trápí.
Zaãínáme ulicí Kuk˘rna a sídli‰tûm pod
Kvûtnicí. Sraz úãastníkÛ je ve 14 hodin
pfied vchodem do Z· nám. 28. fiíjna.
Neváhejte se zapojit svojí úãastí do vefiej-
ného Ïivota na‰eho mûsta. V sobotu 25. 2.
pofiádáme v sále ti‰novské sokolovny jiÏ 
VIII. reprezentaãní ples mûsta. Vûfiím, Ïe
i díky atraktivnímu programu bude tato
kulturní akce vyvrcholením leto‰ní plesové
sezóny. Vstupenky jsou stále je‰tû k do-
stání v knihkupectví paní Ra‰kové.

Pfiíjemné proÏití zimních dnÛ Vám pfieje
Vá‰ Jan Schneider

K
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Zahradník
(pracovník organizaãní sloÏky Úklid a údrÏba mûsta Ti‰nova)

Popis pracovní pozice:
– zaji‰Èování údrÏby a v˘sadby stromÛ a kefiÛ na pozemcích mûsta
– zakládání a údrÏba travnat˘ch ploch na pozemcích mûsta
– obsluha malotraktoru, motorové pily a kfiovinofiezu
– spolupráce pfii zaji‰tûní úklidu a údrÏby mûsta
– spolupráce pfii zaji‰tûní zimní údrÏby chodníkÛ a komunikací

PoÏadavky:
– absolvent SOU, S· v oboru zahradnickém
– praxe a zku‰enosti v oboru vítány
– znalost lokality mûsta Ti‰nova a okolí vítána
– samostatnost, loajálnost a ãasová flexibilita 
– dobr˘ zdravotní stav a fyzická zdatnost
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 5.
Nástup dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 29. 2. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte strukturovan˘ Ïivotopis, kopii dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání, souhlas s nakládáním s poskytnut˘mi osobními
údaji pro úãely tohoto v˘bûrového fiízení  ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.

Pfiihlá‰ky zasílejte se v‰emi poÏadovan˘mi náleÏitostmi a pfiílohami, bez
nich není Va‰e pfiihlá‰ka úplná a nemÛÏe b˘t zahrnuta mezi pfiihlá‰ky dal-
‰ích uchazeãÛ o nabízené pracovní místo.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho
prÛbûhu.
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Kronikáfi/kronikáfika mûsta Ti‰nova

Popis pracovní pozice:
– peãlivé shromaÏìování podkladÛ
– zaznamenávání v˘znamn˘ch událostí na‰eho mûsta
– provádûní písemn˘ch záznamÛ do kroniky
– spolupráce s organizátory spoleãensk˘ch, kulturních a sportovních akcí
– spolupráce s místními médii
– archivace písemn˘ch, obrazov˘ch a zvukov˘ch dokumentÛ

PoÏadavky:
– ukonãené S· vzdûlání
– ãiteln˘ a úpravn˘ rukopis
– dobrá znalost  ãeského jazyka
– stylistická zdatnost pfii zpracovávání informací
– znalost historie, místních pomûrÛ a zájem o dûní ve mûstû
– dobr˘ kulturní pfiehled
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi
– dobrá znalost informaãních technologií vítána

Jedná se o vedlej‰í pracovní pomûr (Dohoda o provedení práce)

Zahájení práce dle dohody, nejlépe ihned.
Odmûna bude stanovena dohodou po projednání v Radû mûsta Ti‰nova a v souladu
s Pravidly tvorby kroniky mûsta Ti‰nova.

Ruãnû psan˘ Ïivotopis a pfiihlá‰ku doruãte do 28. 2. 2012 písemnû nebo osobnû
na podatelnu MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 346, 666 19 Ti‰nov s oznaãením „V̆ bûrové
fiízení – kronikáfi/kronikáfika mûsta“.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv
v jeho prÛbûhu.

Radnice informuje
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Názory obãanÛ

První procházka s radními
– Kuk˘rna, sídli‰tû

pod Kvûtnicí

Rada mûsta Ti‰nova pofiádá pro
v‰echny aktivní obyvatelky a obyvatele
ãtvrti pod Kvûtnicí vycházku s vedením
mûsta v sobotu 18. února od 14 hodin.
Sraz je u vchodu ‰koly nám. 28. fiíjna.
Cílem vycházky je nejen spoleãná pro-
hlídka vefiejn˘ch prostranství, stavu ko-

munikací, zelenû a dal‰ího mûstského
majetku, ale pfiedev‰ím sbûr námûtÛ
od úãastnic a úãastníkÛ vycházky z té-
to lokality, ktefií nejlépe své okolí znají.
Pfii zakonãení v teple budou námûty dis-
kutovány a zaznamenány, poslouÏí pro
dal‰í plánování péãe o stav majetku
mûsta.

Za Radu mûsta srdeãnû zve
radní ZdeÀka Dohnálková.

Pfiipomínky obãanÛ k zámûru
„Ti‰nov – obchodní a ‰kolicí
centrum Trnec“

Zámûrem soukromého investora je
vybudovat v lokalitû souãasného areálu
pily Ti‰novská dfievov˘roba, s.r.o. areál
pod názvem „Ti‰nov – obchodní a ‰kolicí
centrum Trnec“. Investor chce v bu-
doucnu poskytnout provozovateli ob-
chodního fietûzce provozování obchod-
ního centra Billa, souãástí zámûru je
parkovi‰tû s parkovacím domem a ‰ko-
licí stfiedisko s restaurací na stfie‰e to-
hoto obchodního centra.

Obãané mûsta Ti‰nova, kter˘ch se
dot˘ká tento zámûr pfiímo i nepfiímo, vy-
slovují nesouhlas s tímto zámûrem a do-
volují si touto cestou informovat dal‰í
spoluobãany a vedení mûsta o sv˘ch pfii-
pomínkách a dÛvodech nesouhlasu:

1. Navrhovan˘ zámûr Obchodního
a ‰kolicího centra Trnec (dále jen O·CT)
je dle na‰eho názoru zbyteãnû mega-
lomansk˘, z hlediska urbanistiky ne-
vhodn˘, neboÈ tato monstrózní budova
zasahuje do intravilánu, kter˘ vznikal
v poãátcích 20. století. Souhlasíme

i s tím, Ïe dan˘ objekt by byl v pfiípadû
realizace zcela nadbyteãn˘.

2. Zámûr bude mít negativní dopady
na kvalitu Ïivota obyvatel z hlediska
hluku. Obáváme se celodenního hluku
zásobovacích vozidel v areálu O·CT,
a to vãetnû sobot, nedûlí a dnÛ sváteã-
ních. U nemovitostí v pfiilehl˘ch zahrád-
kách nebude moÏné v klidu aktivnû
proÏívat chvíle odpoãinku. Souãasnû se
také obáváme tzv. svûtelného zneãi‰tûní
a hluku vycházejícího z klimatizaãního
zafiízení. Osvûtlení, klimatizaãní zafií-
zení centra, stejnû jako zásobování
automobily bude v provozu nepfietrÏitû
– t.j. celonoãnû.

3. Dovolujeme si poukázat také na
skuteãnost, Ïe fiada obãanÛ na sousedí-
cích zahrádkách pûstuje plodiny – zele-
ninu, ovoce, máme proto obavy z nad-
mûrného zamofiení tûchto produktÛ
karcinogenními látkami z emisí v˘fuko-
v˘ch plynÛ  (a to i z jin˘ch vozidel neÏ
zásobovacích), máme obavy z postupné
kontaminace zeminy a produktÛ v ní pû-
stovan˘ch tûÏk˘mi kovy, které jsou, jak
známo, také vysoce karcinogenní. Pfii
jiÏním (respektive severním) proudûní
vûtru nezasáhnou tyto zplodiny pouze
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nejbliÏ‰í, tedy sousední pozemky, ale
exhalace se budou ‰ífiit do vût‰ích vzdá-
leností.

4. Uveden˘ zámûr bude mít, dle na-
‰eho názoru, negativní dopady na Ïi-
votní úroveÀ nejen obyvatel, ale i Ïivoãi-
chÛ. V pfiilehl˘ch zahradách a lesích se
kromû pfiísnû chránûné kudlanky ná-
boÏné (Mantis religiosa) objevují i dal‰í
Ïivoãichové, napfi. je‰tûrka obecná
(Lacerta agilis), ropucha obecná (Bufo
bufo), také nespoãetné mnoÏství ptákÛ
– pûvcÛ, ktefií zde nacházejí zimní
úkryt, potravu, ale téÏ svá hnízdi‰tû.
Nadmûrn˘m hlukem, svûtlem i v˘fuko-
v˘mi plyny budou uvedení Ïivoãichové
ovlivÀováni a postiÏeni. Jejich pod-
mínky pro dal‰í v˘skyt i existenci budou
ohroÏeny.

5. Stavbou O·CT vznikne nová kfii-
Ïovatka v bezprostfiední blízkosti stáva-
jících vjezdÛ do domÛ na Brnûnské ulici
a tím znemoÏní bezpeãné najetí a vyjetí
z tûchto domÛ. Bude nutná úprava ko-
munikace v ulici Brnûnská a pfiilehlé
kfiiÏovatky. Tato úprava znemoÏní obãa-
nÛm v lokalitû bezpeãné odboãení ve
smûru na Brno a Drásov, neboÈ kfiiÏo-
vatku s ulicí Hanákovou bude protínat
odboãovací pruh doleva smûrem do 
areálu (O·CT).

6. Pfiíjezd zásobovacích kamionÛ do
O·CT pod Ïelezniãním mostem u Penny
není moÏn˘, zde je v˘‰ka mostu pouze
3,6 m. Pfiíjezd pfies Ïelezniãní most
u Pfiedklá‰tûfií a následnû pfies stfied
mûsta Ti‰nova také není moÏn˘ vzhle-
dem k úzké silnici, která není na tako-
vouto tonáÏ stavûna. Pfiíjezd do O·CT
od Brna pod Ïelezniãním mostem u HZS
Ti‰nov, kde je v˘‰ka mostu 3,9 m, není
také pro takovéto kamiony dostateãn˘.
Z dÛvodu projetí pod mostem musí jet
stfiedem silnice, v˘raznû zpomalit, tím

omezí dopravu ostatních vozidel. V nû-
kter˘ch pfiípadech musí dokonce zasta-
vit a odpustit vzduch z mûchÛ pérování,
aby kamiony s návûsem sníÏily v˘‰ku
a pod mostem projely. Poté kamiony za-
staví a následnû doplní chybûjící
vzduch, aby zvedly v˘‰ku vozu a mohly
dále pokraãovat v cestû. Pfii tomto ma-
névru zablokují v˘jezd vozidlÛm HZS
Ti‰nov, kter˘ sídlí v bezprostfiední blíz-
kosti jiÏ zmiÀovaného Ïelezniãního
mostu, tímto ohroÏují bezpeãnost pro-
vozu na pozemní komunikaci.

7. Stejnû tak bude problematick˘ v˘-
jezd kamionu z O·CT smûrem na
Drásov. Kamiony budou je‰tû více niãit
jiÏ tak po‰kozenou krajnici silnice na
Drásov, po které dosud kamiony pro její
uÏ‰í ‰ífiku a nestabilní krajnici nejezdí.

8. Doprava zboÏí do obchodních cen-
ter je provádûna v˘hradnû velkotonáÏ-
ními nákladními automobily. ZboÏí je
naváÏeno ãasto od brzk˘ch ranních ho-
din témûfi po cel˘ den. Mohli jsme se
pfiesvûdãit, Ïe u nedávno zbudovaného
hypermarketu TESCO v Ti‰novû stávají
v období zimního poãasí kamiony se
spu‰tûn˘m naftov˘m topením. Kromû
toho, Ïe blokují plynulost a bezpeãnost
silniãního provozu, Ïivotnímu prostfiedí
mnoho nepfiispívají, zamofiují blízké
okolí ‰kodliv˘mi v˘fukov˘mi plyny.
Máme obavy, Ïe tato situace nastane
i v lokalitû, kde je plánovan˘ zámûr
areálu O·CT.

9. Pfiipomínáme a poukazujeme na
znehodnocení pozemkÛ a staveb v okolí
O·CT.

10. Pfiipomínáme a poukazujeme na
zhor‰ení konkurenãního prostfiedí pro
drobné ti‰novské obchodníky, které
mÛÏe vést k jejich postupnému zániku.
Drobní místní obchodníci a malov˘robci
pfiispívají sv˘mi danûmi do rozpoãtu
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daného regionu, kdeÏto nadnárodní fie-
tûzce platí danû v zahraniãí. Pokud by
v dÛsledku v˘stavby Billy skonãili ãin-
nost nûktefií místní obchodníci a malo-
v˘robci, zhor‰í se tím i rozpoãtová si-
tuace na‰eho regionu.

11. Pfiipomínáme a poukazujeme na
zhor‰enou bezpeãnost pû‰ích na vlako-
vou zastávku Hradãany, kter˘ch je
dennû 350 tam, 350 zpût. Dále hrozí
zhor‰ená bezpeãnost dûtí chodících
dennû v této lokalitû do ‰koly a ze ‰koly,
ale i na zhor‰enou bezpeãnost ostatních
chodcÛ v této lokalitû.

12. V závûru zdÛrazÀujeme, Ïe se
pfiikláníme k zachování souãasného cha-
rakteru okolní zástavby, dle na‰eho ná-
zoru do této lokality dal‰í supermarket
nepatfií, jak z hlediska architektonic-
kého, tak z hlediska obsahu. Uvítáme
obãanskou vybavenost v men‰ím roz-
sahu neÏ je v uvedeném zámûru.

Za dotknuté obãany:
Obãané, obyvatelé a majitelé nemo-

vitostí na ulici Hanákova: Nûmcová
Jifiina (ã. p. 383), Ing. Jaroslav ¤ezníãek
a Ing. SoÀa ¤ezníãková (ã. p. 423), Petr
Îáãek s rodinou, Miroslav a Svûtlana
Krejãí, Bc. Jan Krejãí (ã. p. 424),
Mgr. Vojtûch Dvofiák (ã. p. 1514).

Obãané, obyvatelé a majitelé nemo-
vitostí na ulici Tûsnohlídkova:
Mgr. Milan Pindryã (ã. p. 848), Ing. Jana
Schovánková (ã. p. 847), Marie
Janãarová (ã. p. 664), Jifií Blaha (ã. p.
883), Ing. Vladimír Hnát (ã. p. 877).

Dal‰í obãané: JUDr. Ladislava
Miãková, Jarmila Kupková, Ing. Ivo
Miãka (obyvatelé nemovitosti U Pily
874), Jaroslav Martínek (obyvatel ne-
movitosti na ulici Brnûnská 421, pfiím˘
soused zámûru), Mgr. Milada
Halouzková (Dvofiákova 314).

V Ti‰novû, 5. 2. 2012

MûKS Ti‰nov uvádí:
www.mekstisnov.cz

Masopustní trhová slavnost
Sobota 18. 2., 8 – 13 hodin
námûstí Míru pfied radnicí

Program:
8.00 – zahájení prodeje na stáncích, na-

bídka místních potravin a v˘-
robkÛ, vãetnû masopustních kob-
lih a boÏích milostí

9.00 – zahájení prodeje domácí zabi-
jaãky (bílá i ãerná polévka, jitr-
nice, jelita, tlaãenka)

9.30 – 10.00 – pásmo masopustních
tancÛ a písní v podání souboru
KVJ Ti‰nov

9.00 – 12.00 – vyrábûní masopustních
masek v dûtské dílnû pofiádané
DDM Ti‰nov

10.00 – 11.30 – vystoupení dechové hud-
by Podhorácká muzika

13.00 – konec trhu

Koncert Renaty Arda‰evové
a Tomá‰e Vinkláta (piano + housle)

Pondûlí 20. 2. v 19.30 hod.
Velk˘ sál MûKS

Ve spolupráci se ZU· Ti‰nov a o.s. Tigal.

Na programu skladby autorÛ
I. Albéniz, F. Mendelssohn – Bertholdy,
S. Rachmaninov, A. Dvofiák, F. Kreisler,
N. Paganini.
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Renata Arda‰evová je vy-
hledávanou sólistkou i ko-
morní hráãkou, kterou
sly‰ela svûtová pódia
v Nûmecku, Rakousku,
Velké Británii, ·v˘carsku,
Turecku, Lucembursku,
Holandsku, Polsku,
Loty‰sku a dal‰ích ze-

mích. Jedineãné je i její klavírní spojení
s neménû úspû‰n˘m manÏelem Igorem

Arda‰evem. Kromû
Dvofiákov˘ch Slovan-
sk˘ch tancÛ, Legend
a cyklu Ze ·umavy nato-
ãili pro firmu Supraphon
originální ãtyfiruãní verzi
cyklu Má vlast Bedfiicha
Smetany. Tomá‰ Vinklát

pÛsobil v letech 1998 – 2011 jako ãlen
orchestru VídeÀské státní opery
a VídeÀské  filharmonie. Jako sólista a
komorní  hráã vystupoval na koncertech
v Evropû, USA a Japonsku, Ománu
a Íránu.
Více zde: www.ardasev.com;
www.vinklat-ensemble.webnode.cz
Dotované vstupné (o.s. Tigal): 80,- Kã

Marek Novotn˘ Quintet
Pátek 24. února v 19.30 hod.

Velk˘ sál MûKS
Repertoár sloÏen˘ v˘hradnû z autor-

sk˘ch skladeb na pomezí jazzu a váÏné

hudby, které jsou pfieváÏnû koncipovány
jako rozsáhlej‰í písÀové kompozice.
Skladby Marka Novotného se pohybují
na hranici hudby váÏné a jazzové. Bez
pov‰imnutí nenechává taktéÏ hudbu
folklorní, která je mu velkou inspirací.
Více na: http://www.marek-novotny.com
/projekty/marek-novotny-quintet
Vstupné: 150,- Kã

NA B¤EZEN P¤IPRAVUJEME:

Festival dokumentárních filmÛ
Jeden svût – téma

„Protesty – nepokoje – revolta“
V rámci festivalu vystoupí kapela

TRABAND a divadlo Lí‰eÀ s pfiedsta-
vením Sávitrí

TRABAND
Sobota 10. 3., 20.00 hod.

velk˘ sál MûKS
vstup 150,- Kã

Slavnostní zahájení festivalu
Nedûle 11. 3.

15.00 – divadlo Lí‰eÀ – loutková stíno-
hra Sávitrí

16.00 – závûreãn˘ koncert pûveckého
workshopu Idy Kelarové

17.00 – slavnostní zahájení festivalu, 
otevfiení dûtského koutku ve
foyer kina

17.30 – projekce filmu Z popelnice do
lednice
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Projekce dokumentárních filmÛ
Nedûle 11. 3. – úter˘ 13. 3.

Konkrétní tituly projekcí jsou mo-
mentálnû v jednání.

MÛÏete se tû‰it na diskuzi s autory
filmÛ a dal‰í zajímavé hosty k projek-
cím.
http://www.jedensvet.cz/2012/tisnov
http://www.facebook.com/jeden.svet.tisnov

Ensemble Serpens Cantat
Stfieda 28. 3.

Velk˘ sál MûKS.
Pozor zmûna zaãátku – zaãíná se

uÏ v 19:00!
Soubor specializující se na barokní

hudbu italsk˘ch a nûmeck˘ch mistrÛ
i autorÛ ovlivnûn˘ch italskou a nûmec-
kou barokní hudební man˘rou. Mezi
stûÏejní repertoár souboru patfií skladby
C. Monteverdiho, A. Vivaldiho,
D. Buxtehudeho, G. F. Händla,
G. Ph. Telemanna.

Nové vstupné na Kruh pfiátel hudby!
Vstupné 100,- Kã, pro dûti, studenty do
26 let a seniory (dÛchodce) 60,- Kã.
Jeden dospûl˘ jako doprovod dítûte
zdarma.

MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

Stálá expozice o dûjinách
a pfiírodû mûsta

Otevfieno úter˘ aÏ pátek 10 – 18 hod.,
sobota a nedûle 10 – 19 hod.

OBâERSTVENÍ VE STYLOVÉ
KAVÁRNù

Tématické v˘stavy v muzeu:
Od sanatoria po nemocnici

8. ledna – 4. bfiezna
V̆ stava, která Vás seznámí s histo-

rick˘m a stavebním v˘vojem sanatoria,
osudy jeho zakladatele MUDr. Fran-
ti‰ka Kuthana a umoÏní Vám cestu
ãasem od vzdu‰n˘ch lázní aÏ po nemoc-
niãní pokoj.

Na recepci muzea je moÏné za-
koupit také kníÏku Karla Krejãího
– Kuthanovo sanatorium v Ti‰novû.

Architektonické dílo Karla Huga
Kepky, Miloslava Kopfiivy,

Oskara Pofiísky a Stanislava Kuãery
ãtvrtek 1. bfiezna

v 18 hodin v pfiedná‰kové místnosti
Muzea mûsta Ti‰nova

Muzeum mûsta Ti‰nova Vás srdeãnû
zve na pfiedná‰ku pana prof. PhDr. Jana
Sedláka, CSc., profesora a ãlena
Vûdecké rady Vysokého uãení technic-
kého a autora knih Slavné brnûnské
vily, Slavné vily Jihomoravského kraje
a Slavné vily kraje Vysoãina.

Pfiedná‰ka se uskuteãní v rámci do-
provodného programu k v˘stavû „Od
sanatoria po nemocnici“. Náv‰tûvníci
pfiedná‰ky budou moci zhlédnout i sa-
motnou v˘stavu.

Vstupné 30,- Kã/osoba

Galerie JamborÛv dÛm
Brnûnská 475, tel.: 549 410 211

Stálá expozice obrazÛ
Odkaz Josefa Jambora mûstu Ti‰novu
Otevfieno: úter˘ aÏ pátek 12 – 17 hod.,

sobota a nedûle 10 – 17 hod.

Od 17. 1. – 1. 4. 2012
– V˘stava obrazÛ

ze soukrom˘ch sbírek sbûratelÛ
na‰eho regionu

Zastoupeni jsou napfiíklad známí
krajináfii Alois Luká‰ek ãi Jan
Odvárka, uvidíte kresby Otakara
Janeãka a dal‰í (Eichler, Anderle,
Lhoták, VojkÛvka).
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Masopustní trhová
slavnost v Ti‰novû

V sobotu 18. února dopoledne od 8 do
13 hodin (tedy déle neÏ obvykle) se na
námûstí v Ti‰novû budou konat mimo-
fiádné trhy, které se ponesou ve zna-
mení masopustního veselí. Jako maso-
pust, na Moravû fa‰ank, se v minulosti
oznaãovalo pomûrnû dlouhé povánoãní
období plné radosti a bujarosti, tance
a zpûvu. To symbolicky konãilo tzv. po-
chováváním basy, které znamenalo na
ãtyfiicet dní pfiedvelikonoãního období
úpln˘ konec taneãních zábav. Nejvíce
bujaré  b˘valy poslední dny masopustu,
kdy si na své pfii‰li zejména milovníci
dobrého vydatného jídla a pití. Proto si
na ti‰novské Masopustní trhové slav-
nosti budete moci pochutnat na zabijaã-
kové polévce, jitrnicích, jelitech, tla-
ãence a dal‰ích dobrotách. Nebudou chy-
bût typické sladkosti jako koblihy a boÏí
milosti a na zahfiátí si budete moci kou-
pit svafiené víno a horkou medovinu. Od
9. 30 bude námûstím procházet skupina
v tradiãních i netradiãních maskách
a zpûvem, tancem a prÛpovûìmi bude
diváky i prodejce vtahovat do masopustní
nálady. Po skonãení tohoto programu
bude na námûstí hrát Podhorácká mu-
zika s kapelníkem panem Rozsypalem.
Dûti si po celé dopoledne budou v dílnû
DDM moci vyrábût své vlastní karneva-
lové masky. V dal‰í nabídce pofiadatelé
oãekávají i prodejce s˘rÛ, kofiení a fieme-
sln˘ch  v˘robkÛ. Pfiijìte si i vy uÏít ve-
selou masopustní atmosféru!

Akci pofiádá Mûstské kulturní stfie-
disko Ti‰nov ve spolupráci s Podhorác-
k˘m muzeem v Pfiedklá‰tefií, o.s. Za se-
bevûdomé Ti‰novsko, KVJ Ti‰nov, DDM
Ti‰nov, Oblastní charitou Ti‰nov a res-
taurací Sklep na Janáãkovû ulici
v Ti‰novû. H.P.

Masopust, vostatky, fa‰anek,
voraãky, ale i ‰ibfiinky

Masopustní dny ukr˘vají ve sv˘ch
obyãejích a obchÛzkách tajemství pfie-
chodu ze zimního období do pfiedjafií.
Mísí se tu pfiedkfiesÈanské prvky, za-
komponované do rámce kfiesÈanské li-
turgie. B˘valy to nejdel‰í veselice v roce,
zaãínaly ãtvrtkem a konãily pÛlnocí
z úter˘ na stfiedu, 46 dní pfied BoÏím ho-
dem velikonoãním. ProtoÏe Velikonoce
jsou svátky pohyblivé a od této ·karedé
(Popeleãní) stfiedy je dûlí ãtyfiicetidenní
pÛst, kalendáfinû mÛÏe b˘t rozpûtí v˘-
chozích dat znaãné; letos pfiipadá datum
Popeleãní stfiedy na 22. únor.

Hodování zaãalo v Tuãn˘ ãtvrtek, ko-
naly se zabijaãky prasat, pekly se husy,
zvûfiina, peãivo, v‰e se hojnû zapíjelo.
Kromholce, nabíjeãky a trdla v jednom
kole (pro ãtenáfie: copak ty v˘razy asi
znamenají?). Co zÛstalo z poslední
skliznû, se skoro snûdlo, ale pfiibyly nové
zásoby masa. Pfiísloví pravilo: „Kdo
v tyto dny hodnû jí a pije, tomu v pfií‰tím
roce nebude chybût síla a zdraví.“
Dodnes se v domácnostech zachovalo
smaÏení koblih a boÏích milostí. O ma-
sopustní sobotû se ãasto konaly svatby.

Sobota byla a je dosud taneãní, tan-
covalo se v nedûli i v pondûlí: bylo tfieba
vybrat hlavního a dal‰í stárky a jejich
dívãí partnerky podle star˘ch pravidel,
pfiedávalo se ostatkové právo a vafieã-
ková ferule k udrÏování pofiádku. Mezi
chasou probíhalo kupování slavnostního
rozmar˘nu a jablka, dávání a vykupo-
vání ‰átku, stárci zavádûli poprvé
k tanci. Tyto ostatkové obyãeje urãily po-
stavení chasy napfi. na hody a dále
v prÛbûhu celého roku. Av‰ak masopust
nedrÏeli zdaleka jen svobodní, ale témûfi
v‰echny vrstvy obyvatelstva. Do souãas-
nosti jsou masopustní spoleãné a spole-
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ãenské akce s tradiãními prvky (taneãní
zábavy, plesy, ma‰karní bály a karne-
valy) nedílnou, místy stále aktuální sou-
ãástí na‰í lidové a národní kultury.

„Hola, hola, já laufr vás zdravím,
vin‰uju ‰Èastn˘ a vesel˘ masopust!
Abyste dobfie hodovali,
‰i‰ky, koblihy smaÏívali
a nám taky nejakó dali!“

V úter˘ (nyní obvykle v sobotu) vy-
cházely na své cesty ma‰karní prÛvody.
Masky zpívaly, deklamovaly prÛpovûdi
a spoleãenskou kritiku, tancovaly s hos-
podynûmi a dûvãaty. Taneãníci vysoko
vyskakovali, aby zajistili vysoké obilí,
len, konopí a zelí. V oslavách byla na-
dûje pfií‰tí úrody, hojnosti a blahobytu
v hospodáfiství a také nadûje na zdraví
celé rodiny a dobytka. Pfievleky, hluk
a pohyb mûly zapudit zlé mocnosti, od-
radit a zmást ‰kodlivé duchy a divé
bytosti. Starobylé obchÛzkové masky,
zejména medvûdáfiem vodûn˘ medvûd
(nûkde zvan˘ i Masopust, ãasto ovû‰en˘
hrachovinou), rychl˘ oznamovatel laufr,
ãert, kominík, Ïid, bába s nÛ‰í, Ïenich
a nevûsta, basista, kÛÀ, hadrnice
a dal‰í ãerpaly nejednou z dávn˘ch ma-
gick˘ch praktik, vyuÏívaly klamav˘ch
pfiestrojení, jiné zachycovaly dûjinné za-
jímavosti. Maskovaní se dob˘vali Ïer-
tem i doopravdy do komor, do kurníkÛ
a do trouby, na tyãku – ‰avli navlékali
v˘sluÏku (peãivo, uzené maso, slaninu,
koláãe, koblihy) a veãer pfii zábavû si
dûlali hostinu.

Do masopustních vystoupení byly
nejednou fiazeny soudy a popravy
Masopusta, stínání kohouta, symbolické
trestání a utracení kobylky s následn˘m
oÏivením. Do tûchto dní pfietrval
v mnoha obcích obyãej pohfibívání basy
s promluvami, zpûvem a prÛvodem.
Následoval o pÛlnoci z úter˘ na stfiedu

po vyvrcholení ãasto déle neÏ tfiídenního
veselení a h˘fiení. Od stfiedeãní „popel-
cové“ m‰e má následovat pokání, rozjí-
mání a pÛst.
„Vostatky, vostatky, velká noc bude!
Kdo nemá koÏucha, zima mu bude.“
Masopuste, jak˘ bude‰ v Ti‰novû letos?

Irena Ochrymãuková

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Salonky

Smaltované ‰perky
16. 2. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu pod vedením paní Marie
Kuãerové.

Akce se uskuteãní pfiímo ve v˘tvarné
a keramické  dílnû Veverka ve Veverské
Bít˘‰ce. Sraz zájemcÛ pfied vlakov˘m
nádraÏím Ti‰nov v 8.50.
Cena za kurz: 200,- Kã
Cestovné si hradí kaÏd˘ sám.

QUILLING – papírov˘ filigrán
8. 3. 2012 v 9.30

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu pod vedením paní Hany ·irÛãkové.

Quilling je zaloÏen na vyuÏití papíro-
v˘ch prouÏkÛ k v˘robû netradiãních
pfiáníãek, dekorací, obrázkÛ, krabiãek ãi
dárkov˘ch balení. Technika spoãívá ve
smotávání prouÏkÛ papírÛ, jejich tvaro-
vání a následného fixování lepidlem.
Poplatek za kurz: 50,- Kã
Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v Mûstské knihovnû nebo telefonicky na
ãísle 549 121 001-5.
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Beseda

Polské návraty
23. 2. 2012 v 17.00

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá ce-
stopisnou pfiedná‰ku Barbory Pavli‰ové
Polské návraty od romantiky po smut-
nou nostalgii. Barbora Pavli‰ová se
vrátí ke svému oblíbenému Polsku
a pfiedstaví místa, o kter˘ch nestihla
povyprávût – o tajn˘ch krakovsk˘ch
zákoutích, legendû o Oskaru Schindle-
rovi, Kopernikovû ãervené Toruni a jaké
to je pfienocovat v pevnosti.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Brazílie bez iluzí
27. 2. 2012 v 17.00

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku ve
spolupráci s mûstskou knihovnou  vás
zve na první pfiedná‰ku   z cestovatel-
ského cyklu. 

Vyprávûní Rudyho Krajãi o vnitroze-
mí Brazílie se uskuteãní v pfiedná‰ko-
vém sále Mûstské knihovny Ti‰nov.

Divadlo
Scapinova ‰ibalství
5. 3. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá ve
spolupráci s Národním Divadlem Brno
zájezd na pfiedstavení Scapinova ‰ibal-
ství.

Zdenûk Dvofiák v roli prohnaného
sluhy Scapina pomáhá ve slavné
Moliérovû komedii dvûma mû‰Èansk˘m
synkÛm, ktefií chtûjí vytrestat své skrb-
lické a staromódní otce.
Cena vstupenky pro pracující: 270,- Kã
Cena pro seniory: 189,- Kã
Cena pro studenty a drÏitele prÛkazu
ZTP a ZTP-P 135,- Kã + jednotná cena
za autobus 60,- Kã.

Sraz zájemcÛ v 17.45 u elektry.
!!!Platba probíhá pfii pfiihla‰ování!!!
Zájemci se mohou závaznû pfiihlásit
v Mûstské knihovnû Ti‰nov  vÏdy v pÛj-
ãovní dobû do 22. 2. 2012.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Arno‰t Goldflam – autorské ãtení
19. 3. 2012 v 17.00

V pondûlí 19. bfiezna uvítáme v na‰í
knihovnû vzácného a milého hosta, reÏi-
séra, dramatika, herce a spisovatele
pana Arno‰ta Goldflama. Host bude ãíst
z pfiipravovan˘ch, ale je‰tû nevydan˘ch
knih „O tatovi“ – to je zatím pracovní
název. Pro zajímavost a pobavení pfiidá
jeden mal˘ pfiíbûh z knihy pro dûti „Sny
na dobrou noc“. Bude prostor i pro do-
tazy pfiítomn˘ch náv‰tûvníkÛ, tak nevá-
hejte a pfiijìte s touto známou osobností
pobesedovat.

Autorské ãtení probûhne v ãítárnû
dûtského oddûlení.

Z proutûného ko‰íku

Kreativní dílny
15. 2., 22. 2. a 29. 2. 2012 ve 13.30

KaÏdou stfiedu v mûsíci únoru se
mÛÏete tû‰it nejen na spoleãná tvofiení,
ale i na jiné pûkné akce.
15. 2. – vystoupí dûti z Dûtského do-
mova se sv˘m taneãním programem.
22. 2. – na vás budou ãekat roztodivní
snûhuláãci.
29. 2. – se mÛÏete pfiijít podívat na
divadelní pfiedstavení dramatického
krouÏku ZVONEâEK ze Z· nám.
28. fiíjna. Malí herci nám zahrají po-
hádku „O vzne‰ené jeÏibabû“, kterou
spoleãnû nacviãili pod vedením p. vycho-
vatelky Jany Pilátové.
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Brazílie bez iluzí

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku
a Mûstská knihovna Ti‰nov vás zve na
první pfiedná‰ku z cestovatelského cyk-
lu. Vyprávûní Rudyho Krajãi o vnitro-
zemí Brazílie se uskuteãní v pondûlí
27. února 2012 od 17 hodin v pfied-
ná‰kovém sále Mûstské knihovny
Ti‰nov, Brnûnská 475. Profesionální
pûstitel sukulentních rostlin, obãasn˘
prodejce na Ti‰novsk˘ch trzích, horole-
zec, triatlonista a otec Kry‰tofa nav‰tû-
vujícího lesní klub vám prostfiednictvím
svého vyprávûní a fotografií pfiiblíÏí zá-
Ïitky z tfiímûsíãního cestování na kole po
brazilské krajinû v okolí mûsta
Diamantina.

Vstupné dobrovolné. V̆ tûÏek bude
pouÏit na dal‰í provozování lesního
klubu. V pfiípadû zájmu o hlídání dûtí se
prosím ozvûte nejpozdûji do 24. 2. na
lesniklub@tisnovsko.eu nebo tel. 737
187 244. Kapacita omezena, náklady
budou rozpoãítané mezi zájemce o tuto
sluÏbu.

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku
provozuje obãanské sdruÏení Za sebevû-
domé Ti‰novsko, o.s. Více na http://les-
niklub.tisnovsko.eu.

Centrum Ráãek, Îelezné

19. 2. 2012 od 15.00 do 17.00 ho-
din pofiádá v KD Îelezné dûtsk˘ KAR-
NEVAL.

I letos budou hry, soutûÏe, odmûny
a malování na obliãej. Zatancujeme si
s Malou kapelou Jindfii‰ky a Mirka
Faltov˘ch a uÏ teì se tû‰íme na spoustu
krásn˘ch a originálních masek.
Rodinné vstupné: 50,- Kã
www.knihovnazelezne.webk.cz

Zdûnûk Izer rozesmûje
Ti‰nov a okolí

Oblíben˘ komik, skvûl˘ imitátor,
svérázn˘ baviã a zpûvák pfiijede se sv˘m
programem „Ze dvou se to lépe táhne“
do ti‰novského kina Svratka ve stfiedu
22. února. Jeho jedineãná show plná o-
riginálních scének, vtipÛ a pfiekvapení
slibuje velk˘ útok na bránice divákÛ.
Budete tak mít moÏnost mimo jiné vidût
a sly‰et napfi. Petra Hapku, Jaromíra
Nohavicu, Pavla Bobka, Petra Jandu
a mnoho dal‰ích zpûvákÛ. Partnerkou
a nahrávaãkou mu bude zpûvaãka
·árka VaÀková, kterou známe z prvního
roãníku soutûÏe âesko hledá superstar.
Pfiedstavení zaãíná v 19.00 hodin.
Pfiedprodej vstupenek je v knihkupectví
Ra‰ková (JamborÛv dÛm) v Ti‰novû,
tel.: 549 410 022 . Pfiípadné zbylé vstu-
penky budou v prodeji také na místû
pfied pfiedstavením.

Pofiadatelem akce je agentura AZ
music, s.r.o.

Art Periscope pfiipravuje
v˘stavu v Pfiedklá‰tefií

Obecní úfiad Pfiedklá‰tefií ve spolu-
práci se spoleãností Art Periscope pofiá-
dají v prostorách Spoleãenského sálu
OÚ v Pfiedklá‰tefií  „JARNÍ VELIKO-
NOâNÍ PRODEJNÍ V¯STAVU“.

Slavnostní vernisáÏ bude v so-
botu 31. bfiezna 2012 ve 14.00 hodin,
kde usly‰íte cimbálovou muziku VERO-
NICA a svoje umûní zde pfiedvedou:
Dagmar Chlapeãková z LuÏice (batiko-
vané a dûrované kraslice), Milena
Jurigová z Veselí n. M. (slámové kras-
lice), NadûÏda Parmová z Blanska (pa-
liãkování a v˘robky ze ‰ustí), Monika
Chlupová Fruhwirtová z Ti‰nova (skle-
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nûné vitráÏe), Blanka BartÛÀková
z Brna (malované kraslice), Ing. Ivan
So‰ka z Kufiimi (pletení ko‰íkÛ)
a MVDr. Jifií Oharek z Ti‰nova (pletení
pomlázek).

Vlastní v˘stava bude obsahovat veli-
konoãní sortiment dal‰ích 20 vystavují-
cích, jako napfiíklad: J. Pafiízková
z Pfiedklá‰tefií, spolek Cuchanina
z Ti‰nova, V. ·vestková z Nedvûdice,
J. Hlou‰ková z Nedvûdice, A. Ulrichová
z Nedvûdice, J. Du‰ková z Ti‰nova,
H. Válková z Dolních Louãek,
A. Brodecká ze Îelezného, manÏelé
Novotní z âebína, J. Svobodová
z Drásova a dal‰í.

V̆ stava bude dále doplnûna o kera-
miku Zuzany Gavlasové z Brna, o dfie-
voplastiky Waltra Baxy z Doubravníka,
o jarní obrazy ZdeÀka Kopeckého ze
Îìáru n. S. a kvûtinovou v˘zdobu
Zahradnictví J. Buãka z Litavy a Lenky
Mihulové z Drásova.

Souãástí vernisáÏe bude i bohatá
tombola. V̆ stava potrvá do 5. dubna
2012, otevfieno dennû od 10.00 do 17.00
hodin. Pokud by nûkdo z fiad ãtenáfiÛ to-
hoto ãlánku chtûl také vystavovat (nebo
i prodávat) svoje velikonoãní umûlecké
pfiedmûty, aÈ se je‰tû pfiihlásí do
20. 2. 2012 na adrese spoleãnosti Art
Periscope (jilek@artperiscope.cz) nebo
Obecního úfiadu v Pfiedklá‰tefií.

Z. Jílek

Pozvánka

Obãerstvení Na hfii‰ti Pfiedklá‰tefií
pofiádá 25. února 2012 od 9.00 hodin
tradiãní moravskou zabíjaãku. Pro gur-
mány bude pfiipraven ovar, jitrnice, je-
lita, tlaãenka, vepfiov˘ gulá‰, ãerná
a bílá polévka, vafiené maso, ãerstvé
fiízky, knedlík a zelí, vepfiové v˘peãky.

V˘stava svatebních
fotografií

Sto desáté v˘roãí narození
doubravnického
Leopolda Mazáãe

Pfied 110 roky se v Doubravníku
2. února 1902  narodil v rodinû rolníka
Leopolda Mazáãe a jeho Ïeny Veroniky
syn, jemuÏ dali jméno Leopold, kter˘ vy-
chodil obecnou ‰kolu v rodné obci, mû‰-
Èanku v Nedvûdici. V Ti‰novû zimní
Zemskou hospodáfiskou ‰kolu (1919).
Poté pracoval doma v zemûdûlství.
V letech 1922 – 1925 studoval Uãitelsk˘
ústav v Modre (Slovensko), kde maturoval
23. ãervna 1925. Po vojenské sluÏbû na-
stoupil na první uãitelské místo 1. února

Rodinné centrum Studánka
v rámci Národního t˘dne manÏelství
Vás srdeãnû zve na
V˘stavu svateb-
ních fotografií,
která se koná
od 13. do
24. 2. 2012 ve
v e s t i b u l u

Z· nám.
28. fiíjna
v Ti‰novû.

Otevfieno
ve v‰ední dny
od 8 do 16
hod., v sobotu
18. 2. od 8 do 14 hod.

V˘stava svatebních fotografií
a oznámení, které nám umoÏní si za-
vzpomínat, zasnít se nebo se nechat
inspirovat.
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1927 v Deblínû, následovaly ‰koly
v LipÛvce, ·erkovicích, Hlubokém
u âerné Hory, MaÀové, Doubravníku
(1935 – 1944 – 1964). V roce 1964 od-
chází do dÛchodu. Za druhé svûtové
války byl ãlenem odbojové organizace
Obrana národa, po válce první pfiedseda
MNV v Doubravníku (1945-1949).

Leopold Mazáã byl vpravdû rene-
sanãní osobností. Byl velk˘m ctitelem
díla J. A. Komenského, jehoÏ my‰-
lenky a dílo propagoval pfii setká-
ních s uãiteli, vefiejností, v tis-
ku, rozhlasov˘ch pofiadech,
zúãastÀoval se rÛzn˘ch
kolokvií vûnovan˘ch to-
muto velkému mysliteli
a Uãiteli národÛ, vedl ko-
respondenci s komeni-
ology i paní Gertou
Figulusovou – Kallikovou,
pocházející z vûtve Jana
Amose Komenského. Vlastnil v˘tisk
prvního vydání Labyrintu svûta z roku
1631, kter˘ch se dochovalo jen 13 – 15
v˘tiskÛ. Byl ctitelem my‰lenek
T. G. Masaryka.

Byl pfiem˘‰liv˘m a tvofiiv˘m pedago-
gem, intenzivnû se zab˘val regionální
historií, archeologií, vlastivûdou, byl
nad‰en˘m sokolem, hrál za mlad˘ch let
divadlo, byl uznávan˘m zahrádkáfiem,
kter˘ umûl dobfie poradit a pomoci, kro-
nikáfiem mûstyse Doubravníku, psal
obecní i rodinnou kroniku, sokolskou,
zemûdûlského druÏstva, uspofiádal obec-
ní archiv, staral se o Pamûtní síÀ akade-
mika Jana Koldy v Doubravníku, podí-
lel se na ãinnosti rÛzn˘ch organizací
v obci. Mûl rozsáhle zpracovan˘ osobní
archiv s nesmírn˘m mnoÏstvím velmi
cenn˘ch regionálních poznatkÛ, kter˘
zaslouÏí zpracování. Úzce spolupracoval
s odborn˘mi a vûdeck˘mi institucemi,
jako jsou napfi. Archeologick˘ ústav âes-

koslovenské akademie vûd, Muzejní
spolek, Státní památková péãe,
Okresní muzeum atd. atd.

Psal i do rÛzného tisku od student-
sk˘ch let aÏ do pozdního vûku. Jeho
ãlánky jsem na‰el v PováÏském stu-
dentu (Slovensko), Zájem kraje, Ná‰
smûr, Vysoãina, Smûr Vysoãina, Z kra-
lické tvrze, Praktick˘ lékafi, Komensk˘,
Vlastivûdn˘ vûstník moravsk˘ aj. Je

autorem separátních tiskÛ
Tkalcovství v Doubravníku
(náklad tisíc v˘tiskÛ),
Doubravník, Bûleã a okolí
v revoluci (1000 v˘tiskÛ pro
Doubravník, dal‰í tisíc pro
Lomnici) aj. V roce 1972
vychází kniha Dou-
bravník (L. Mazáã
– B. Bukal), ilustrovaná
doubravnick˘m malífiem
Stanislavem Bûlíkem.

V uãebních textech Edmunda Hleba
a kol. „âeskoslovenské vzÈahy v rokoch
1918 – 1938“ (FF P. J. ·afafiíka
v Ko‰icích) má hezk˘ pfiíspûvek
L. Mazáã o spoleãném studiu âechÛ
a SlovákÛ na Uãitelském ústavû
v Modre. A dal‰í jeho hezk˘ pfiíspûvek
o tradici Komenského mezi ãesk˘m
a slovensk˘m uãitelstvem je ve sborníku
z kolokvia v Levoãi (1974). Ve sborníku
âeskoslovenské ‰kolství, uãitelstvo
a T. G. M. (Pfierov) ãteme pod titulem
Vyznání, co pro nûho a jeho vrstevníky
znamenala osobnost prezidenta
Masaryka.

O Leopoldu Mazáãovi bylo publiko-
váno mnoho ãasopiseck˘ch pfiíspûvkÛ.
Spisovatelka Vlasta Urbánková o nûm
napsala pûkné publikace – Cesta neza-
rostlá (Pokus o portrét L. Mazáãe, 1991)
a Jak srdce zvonu (1997). Spoleãnost
Anny Pammrové vydala ke stému v˘-
roãí narození L. Mazáãe tisk Víc neÏ

Stanislav Bûlík: Leopold Mazáã,
kresba
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jeden Ïivot. Leopold Mazáã zemfiel na
nádvofií hradu Pern‰tejna ve vûku nedo-
Ïit˘ch devadesáti ‰esti let 27. listopadu
1997. Rozlouãení se konalo v doubrav-

nickém kostele v sobotu ‰estého pro-
since 1997.

Mgr. Josef Pavlík

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
15. 2. Tanec – hudba – zpûv MûK 13.30 MûK
16. 2. Za zvífiátky do pohádky RC Studánka 9.30 – RC Studánka

– dûtsk˘ karneval 11.00
16. 2. Ma‰karní zábava DPS Králova 14.30 CSS
18. 2. Masopustní trhová slavnost námûstí Míru 8.00 MûKS
19. 2. Akademie s ukázkami sportovní hala 14.00 Sokolská Ïupa

letov˘ch skladeb SSK Ti‰nov Pern‰tejnská
20. 2. R. Arda‰evová a T. Vinklát Velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– koncert
22. 2. Ze dvou se to lépe táhne kino Svratka 19.00 AZ Music, s.r.o.

– pofiad Z. Izera
23. 2. Cestopisná beseda Polsko II. MûK 17.00 MûK
24. 2. Marek Novotn˘ Quintet Velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
25. 2. VIII. Reprezentaãní ples sokolovna Ti‰nov 20.00 mûsto Ti‰nov

mûsta Ti‰nova
25. 2. Mariachi espuelas – koncert Café U Palce 21.00 Café U Palce
26. 2. Ma‰karní karneval pro dûti sokolovna Ti‰nov 15.00 – DDM Ti‰nov

17.00
27. 2. Brazílie bez iluzí MûK 17.00 Lesní rodinn˘

klub
1. 3. Architektonické dílo Muzeum mûsta 18.00 Muzeum mûsta

K.H. Kepky, M. Kopfiivy, Ti‰nova Ti‰nova
O. Pofiísky, S. Kuãery
– pfiedná‰ka

V˘stavy
Datum Akce Místo
29. 11. – 25. 3. Malífi Bohumír Matal a ml˘n v Prudké Podhorácké muzeum
30. 11. – 20. 2. Vysoãina ãernobíle – v˘stava fotografií Galerie Na schodech
8. 1. – 14. 3. Od sanatoria po nemocnici Muzeum mûsta Ti‰nova

17. 1. – 26. 2. Za dlouh˘ch zimních veãerÛ Muzeum mûsta Ti‰nova
21. 1. – 26. 2. V̆ stava fotografií galerie Diana
17. 1. – 1. 4. V̆ stava obrazÛ ze soukrom˘ch sbírek JamborÛv dÛm
13. 2. – 24. 2 V̆ stava svatebních fotografií Z· nám. 28. fiíjna
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Podûkování

v‰em, co se podíleli na úspû‰né orga-
nizaci nebo pfiispûli dárkem v projektu
„Strom splnûn˘ch pfiání“, pofiádané
Rodinn˘m centrem Studánka. Zásluhou
této akce byla „kopa“ krásn˘ch dárkÛ,
ale i radost a úsmûvy na tváfiích dûtí.

Dûkují dûti z Dûtského domova
v Pfiedklá‰tefií

Dûtsk˘ ma‰karní ples
ve Îìárci

Z· a M· ve Îìárci Vás zve na Dûtsk˘
ma‰karní ples, kter˘ se koná 25. 2.
2012 ve 13.30 hod. v kulturním domû.

Vstupné dobrovolné. Bohatá tom-
bola. Vystoupení taneãní skupiny
z Dûtského domova Ti‰nov.

Srdeãnû zvou pofiadatelé

Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Dûti vafií s rodiãi
Úter˘ 28. 2. v 15.30 hod.
a dále vÏdy poslední úter˘ v mûsíci.

Dûti s rodiãi se nauãí pfiipravovat
jednoduchá jídla, svaãinky a dobroty ze
sezónních potravin. Kdo by pak nechtûl
ochutnat! Na kaÏdé lekci získají úãast-
níci zajímavé recepty.
Lektoruje: Lucie Entlerová
Cena: 80,- Kã/rodinu

Je tfieba se pfiihlásit pfiedem (poãet
dospûl˘ch i dûtí) na studanka@atlas.cz,
tel.: 603 918 524 vÏdy do pondûlí do
12.00 hod.

Relaxace a imaginace
Ve stfiedu 29. 2. v 18 hod.
V RC Studánka, Kvûtnická 821 Ti‰nov
Lektoruje: Mgr. Hana Pelãáková
Kubecová
Cena 125,- Kã
Je tfieba se pfiihlásit pfiedem na h.kube-
cova@seznam.cz, tel.: 736 607 320

·kola lásky v rodinû
V pátek 2. 3. v 17 hodin
V RC Studánka, Kvûtnická 821, Ti‰nov
Lektoruje: Mgr. Hana Pelãáková
Kubecová, psycholoÏka a certifikovaná
lektorka ·koly lásky v rodinû dle
PhDr. J. Prekopové

Jde o preventivní, v˘chovnû–vzdûlá-
vací program zaloÏen˘ na bezv˘hradné
lásce, která je nejpodstatnûj‰í usmûrÀo-
vací silou v Ïivotním stylu rodiny.
Cena pro jednotlivce 180,- Kã, pro páry
300,- Kã

Je tfieba se pfiihlásit pfiedem na
h.kubecova@seznam.cz, tel.: 736 607
320. V pfiípadû zájmu o hlídání dûtí na-
hlaste jejich poãet a vûk do 28. 2.

Finanãní fiízení NNO – kurz
Pátek a sobota 2. a 3. bfiezna od 8.30
do 15.30 hod.

Pfiihlaste se do jednotliv˘ch kurzÛ
v rámci dlouhodobého kurzu Lektor me-
todiky neziskov˘ch organizací pofiáda-
ného Sítí MC o.s.
Lektor: Karel Mal˘

Kurz je hrazen z dotace Evropského
sociálního fondu v âR a je bezplatn˘.

Hlídání dûtí je zaji‰tûno, poãet dûtí
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a dal‰í informace nahlaste prosím jiÏ
v pfiihlá‰ce.

Kapacita kurzu je omezena, pro pfii-
jetí do vzdûlávacího kurzu je rozhodující
pofiadí pfiihlá‰ení.

Kontaktní osoba pro pfiihlá‰ky a dal‰í
informace: Bc. Lenka Kfiehlíková, lenka.
krehlikova@centrum.cz, tel. 603 918 524

Co moÏná nevíte a chcete
se dovûdût o oãkování – pfiedná‰ka
V úter˘ 6. 3. od 17 hodin v RC Studánka
Lektorka: RNDr. Jana Koudelová

Budeme si povídat o smyslu oãko-
vání a ‰ir‰ích souvislostech se zdravím
a o oãkovacím plánu v âR. Dovíte se zá-
kladní informace o pfiirozené imunitû
a o tom, jak ji upevnit a nebát se „hroz-
n˘ch“ nemocí, o kter˘ch nás informuje
reklama.
Cena: 100,- Kã na osobu, 160,- Kã pro pár

V pfiípadû zájmu o hlídání dûtí
v dobû pfiedná‰ky se nahlaste do 4. 3. na
studanka@atlas.cz, tel.: 603 918 524

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

Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích

Termíny plavání v Boskovicích v roce
2012: 22. 2.,7. 3. a 21. 3. 2012 tj. vÏdy
stfieda v sudém t˘dnu.

Odjezd z Ti‰nova ve 13.00 hod. od
Podhorácké restaurace. Autobus zasta-
vuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu zahrnující
dopravu i vstupné se v roce 2012 mírnû
zv˘‰í díky zdraÏení pronájmu bazénu
– na 160,- Kã.

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.

Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové na tel. ã. 549
410 312 nebo 773 590 274. Prosíme
o platbu pfiedem!

Plavání a relaxace
ve Wellness Kufiim
V ROCE 2012 BUDOU ZÁJEZDY
DO KU¤IMI PRO NÍZK¯ ZÁJEM
ZRU·ENY !!

Ma‰karní zábava
ãtvrtek 16. 2. 2012 ve 14 hodin
v jídelnû DPS Králova

Hrají Ma‰kovi z Kufiimi. Vystoupí
Ïáci SO· Fortika s barmanskou show.
K obãerstvení budou zaji‰tûny chle-
bíãky, zákusky, ostatkové peãivo
a pestrá nabídka nápojÛ, vãetnû mícha-
n˘ch koktejlÛ. Vstupné dobrovolné.
KaÏdá maska dostane dárek.

Pfiipravujeme:
Plavání Maìarsko – Mo‰on
pondûlí 26. 3. 2012

Pfiihla‰ování na zájezd probûhne
19. 3. 2012 v 9.00 hodin.
Pfiedpokládaná cena Kã 550,-.
Podrobnûj‰í informace uvedeme v dal-
‰ích ãíslech Ti‰novsk˘ch novin.

Upozornûní: Cviãení pro seniory, které
vede Mgr. Titus Ondru‰ka, je pfiesunuto
do PS studia na nám. 28. fiíjna (za lé-
kárnou Arnika).
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V rámci propagace Evropského ro-
ku aktivního stárnutí a mezigene-
raãní solidarity pofiádá kanceláfi po-
slankynû EP Ing. Bc. Zuzany
Brzobohaté pod zá‰titou starosty

mûsta Ti‰nova Jana Schneidera semi-
náfi „VraÈme rodiãÛm jejich ãas“,
kter˘ probûhne v pfiedná‰kovém sále
Mûstské knihovny Ti‰nov v pondûlí
12. bfiezna v 17 hodin pod vedením
Martiny âíÏkové, certifikované tre-
nérky pamûti II. stupnû a Mgr. Dagmar
Trávníkové, Ph.D., pedagoÏky na FSpS
MU Brno, Ïonglérky a zakládající
ãlenky Ïonglérského Divadla KUFR.

Pamatujete si, kdyÏ jsme jako malí
ãekali sami doma, neÏ se vrátí rodiãe
z práce? KdyÏ nám po celodenním shonu
pomáhali s úkoly nebo s námi ‰li na
procházku? Vûnovali nám svÛj voln˘ ãas
bez nároku na odmûnu!!!

Nyní jsou na‰i rodiãe v podobné situ-
aci, jsou doma cel˘ den bez moÏnosti  po-
povídat si s blízk˘m ãlovûkem.
Nemohou jít do kavárny nebo na pro-
cházku, nemají totiÏ s k˘m, protoÏe my
nemáme ãas. Nemyslíte si, Ïe na‰im  ro-
diãÛm nûco dluÏíme? Zkusme jim vrátit
jejich ãas.
Témata semináfie:
– teoretick˘ úvod do problematiky stáfií

a jeho pfiíznakÛ
– moÏnosti rozvoje a udrÏitelnosti men-

tální a fyzické stránky rodiãÛ
– praktické ukázky trénování pamûti

a tûlesného cviãení
– v˘znam Ïonglování v historick˘ch

souvislostech
– praktické Ïongléfiské aktivity s míãky

ãi dal‰ími pomÛckami
– aktivity pro rozvoj motoriky a prstová

cviãení

Zájemci se mohou hlásit telefonicky
v knihovnû 549 121 001-5 nebo na 
e-mailu m.cizkova@email.cz

Svaz postiÏen˘ch
civilizaãními chorobami
v âR, o.s.

Okresní organizace Brno – venkov
Plán rekondiãních pobytÛ v roce 2012

Kvûten 2012 – Ramzová – Jeseníky:
vedoucí Eva StaÀková ·mídková
tel.: 546 413 233, mob.: 607 569 187

11. 6. – 20. 6. – Penzion Vrchovina
– Nové Mûsto na Moravû: vedoucí
Emilie Krãmová, tel.: 549 413 171,
mob.: 607 242 138, 605 832 454

Srpen – Penzion Horácko – Tfii Studnû:
vedoucí: Eva StaÀková ·mídková

10. 9. – 19. 9. – Penzion Vrchovina
– Nové Mûsto na Moravû: vedoucí
Emilie Krãmová

5. 8. – 11. 8. – Trenãianské Teplice
– lázeÀsk˘ pobyt – cena 46 C os. a den,
v cenû je prohlídka lékafie + procedury.
Pobyt zaji‰Èuje Emilie Krãmová.

V mûsíci listopadu 2012
budou 3denní pobyty:
– Tfii Studnû – Penzion Horácko – 2�

– vedoucí Eva StaÀková ·mídková
– Hotel Pavla – Vlachovice u Sykovce
– 2� – vedoucí Emilie Krãmová
– Penzion Vrchovina – Nové Mûsto na
Moravû – 1� – vedoucí Emilie Krãmová
Pobyty jsou 3, 7, 9denní.
Doprava tam i zpût zaji‰tûna autobusy.

E. Krãmová
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Reakce na ãlánek
o âeské po‰tû

Velmi mnû pfiekvapilo jak negativnû
je v lednovém ãísle Ti‰novsk˘ch novin
hodnocena ãinnost po‰tovního úfiadu.
Jen krátce. V Ti‰novû Ïiji 77 let.
Maminãina sestra, tedy moje teta, cel˘
Ïivot pracovala jako po‰tovní úfiednice,
nikdy se nevdala. Byla tudíÏ typickou
sleãnou z po‰ty. Moji maminku ãasto
nav‰tûvovala a o své práci jí hodnû vy-
právûla. Byl jsem tak jiÏ od dûtství po-
drobnû informován o v‰em, co se tehdy
na po‰tû dûlalo. A nyní do souãasnosti.

Dnes, v pátek 27. 1. 2012 krátce pfied
ãtvrtou hodinou odpoledne jsem byl na
po‰tû na námûstí. Podával jsem dvû slo-
Ïenky, dobíjel mobilní telefon a vybíral
peníze z postÏirového úãtu. Mûl jsem
‰tûstí. Ve frontû u pfiíslu‰né pfiepáÏky
jsem byl druh˘, takÏe jsem asi za ãtvrt
hodiny z po‰ty spokojenû odcházel.
Pfiipou‰tím, Ïe takové ‰tûstí nemám
vÏdycky. Ale kdyÏ si uvûdomím kolik
nov˘ch ãinností se po‰tovní úfiednice
musely nauãit – dobíjení mobilÛ, obs-
luhu postÏirov˘ch úãtÛ, vsadit Sportku,
vyhotovit v˘pis z katastru nemovitostí
– smekám ãepici. Jen tu v˘hru ve
Sportce ne a ne chytit. To ov‰em není
vina po‰ty.

A je‰tû doruãovatelky. Tyto Ïeny
s jednou kabelou na koleãkách a druhou
pfies rameno projedou svou trasu za kaÏ-
dého poãasí. Také ony si zaslouÏí uzná-
ní, ne v˘tky.

Franti‰ek Wágner

Strach z lásky

Bojí se mladí lidé lásky, vztahÛ,
dokáÏí fie‰it problémy, vûdí, kde hledat
pomoc?

Jak vyplynulo z na‰eho prÛzkumu,
nûktefií ano, nûktefií ne, ale informací
o tomto tématu nemá dostatek nikdo.
Mezi nejãastûj‰í obavy z lásky patfií
strach z nevûry, ze zrady, z lásky neopû-
tované nebo ze zklamání. Proto se leto‰-
ní kampaÀ Labestra – Láska beze stra-
chu, zamûfiila na problematiku partner-
sk˘ch vztahÛ. Opût, jak je jiÏ tradicí,
budou vzdûlávací materiály volnû do-
stupné na www.planovanirodiny.cz, kde
mÛÏete nalézt i materiály z minul˘ch
roãníkÛ, které se vûnovaly antikoncepci
a vybran˘m oblastem reprodukãního
zdraví. KampaÀ je spojena s vefiejnou
sbírkou, pokud si zakoupíte valent˘nské
pfiáníãko, pomÛÏete provozu elektronic-
kého poradenství, zajímav˘m seminá-
fiÛm pro mladé lidi i jednotliv˘m ‰kolám
pfii vzdûlávání v oblasti partnersk˘ch
vztahÛ a zodpovûdného rodiãovství.
Pfiáníãka pro leto‰ní roãník navrhli
mladí studenti v˘tvarn˘ch oborÛ.

Dal‰í informace jsou k dispozici na
www.planovanirodiny.cz
Kontakt na pofiadatele Labestry:
Mgr. Zuzana Prouzová
v˘konná fieditelka
Spoleãnost pro plánování rodiny
a sexuální v˘chovu
U Topíren 2, 170 00 Praha 7
www.planovanirodiny.cz
224231524, 606917488



Futsalové drama

Zápas s vedoucím celkem 2. futsalo-
vé ligy Helasem Brno se tû‰il velkému
zájmu fanou‰kÛ nejen domácích, ale
i hostÛ z Brna.

Atmosféra tohoto duelu, jak uÏ to
v Ti‰novû b˘vá, doslova fascinující. UÏ
proto, Ïe hosté usilují o návrat do 1. ligy,
domácí o klidné setrvání v této soutûÏi.
Detailní prÛbûh zápasu lze probrat na
oficiálních stránkách 1. FC Kvûtnice
Ti‰nov.

Pohled z tro‰ku odli‰nûj‰í strany na
sobotní utkání si v‰ímá dal‰ích vûcí.
Nesmírná bojovnost hráãÛ Kvûtnice na-
konec nena‰la pfiízniv˘ v˘sledek. Ale uÏ
prÛbûh zápasu opût potvrdil známé a ve
sportu dosti uÏívané „KDYBY“. A zde je
i poznatek  v tom smûru, kdy Kvûtnice,
oslabená o vylouãeného Milana Fice pfii
hfie 3 na 4, stfiílí branku a aspiranta na
postup do 1. ligy doslova ‰okuje. Ti‰nov
vede 2:1 a v‰e se zdá velice nadûjné.
Byla to ale bohuÏel druhá a poslední
branka domácích. Stejnû jako na pod-
zim v Brnû, kde jsme také vedli 2:1, ko-
neãn˘ v˘sledek byl nakonec 3:2 pro
Helas. 

Tuto dobu uÏ ale svûtelná tabule ve
druhém poloãase, asi 8 minut pfied kon-
cem, sdûluje, Ïe domácí mají na svém
kontû uÏ 5 faulÛ a hrozí penaltová série
vÛãi na‰emu muÏstvu. Pro upfiesnûní
nutno dodat – poãínaje 6. pfiestupkem
a kaÏd˘m dal‰ím se nafiizuje pokutov˘
kop a tím pádem i ãasté divoké v˘sled-
ky. Za zmínku stojí loÀsk˘ domácí zápas
Kvûtnice – Fr˘dek 11:3.

Hra uÏ musí b˘t opatrnûj‰í, ménû a-
gresivní a tohle mÛÏe soupefi technicky
vyspûl˘ pohodlnû vyuÏít. Tento soupefi
právû v sobotu 4. 2. 2012 v Ti‰novû ho-
stoval. A kdyÏ to sportovní ‰tûstíãko na

stranû domácích nebylo, v˘sledek 2:5
byl na svûtû.

Pfiesto v‰echno nutno smeknout klo-
bouk pfied na‰ím muÏstvem a to závû-
reãné podûkování bylo zcela na místû.
Jistû i malé porozhlédnutí do zázemí o-
bou soupefiÛ jen potvrzuje dal‰í zajíma-
v˘ obrázek. Hráãská základna Ti‰nov –
Helas 11:22 mluví za v‰e. I z tohoto po-
hledu je tfieba porovnat ambice a cíle o-
bou muÏstev, jejich podmínky a po nû-
kdy aÏ rázn˘ch pfiipomínkách slevit
a podívat se realitû do oãí.

Nu a co nás ãeká dál? Nic lehkého,
boj o dal‰í body. Ty by mohly pfiijít uÏ
v sobotu 18. 2. 2012, kdy 1. FC Kvûtnice
pfiivítá muÏstvo Kalábek Brno. MÛÏe to
b˘t i dal‰í drama pro fanou‰ky a hráãe,
vûfime, Ïe s koneãn˘m pfiíznivûj‰ím v˘-
sledkem.

-pak-

Zveme vás na Futsalov˘
turnaj juniorÛ

Futsalov˘ t˘m 1. FC
Ti‰nov pÛsobící pod patro-
nací druholigového muÏ-
stva 1. FC Kvûtnice vás

zve na futsalov˘ turnaj
mládeÏe.

Kdy: v nedûli 26. 2. 2012 od 9.00 hodin
Kde: v Ti‰novû ve sportovní hale SSK

Ti‰nov
Pro koho: kategorie U-14 a U-16
Ceny pro vítûze, nejlep‰ího stfielce
a brankáfie
Systém bude zvolen dle poãtu pfiihlá‰e-
n˘ch
BliÏ‰í informace: Petr Hrdina,
petrfutsal@atlas.cz, tel.: 773 514 781

Sport
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Rekonstrukce v tenisovém
areálu

V souãasné dobû probíhají dokonão-
vací práce na rekonstrukci sociálního
zázemí v tenisovém areálu na Ostrovci.
DÛvodem k investiãnímu zámûru byl
neuspokojiv˘ stav  sociálního zázemí,
kter˘ v souãasné dobû neodpovídal stan-
dardÛm pro provozování závodního i re-
kreaãního tenisu. Nezbytnost rekon-
strukce vyvolal havarijní stav stfiechy,
zároveÀ i nevyhovující dispoziãní
fie‰ení a zcela nedostateãn˘ tepelnû
technick˘ stav budovy, která byla
postavena pouze pro letní provoz.
Díky nafukovací hale dnes tenisov˘
areál funguje celoroãnû a náklady
na vytápûní v nezateplené budovû
v˘raznû zasahovaly do rozpoãtu
klubu.

Probûhla celková rekonstrukce,
vãetnû ve‰ker˘ch instalací v objektu.
Stávající nepfiehledná dispozice
byla upravena a odstranûním zby-
teãn˘ch chodeb vznikla prostornûj‰í
klubovna a ‰atny. Byly odstranûny
nenosné konstrukce a budova byla
zateplena. Zkrátka celková rekon-
strukce, která náv‰tûvníkÛm teni-
sového areálu, dokonce i imobilním,
zabezpeãí pfiíjemné proÏití ãasu ve
sportovním zafiízení.

Celková v˘‰e finanãní investice
je cca 2.900.000 Kã. Z toho je
2.000.000 Kã kryto z dotace
Ministerstva ‰kolství, 500.000
Kã z dotace mûsta Ti‰nova a cca
400.000 Kã z vlastních zdrojÛ a pod-
pory soukrom˘ch subjektÛ.

Tímto bych chtûl podûkovat zá-
stupcÛm mûsta Ti‰nova za finanãní
podporu, kterou na‰emu klubu po-
skytli. Díky pomoci mûsta mohl b˘t

tento projekt realizován. Dûkuji také
v‰em pfiíznivcÛm bílého sportu, ktefií se
jakkoliv podíleli na rekonstrukci, aÈ ma-
teriálnû nebo finanãnû.

V leto‰ním roce oslaví tenis
v Ti‰novû 90. let a v novû zrekonstruo-
vaném areálu budou oslavy tohoto v˘ro-
ãí jistû veselej‰í.

Zdenûk Kunick˘



24 TI·NOVSKÉ NOVINY 3/2012

Dne 26. února uplynul
1. smutn˘ rok, kdy nás
opustil milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek
pan Ing. MILOSLAV
ZERÁK. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje manÏelka
a dûti s rodinami.

Dne 18. 2. uplyne
1 smutn˘ rok, co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek pan STANISLAV
VOBORN¯. Kdo jste ho
mûli rádi, vzpomeÀte

s námi. Dûkuje manÏelka, dûti, vnuci.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li dne 3. 2. 2012
rozlouãit s na‰í drahou maminkou paní
OLGOU MÜLLEROVOU. Za projeve-
nou soustrast a kvûtinové dary dûkují
dcera Irena a syn Igor s rodinami.

Vzpomínky

Dne 23. února 2012 uplyne 23 let, co
nám navÏdy ode‰el ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek pan ADOLF
POSNER. S láskou vzpomínají a za
tichou vzpomínku dûkují manÏelka
a synové s rodinami.

Ode‰el jsi, jak si osud pfiál,
v‰ak v na‰em srdci
a vzpomínkách Ïije‰ dál.

Dne 12. února uplynul
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan 
JOSEF KUâERA. 
Stále vzpomínají a za 

tichou vzpomínku dûkují manÏelka
a dûti s rodinami.

Dne 18. února uplynou
4 roky od chvíle, kdy nás
opustil pan KAREL 
KALIVODA. Vzpomíná
manÏelka, dcera a syn
s rodinami.

Miloval jsem v‰echny, já chtûl s Vámi Ïít,
nezlobte se na mû, já nechtûl odejít.

Dne 23. února uplyne
15 smutn˘ch let, co nám
navÏdy ode‰el ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
pan ZDENùK LONDIN.
Dûkujeme za tichou

vzpomínku. ManÏelka, dcera a syn
s rodinami.

Dne 9. 2. 2012 uplynulo
sedm smutn˘ch rokÛ,
kdy nás opustila na‰e
maminka a babiãka paní
ANNA MA·KOVÁ. Za
tichou vzpomínku dûkují
synové s rodinami.

Dne 16. února 2012
uplyne 30 let, kdy nás
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dû-
deãek pan JAN
NOVOTN¯ ze Îelez-
ného. S láskou stále

vzpomínají manÏelka Marie, dcery
Andûla a Eva s rodinami.

Dne 24. února si pfiipo-
meneme 5. v˘roãí úmrtí
na‰eho milovaného man-
Ïela, tatínka a dûdeãka
pana ZDE≈KA UHRA.
Za tichou vzpomínku dû-
kuje manÏelka a dûti
s rodinami.
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Inzerce

Pronajmu 1+1 ul. Králova, 33m2, ãás-
teãnû zafiízen˘, 7 000,- Kã vãetnû inkasa.
Voln˘ od 16. 3. Tel.: 774 897 851

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû na Kvût-
nici. Cena 6 500,- Kã. Tel.: 731 168 850

Hledám jak˘koliv podnájem pro 1 osobu
v Ti‰novû. Do 5 000,- Kã vãetnû inkasa,
spûchá to. Bez RK. Tel.: 732 549 899

Prodám byt 2+1 na Kvûtnici, po revi-
talizaci, s lodÏií. Tel.: 604 242 297

Prodám DB 2+kk (cihla) na ulici
Dlouhá v Ti‰novû. CP 66 m2. Bez RK.
Tel.: 777 786 877

Nabízím k prodeji byt 1+1 za
930 000,- Kã. Tel.: 739 826 069

Prodám krásn˘ pozemek pro stavbu
RD v Herolticích s v˘hledem na Ti‰nov.
V̆ mûra 1 284 m2. Tel.: 732 902 042

Hledám zahradu kdekoliv v Brnû
i okolí, ve vlastnictví, moÏno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 774 248 403

Koupím pozemek v Brnû i okolí, po-
kud moÏno stavební (men‰í i vût‰í).
Prosím nabídnûte. Rychlé jednání,
tel.: 776 637 839

Koupím garáÏ kdekoliv v Brnû i v hor-
‰ím stavu. Dohoda jistá, tel.: 776 809 213

Koupím rodinn˘ dÛm v Brnû (vût‰í
i men‰í i ve ‰patném stavu). Jen solidnû.

Platím hotovû. Jsem pfiím˘ kupec.
Zn. Brno i okraj. Tel.: 546 220 361

Prodám Sterling Star Plus 8 – el. skútr,
cena dohodou. Vhodn˘ pro star‰í nebo
‰patnû chodící lidi. Dobr˘ tech. stav,
tel.: 549 412 260

Prodám horkovzdu‰nou troubu
Excluzive CLASS – 1 500,- Kã. Indukãní
plotnu Elektroctr magnetic Trion
– 1 500,- Kã. Vysavaã Áriete Mod 4 205
– 1 500,- Kã. Mini peãící trouba 
– 1 500,- Kã. Vyvázan˘ i nevyvázan˘
ãasopis „âesko-slovensk˘ voják“ – cena
dohodou. Tel.: 737 351 910

Prodám  BIO brambory 3,50 Kã/kg.
Tel.: 737 339 629

MASIVNÍ POSTELE, STOLY, DVE¤E
www.azdum.kvalitne.cz. Tel.: 776 150 551

Fa M+ nabízí montáÏe dlaÏeb 
a obkladÛ. Tel.: 605 053 702

Zaãínající firma zab˘vající se údrÏbou
a realizací zahrad pfiijme vyuãeného
zahradníka/zahradnici a pomocného
dûlníka. Info na tel.: 732 224 528

Projekãní kanceláfi pfiijme brigádníka
na pomocné kresliãské práce, nejlépe
student S·, V· technického zamûfiení
(staveb. smûr), ãasovû flexibilní, Ti‰nov
a blízké okolí. PoÏadavek: práce s pro-
gramy AutoCad, Excel, Word. ¤P skup.
B v˘hodou. Strukturovan˘ Ïivotopis
s motivaãním dopisem zasílejte na
tisnov@provod.cz
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