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PozÛstatky ledov˘ch ker ze Svratky.
Foto: Michal Bene‰
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Ï se stalo takfika tradicí, Ïe tento úvodník
zahajuji drobnou poznámkou k aktuál-
nímu poãasí. A vût‰inou se raduji, z pfií-
jemného tepla nebo snûhové nadílky. Ani

bfieznové slovo starosty by nemuselo b˘t v˘jimkou.
Zvlá‰tû pak, kdyÏ na‰e mûsto zalilo koncem února
pfiíjemnû teplé slunce aÏ se zdálo, Ïe jaro je snad za
dvefimi a pfiipraveno definitivnû vstoupit. JenÏe ten-
tokrát mi úsmûv na tváfi nepfiineslo. Díky prudkému
oteplení do‰lo k masivnímu tání ledÛ, které se v na-
prosto netradiãní tlou‰Èce, zpÛsobené velk˘mi mrazy
poãátkem února, vytvofiily na fiekách a fiíãkách na-
‰eho regionu. A tak jsem se spoleãnû s kolegou mís-
tostarostou Klusákem, pracovníky mûstského úfiadu,
hasiãi a policisty nebavil v sobotu 25. února na re-
prezentaãním plesu mûsta, kter˘ se mimochodem po-
vedl na v˘bornou, ale procházel v holínkách a s ba-
terkou v ruce podél koryta Svratky a s velkou obavou
sledoval plovoucí ledové kry obrovsk˘ch rozmûrÛ.
Celá situace se v˘raznû zkomplikovala právû v onu
sobotu v pozdnû odpoledních hodinách, kdy situace
na Svratce dosáhla tfietího stupnû povodÀové akti-
vity, tedy extrémního stupnû nebezpeãí. Krizov˘ ‰táb
v tu chvíli jiÏ zasedal v budovû radnice a rozhodoval
o dal‰ím postupu ochrann˘ch prací. Poprvé od roku
2006, kdy Ti‰nov zasáhla poslední povodeÀ, se tak
objevily v ulicích v okolí fieky bariéry vytvofiené
z pytlÛ naplnûn˘ch pískem a speciálních vodních
vakÛ. Oproti vzpomenuté povodni pfied ‰esti lety
v‰ak dûlalo obrovské problémy mnoÏství ledov˘ch
ker, které se v Ti‰novû nahromadily mezi dvûma
silniãními mosty pfies Svratku a pfiedev‰ím pak
v místû fiíãních zákrutÛ mezi koupali‰tûm a obcí
Bfiezina. Ty pak tvofiily takfika nepropustnou bariéru
a voda v mnoha místech opou‰tûla koryto fieky. Jak
jste jistû zaznamenali ze sdûlovacích prostfiedkÛ, roz-
hodli jsme nakonec o fie‰ení situace krajním zpÛso-
bem, tedy provést uvolnûní koryta sérií odstfielÛ.
Pfiedev‰ím díky tomuto postupu a následné práci
tûÏké techniky se v pondûlí 27. února v odpoledních
hodinách podafiilo koryto fieky od ledov˘ch ker uvol-
nit. Po zbytek dne a noci byl tok fieky prÛbûÏnû mo-
nitorován, abych pak mohl dát následujícího dne do-
poledne pokyn k ukonãení pohotovosti krizového
‰tábu a povodÀové komise. Musím konstatovat,
Ïe pfies pomûrnû váÏné nebezpeãí, které pfiedev‰ím
bûhem sobotní noci hrozilo, se podafiila celá situace
zcela profesionálnû zvládnout. A to hlavnû díky bez-
chybné práci pfiíslu‰níkÛ Hasiãského záchranného
sboru z Ti‰nova a dal‰ích stanic Jihomoravského
kraje, ti‰novsk˘m dobrovoln˘m hasiãÛm, ti‰nov-
sk˘m policistÛm i jejich kolegÛm z dopravní policie,
pracovníkÛm Povodí Moravy, m˘m kolegÛm z mûst-
ského úfiadu a dal‰ím pracovníkÛm krizového ‰tábu.
V‰em za jejich mimofiádné nasazení dûkuji.

A teì k pfiíjemnûj‰ím vûcem. V polovinû února
se uskuteãnila první procházka radních s obãany
na‰ím mûstem. Poãet zájemcÛ o diskusi nad pro-
blémy mûsta mû mile pfiekvapil. ShromáÏdili jsme
mnoÏství zajímav˘ch podnûtÛ a pfiipomínek, na je-
jichÏ fie‰ení se ve své práci zamûfiíme. Nyní jiÏ plá-
nujeme v pofiadí druhou procházku, která tento-
krát povede od ulice Riegrova aÏ do ãtvrti Hony za
Kuk˘rnou. Uskuteãní se  v sobotu 31. 3., se zájemci
o tuto netradiãní diskusi s vedením mûsta se sejdeme
ve 14 hodin pfied vchodem do sokolovny. Tû‰íme se
na Vás. Mezi pfiíjemné záleÏitosti, zejména pak pro
mládeÏnické, sportovní, kulturní a jiné neziskové
organizace, patfií také bfieznové rozhodování rady
a zastupitelstva o pfiidûlení dotací na ãinnost z roz-
poãtu mûsta. V leto‰ním roce se o tuto podporu
pfiihlásilo rekordní mnoÏství zájemcÛ. A tomu také
odpovídá ãástka, kterou mûsto vyplatí, i ta bude
rekordní. Rozpoãet pro leto‰ní rok jiÏ nyní poãítá
s objemem financí ve v˘‰i 1,6 mil. Bûhem roku pak
bude následovat mnoÏství tzv. mimofiádn˘ch do-
tací. Myslím si, Ïe za podporu neziskového sektoru
v Ti‰novû se rozhodnû nemusíme stydût.

Závûrem mi dovolte, abych se i já krátce vy-
jádfiil k situaci s v˘stavbou obchodního a ‰kolícího
centra v prostoru souãasné pily mezi ãástmi mûsta
Klucanina a Trnec. Stalo se takfika módou proti to-
muto projektu bojovat, i na stránkách tohoto zpra-
vodaje. AÏ jsem si fiíkal, k ãemu vlastnû Ti‰novské
noviny slouÏí. Já tento projekt podporuji. Jsem
toho názoru, Ïe jihov˘chodní ãást Ti‰nova (a bohu-
Ïel nejen ta) je z pohledu obchodní infrastruktury
nedostateãnû vybavena. Ona neustále zmiÀovaná
podpora místních obchodníkÛ a regionálních
produktÛ je jistû vûc chvályhodná, z praxe v‰ak
v‰ichni dobfie víme, Ïe skuteãnost je zcela jiná.
A ani pomûrnû dlouhé období bez reálné konkuren-
ce, které v Ti‰novû trvalo do pfiíchodu prvních vût-
‰ích obchodníkÛ, nepfiineslo v˘razné zlep‰ení.
Mnohdy ba naopak. Proto vûfiím pfiirozené konku-
renci, vûfiím dobrovolné volbû nakupujících, vûfiím
právu investora na realizaci projektu na soukro-
mém pozemku, vûfiím dotãen˘m orgánÛm, které do-
hlíÏejí na dodrÏování platn˘ch norem a pfiedpisÛ.
Pokud tedy místo souãasného zanedbaného prÛmy-
slového areálu vyroste dobfie vybavené a moderní
obchodní centrum s ‰irokou nabídkou potravin,
zboÏí a doplÀkov˘ch sluÏeb, které nabídne lep‰í
standard pfiedev‰ím obãanÛm z ulic Wagnerova,
Brnûnská, sídli‰tû Klucanina a Trnce, tedy asi tfie-
tinû obyvatel na‰eho mûsta, jsem rozhodnû pro.

Pfiíjemné dny bez povodÀov˘ch starostí a snad
jiÏ brzy plnohodnotné jarní slunce Vám pfieje

Vá‰ Jan Schneider

U
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Starosta mûsta Ti‰nova

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

Tajemník Mûstského úfiadu Ti‰nov

Popis pracovní pozice:
– plnûní úkolÛ tajemníka dle ustanovení zákona ã.128/2000 Sb., o obcích
– komplexní zaji‰Èování pracovnûprávních vztahÛ zamûstnancÛ obce
– zabezpeãování koncepce rozvoje a komplexního zaji‰tûní pfienesené pÛsobnosti

v˘konu státní správy ve správním obvodu mûsta Ti‰nova, obce s roz‰ífienou
pÛsobností

– fiízení a koordinace ãinnosti úfiadu
– zabezpeãování konání jednání Rady mûsta Ti‰nova a Zastupitelstva mûsta

Ti‰nova a dal‰í

Zákonné poÏadavky na uchazeãe: (dle § 4 a § 5 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfied-
nících územních samosprávn˘ch celkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ)

– fyzická osoba, která dosáhla vûku 18 let
– obãan âeské republiky nebo cizí státní obãan s trval˘m pobytem v âeské

republice, kter˘ ovládá ãesk˘ jazyk
– zpÛsobilost k právním úkonÛm
– trestní bezúhonnost
– ovládání jednacího jazyka
– splnûní dal‰ích pfiedpokladÛ podle § 2 a 4 zákona ã. 451/1991 Sb., kter˘m

se stanoví nûkteré dal‰í pfiedpoklady pro v˘kon nûkter˘ch funkcí ve státních
orgánech a organizacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (tj. lustraãní osvûdãení
a ãestné prohlá‰ení), pfiedpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby
narozené po 1. prosinci 1971

– minimálnû 3 roky praxe v prÛbûhu 8 let bezprostfiednû pfiedcházejících jmeno-
vání do funkce:
a) jako vedoucí zamûstnanec nebo
b) pfii v˘konu správních ãinností v pracovním pomûru k územnímu samospráv-

nému celku nebo pfii v˘konu státní správy v pracovním nebo sluÏebním po-
mûru ke státu nebo

c) ve funkci ãlena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobû
uvolnûného pro v˘kon této funkce

Dal‰í poÏadavky na uchazeãe:
– vysoko‰kolské vzdûlání
– znalost právních pfiedpisÛ z oblasti vefiejné správy a z personální oblasti (zákon

ã. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon ã. 128/2000 Sb. o obcích;  zákon
ã. 312/2002, o úfiednících územnû samosprávn˘ch celkÛ; zákon ã. 159/2006 Sb.,
o stfietu zájmÛ; zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád)
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– zpracování a následné obhájení vlastní Koncepce fiízení úfiadu, datum moÏ-
ného nástupu do funkce

– pokroãilá znalost Microsoft Office – Word, Excel, Power point, Internet, e-mail
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny „B“ – aktivní fiízení osobního automobilu
– znalost svûtového jazyka vítána (AJ, NJ)

Specifické poÏadavky na znalosti a dovednosti:
– efektivní komunikace
– orientace na cíl
– fiídící schopnosti (schopnost fiídit a rozhodovat pod tlakem)
– strategické my‰lení
– aktivní pfiístup k fie‰ení problémÛ

Specifické poÏadavky na schopnosti a vlastnosti pro v˘kon pozice:
– systematick˘ pfiístup
– analytické schopnosti
– sebefiízení
– time management

Zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ od nástupu.

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 12.

Písemné pfiihlá‰ky s poÏadovan˘mi doklady pfiedejte na podatelnu
MûÚ Ti‰nov nebo za‰lete v termínu do 16. 4. 2012 – do 17.00 hod. na 
adresu: Mûsto Ti‰nov,  nám. Míru 111,  666 19 Ti‰nov

Zalepenou obálku oznaãte slovy: „NEOTEVÍRAT – V˘bûrové fiízení – tajemník
úfiadu“

Kontaktní pracovník – Iva Dvofiáãková, personalista MûÚ Ti‰nov, tel.: 549 439 715,
e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

NáleÏitosti pfiihlá‰ky jsou:
Jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní pfiíslu‰nost, místo trvalého
pobytu, ãíslo obãanského prÛkazu, telefonní spojení, datum a podpis.

K pfiihlá‰ce pfiipojte:
– strukturovan˘ profesní Ïivotopis
– vlastní Koncepci fiízení úfiadu – v rozsahu maximálnû pût normo stran, vã. ter-

mínu moÏného nástupu
– motivaãní dopis
– originál v˘pisu z evidence rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích stát-

ních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vydan˘ domov-
sk˘m státem; pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezú-
honnost ãestn˘m prohlá‰ením

– originál ovûfiené kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
– vysvûdãení o státní závûreãné zkou‰ce nebo dodatek k diplomu (vysvûdãení

nebo dodatek, nemusí b˘t ovûfieno)
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Ti‰nov si vybral nové logo

Mûsto Ti‰nov vyhlásilo zaãátkem
mûsíce fiíjna loÀského roku vefiejnou
soutûÏ na vytvofiení jednotného vizuál-
ního stylu reprezentujícího mûsto pfie-
dev‰ím v oblasti cestovního ruchu. Nyní
zná vítûze.

Do soutûÏe bylo doruãeno celkem
70 návrhÛ, ze kter˘ch vybrala hodnotící
komise 20 nejlep‰ích. S tûmi se mohla
vefiejnost seznámit na internetov˘ch
stránkách mûsta a také mohla hlaso-
váním doporuãit odborné komisi, jak˘
návrh má vybrat. Mûsto vyuÏívá svÛj
historick˘ erb, ten bude i nadále pfii
slavnostnûj‰ích událostech zachován,
na bûÏnou prezentaci mûsta a pfii propa-
gaci v cestovním ruchu je v‰ak tfieba
zvolit modernûj‰í vizuální styl. V̆ bûr
nebyl vÛbec jednoduch˘, pÛvodnû pláno-
van˘ termín pfiedstavení nového loga
jsme museli dokonce posunout.
Hodnotící komise sloÏená z odborníkÛ
na grafick˘ design a zástupcÛ mûsta
nakonec doporuãila mûstské radû jako
nejvhodnûj‰í návrh autorek Martiny
Calajové a Lucie Zelené. Ty vycházely
pfii tvorbû nového loga ze dvou v˘raz-

n˘ch krajinotvorn˘ch prvkÛ Ti‰nova,
kopcÛ Kvûtnice a Klucanina. Právû tvar
obou kopcÛ se promítá v logu ve zv˘raz-
nûné vrchní ãásti písmene S a v obráce-
ném akcentu. Oba tyto identické prvky
tvofií souãasnû velmi ãistou, nekompli-
kovanou a snadno zapamatovatelnou
znaãku. Rada mûsta na svém posledním
jednání schválila pofiadí, jak bylo navr-
Ïeno hodnotící komisí. Já osobnû pova-
Ïuji nové logo mûsta za zdafiilé, sk˘ta-
jící pfiedev‰ím velké moÏnosti v dal‰ích
aplikacích. Mûsto bude nyní s autor-
kami jednat o uzavfiení licenãní smlouvy
a tvorbû grafického manuálu, kter˘ bude
konkretizovat vyuÏití loga na mûst-
sk˘ch dokumentech, propagaãních ma-
teriálech, informaãních tabulích a po-
dobnû. Mûsto bude také fie‰it právní
ochranu loga a doufá, Ïe bude mít více
‰tûstí neÏ sousední Kufiim, ta fiádnou re-
gistraci loga fie‰ila více jak rok.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Sbûrn˘ dvÛr

Informujeme obãany, Ïe z provozních
dÛvodÛ bude Sbûrn˘ dvÛr mûsta Ti‰nova
(ul. Wágnerova 1543) v sobotu 31. 3.
2012 uzavfien. Dûkujeme za pochopení.

Odbor správy majetku a investic

– souhlas s nakládáním s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely tohoto v˘bûro-
vého fiízení, ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ

– osvûdãení podle § 4 odst. l (nebo ãestné prohlá‰ení o jeho vyÏádání) a ãestné pro-
hlá‰ení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona ã. 451/1991 Sb., kter˘m se stanoví
nûkteré dal‰í pfiedpoklady pro v˘kon nûkter˘ch funkcí, v platném znûní

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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Finanãní arbitr mÛÏe
pomoci i Vám

Finanãní arbitr je zákonem zfiízen˘
orgán, kter˘ bezplatnû rozhoduje spory
mezi zákazníky (spotfiebiteli) a finanã-
ními institucemi, a to v˘luãnû na návrh
zákazníka (spotfiebitele). Jeho hlavním
posláním je zaji‰tûní rychlého, bez-
platného a efektivního vyfiizování
sporÛ mezi obãany a finanãními insti-
tucemi.

Finanãní arbitr je pfiíslu‰n˘ k rozho-
dování sporÛ mezi:
a) poskytovateli a uÏivateli platebních

sluÏeb (napfi. mezi zákazníkem a ban-
kou)

b) vydavateli a drÏiteli elektronick˘ch
penûz (napfi. mezi drÏitelem pfiedpla-
cené karty jízdného a provozovatelem
vefiejné dopravy)

c) mezi zprostfiedkovateli ãi vûfiiteli
a spotfiebiteli v oblasti spotfiebitel-
sk˘ch úvûrÛ (napfi. spor zákazníka
s vûfiitelem o odstoupení od úvûrové
smlouvy)

d) investiãními fondy a spoleãnostmi
a spotfiebiteli (napfi. spor mezi zákaz-
níkem a investiãní spoleãností
o správnosti úãtovan˘ch poplatkÛ)

Návrh na zahájení fiízení pfied fi-
nanãním arbitrem lze podat písemnû,
v elektronické podobû (e-mailem opatfie-
n˘m zaruãen˘m podpisem nebo pro-
stfiednictvím datové schránky), osobnû
v sídle Kanceláfie finanãního arbitra.
K usnadnûní podání návrhu je k dispo-
zici formuláfi – http://www.finarbitr.cz
/cs/formulare-ke-stazeni.html.

Kontakt: Kanceláfi finanãního arbitra,
Legererova 1581/69, 110 00 Praha 1,
tel.: 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbi-
tr.cz, www.financniarbitr.cz

Nevymûní‰ – nepojede‰

Jste drÏitelem fiidiãského prÛkazu
vydaného od 1. ledna 2001 do
31. prosince 2002? Podejte Ïádost o v˘-
mûnu tohoto ¤P co nejdfiíve, nejpozdûji
do 31. prosince 2012. Rozhodující pro
v˘mûnu fiidiãského prÛkazu je datum
jeho vydání, nikoliv typ fiidiãského prÛ-
kazu (viz. § 134 zákonu ã. 361/2000 Sb.).
Co musím mít s sebou?
– platn˘ doklad totoÏnosti (obãansk˘

prÛkaz, pas)
– jednu fotografii o rozmûrech 3,5�4,5 cm
– fiidiãsk˘ prÛkaz, kterému konãí plat-

nost
Kolik mû to bude stát?
– Nebude vás to stát nic – povinná v˘-

mûna je osvobozena od správního po-
platku.

Kde si mohu vymûnit svÛj ¤P?
– Na pfiíslu‰ném pracovi‰ti obecního 

úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností (pod-
le místa trvalého pobytu drÏitele ¤P).

Kdy mnû bude vydán nov˘ ¤P?
– Nejpozdûji do 20 dnÛ ode dne podání

Ïádosti (popfi. do 5 pracovních dnÛ po
úhradû správního poplatku 500 Kã).

Dal‰í informace získáte na interneto-
v˘ch stránkách www.vymentesiridicak.cz

Den otevfien˘ch dvefií na M·

Probûhne od 9.00 do 11.00 a od 13.00
do 15.00 hod. na M· Horova – stfieda
4. 4. 2012, M· Sluníãko, Na Rybníãku
– stfieda 11. 4. 2012, M· U Humpolky
i pracovi‰tû  Kvûtnická – ãtvrtek 12. 4.
2012. V tûchto termínech si rodiãe vy-
zvednou Ïádost o pfiijetí dítûte do M·
a dostanou podrobné informace o celém
prÛbûhu pfiijímacího fiízení. Zápis dûtí
do M· probûhne ve stfiedu 25. dubna
2012 od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do
15.00 hod.
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

KPH – Ensemble Serpens Cantat
Stfieda 28. bfiezna
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 KPH!
Vstupné 100,- Kã pro dûti, studenty

do 26 let a seniory (dÛchodce) 60,- Kã.
Jeden dospûl˘ jako doprovod dítûte
zdarma!

P¤IPRAVUJEME

„Svûtáci“
6. dubna

Kino Svratka, v 19.30 hod.
Muzikál divadelní spoleãnosti Háta.

V hlavních rolích alternují napfi.
I. Andrlová, A. Gondíková,
M. Boãanová, M. Absolonová, P. Vítek,
J. Pfieuãil, M. Zounar a dal‰í.

Vstupenky k dispozici od 6. 3.
v pfiedprodeji v knihkupectví u paní
Ra‰kové (1. – 9. fiada za 280,- Kã;
10. – 25. fiada za 250,- Kã).

3. roãník festivalu „Hudební jaro
ZdeÀka Pololáníka“

Pfiipraveny jsou dva koncerty:
Duo Olga Procházková

a Franti‰ek ·míd
11. dubna

kostel sv. Václava v Ti‰novû
(soprán, sólistka opery Slezského divadla

v Opavû) a Franti‰ek ·míd (varhany).

Koncertní sourozenecké duo
Alena âechová (housle)
a Petr âech (varhany)

10. kvûtna, bazilika Porta coeli
v Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova.

Zaãátky obou koncertÛ v 19.00 hod.

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

V˘stava „Sokol na Ti‰novsku“
11. bfiezna – 27. kvûtna

V̆ stava se koná ke 120. v˘roãí zalo-
Ïení Tûlocviãné jednoty Sokol Ti‰nov
a 110. v˘roãí vzniku Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské.

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

„Hudební svûtlo barvou“
Vladimír Kiseljov

6. 3. – 5. 4. 2012
V̆ stava maleb inspirovan˘ch hud-

bou. Více o umûlci na www.kiseljov.net

V˘stava ke 125. v˘roãí narození
malífie Josefa Jambora

7. 4. – 31. 10. 2012
VernisáÏ se uskuteãní v sobotu

7. dubna 2012 v 17 hod.



Kultura

8 TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2012

Mûstská knihovna Ti‰nov
bfiezen – mûsíc ãtenáfiÛ

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Salonky

Nítûná grafika
22. 3. 2012 v 9.30

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu pod vedením paní Aleny
Brodecké.
Poplatek za kurz: 50,- Kã.

Zájemci se mohou pfiihlásit
v Mûstské knihovnû Ti‰nov osobnû nebo
telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Beseda

Arno‰t Goldflam
19. 3. 2012

Beseda s muÏem mnoha talentÛ – di-
vadelním reÏisérem, dramatikem, her-
cem, pedagogem a spisovatelem
Arno‰tem Goldflamem. V rámci setkání
probûhne i autorské ãtení z pfiipravova-
n˘ch, ale je‰tû nevydan˘ch knih „O ta-
tovi“ – to je zatím pracovní název. Pro
zajímavost a pobavení pfiidá jeden mal˘
pfiíbûh z knihy pro dûti „Sny na dobrou
noc“ a probûhne i autogramiáda.

Z Pekingu do Ka‰garu
26. 3. 2012 v 17.00

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku
a Mûstská knihovna Ti‰nov vás zvou na
druhou akci benefiãní série – Z Pekingu
do Ka‰garu. Vyprávûní Viktorie ·Èastné
o putování po âínû od v˘chodu k západu
se uskuteãní v pfiedná‰kovém sále mûst-
ské knihovny.

V˘stava

Drátované Velikonoce
29. 2. – 6. 4. 2012

Prodejní v˘stava drátovan˘ch vají-

ãek a dal‰ích drobností s velikonoãní
tématikou probûhne v prostorách dospû-
lého oddûlení knihovny. Vystavovat
budou mistfii cechu ãesko-moravsk˘ch
umûleck˘ch dráteníkÛ, ãlenové sdruÏení
lidov˘ch fiemeslníkÛ a regionálních v˘-
robcÛ MAS Moravsk˘ kras Jifií Bare‰
a Emílie ·Èávová. Na v˘stavû budou
rovnûÏ drátenické v˘robky  dÏarkÛ (drá-
tenick˘ch uãÀÛ), které vede mistr cechu
Jifií Bare‰ ze sociálnû terapeutické dílny
drátenické v ÚSP KOCIÁNKA Brno.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Beseda s Renátou Fuãíkovou
a obrazové putování  pro dûti
27. 3. 2012 v 9.00, 10.30 a 12.30

Pí‰u, pí‰e‰, pí‰eme – StaÀ se spiso-
vatelem

Jako kaÏd˘ rok, tak i letos se mÛ-
Ïete zapojit do bfieznového kniÏního tvo-
fiení. Knihy nejenÏe rádi ãteme, ale
mÛÏeme je i sami psát. Po cel˘ mûsíc
bfiezen mÛÏete svá literární dílka pfii-
nést do na‰í knihovny, kde z nich uspo-
fiádáme v˘stavku a také spoleãné autor-
ské ãtení. Máte-li chuÈ, zaãnûte jiÏ teì!
MÛÏete si vymyslet jak vlastní pfiíbûh ãi
básniãku, tak i dát knize podobu dle své
fantazie. Není kniha jako kniha, záleÏí
jen na va‰em nápadu a ‰ikovnosti.
KaÏd˘ zúãastnûn˘ se mÛÏe tû‰it na mi-
lou odmûnu.

Tak neváhejte a pi‰te, malujte
a tvofite!

Pozvánka na velikonoãní setkání
seniorÛ
28. 3. 2012 ve 13.30

Náv‰tûvníci a ãtenáfii knihovny mají
opût moÏnost setkat se s ti‰novsk˘mi
seniory. I tentokrát nás babiãky a dû-
deãkové z CSS pfiekvapí, pfiipravili pod
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vedením Marty ·pírkové v na‰í ãítárnû
opût velikonoãní v˘zdobu. MÛÏeme obdi-
vovat fiadu tradiãních i netradiãních
velikonoãních motivÛ i rÛzné techniky
ve zdobení vajíãek, které nás vÏdy pfie-
svûdãí o nápaditosti i zruãnosti seniorÛ.
Na‰e tradiãní setkání zpestfií pfiedsta-
vení ÏákÛ ze Z· Smí‰kova, vystoupí
s pásmem poezie a zahrají nám pohád-
kové melodie na flétnu i housliãky.
V pfiednesu seniorÛ se mÛÏeme také za-
poslouchat do úryvkÛ z knih s jarní té-
matikou. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Kniha o MUDr. Franti‰ku
Kuthanovi

Ke 150. v˘roãí narození v˘znamného
ti‰novského obãana MUDr. Franti‰ka
Kuthana vydalo mûsto Ti‰nov pÛvabnou
kníÏeãku „Kuthanovo sanatorium
v Ti‰novû“, jejímÏ autorem je ti‰novsk˘
patriot a písmák Karel Krejãí. S jeho za-
jímav˘mi vzpomínkov˘mi texty se jiÏ
fiadu let setkávají ãtenáfii Ti‰novsk˘ch
novin.

KníÏka na  55 stranách mapuje
nejen bohat˘ Ïivot tohoto v˘znamného
lékafie, ale také stavbu ti‰novského sa-
natoria, zpÛsoby léãení a osudy tohoto
mimofiádného zafiízení bûhem své his-
torie aÏ do souãasnosti. KníÏka je dopl-
nûna fiadou dobov˘ch fotografií.

Autor Karel Krejãí nepracuje jenom
s osobními vzpomínkami, se svou feno-
menální pamûtí nebo se vzpomínkami
pamûtníkÛ, ale také erudovanû vyuÏívá
literaturu jako profesionální historik
a tuto literaturu uvádí v závûru své
práce.

PfiipomeÀme alespoÀ krátce osob-
nost MUDr. Franti‰ka Kuthana, kter˘
se narodil 5. bfiezna 1862 v Krahulovû
na Tfiebíãsku. Po gymnáziu vystudoval
lékafiskou fakultu UK. Praxi potom ab-

solvoval nejen v Praze, ale také v Brnû.
Bûhem své praxe se stává také lázeÀ-
sk˘m lékafiem a právû tyto zku‰enosti
ho vedou k my‰lence zaloÏení léãebného
sanatoria. Tuto my‰lenku realizoval
v letech 1898 – 1899 a podle architekta
Karla Huga Kepky (viz slovník: „Od
Vevefií k Pern‰tejnu“) vybudoval
v Ti‰novû vodoléãebn˘ ústav, jehoÏ
v˘znam a vûhlas záhy pfiesáhl hranice
regionu. V sanatoriu potom pob˘vala
také celá fiada v˘znamn˘ch osobností
napfi. spisovatel Jar. Kvapil, básník
Frant. Halas a fiada dal‰ích.
MUDr. Franti‰ek Kuthan, jehoÏ Ïivot
byl cele naplnûn prací, umírá v Ti‰novû
15. ledna 1944.

Vûfiím, Ïe tato kníÏeãka osloví nejen
pamûtníky a lokální patrioty, ale také
v‰echny dal‰í, ktefií mají zájem o his-
torii mûsta. ·koda, Ïe se autorovi 
neve‰lo do textu také jméno dlouhole-
tého fieditele nemocnice prim.
MUDr. Jaroslava Svobody, kter˘ se za-
slouÏil o rozvoj toho zdravotnického za-
fiízení.

Tato kníÏeãka je tfietím svazkem
v edici Ti‰novsko (vy‰lo: Kopiáfi kores-
pondence obecní rady – Pamûtní kniha
mûsteãka Ti‰nova a Dûjiny Boraãe
– Podolí).

Je dobfie, Ïe pfiedstavitelé mûsta
vûnují pozornost také tûmto kulturním
aktivitám. Kdo chce znát budoucnost,
musí pochopit historii.

Vûfiím, Ïe tato sympatická kníÏeãka,
psaná srdcem, se dostane do povûdomí
‰iroké ãtenáfiské vefiejnosti. KníÏka je
k dostání v Muzeu mûsta Ti‰nova,
Podhoráckém muzeu v Pfiedklá‰tefií,
Turistickém informaãním centru a knih-
kupectví paní Ra‰kové v Jamborovû
domû.

Mgr. Miroslav Pavlík
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Pozvánka na v˘stavu
fotografií

âlenové Klubu pfiátel fotografie
Pavel Bortlík, Bohumil Kabe‰
a Miroslav Zavadil vás srdeãnû zvou na
v˘stavu fotografií. Slavnostní zahájení
se koná ve foyer Z· Ti‰nov, nám.
28. fiíjna dne 24. bfiezna 2012
v 16.00 hod. Úvodní slovo pfiednese
PhDr. Irena Ochrymãuková. V̆ stava po-
trvá do 6. 4. 2012.

V˘stava obrazÛ
Evy Londinové v Brnû

V galerii  Îlut˘ kopec v Masarykovû
onkologickém ústavu byla 1. bfiezna za-
hájena v˘stava obrazÛ Evy Londinové
„Dech jara“, která potrvá do 3. dubna.

Ti‰novská v˘tvarnice Eva
Londinová v Brnû naposledy vystavova-
la na sklonku roku 2010 v galerii
Plamínek kolekci nazvanou „Tam, kde
chodí slunce“. Malífiskou tvorbu si zvo-

lila k vyjadfiování sv˘ch pocitÛ, du‰ev-
ních pochodÛ, nálad vlastních i lidí, s ni-
miÏ se setkává.  Ke zobrazování tûchto
pocitÛ volí vût‰inou techniku olejomalby
na plátnû. Neklade si Ïádné hranice.
Pracuje s barvou, s jejími estetick˘mi
a v˘razov˘mi vlastnostmi. Poãítá s ele-
mentárním úãinkem na vnímatele.
UÏívá tradiãních i sv˘ch vlastních po-
stupÛ. Neustále se v ní vyrovnává rozu-
mová sloÏka se sloÏkou citovou a volnû
naplÀovan˘ fiád s pÛsobením náhody.
SnaÏí se postihnout skuteãnost v její slo-
Ïitosti, promûnlivosti, stálosti i pomíji-
vosti. Rozvíjí sled gest, struktur, svûtel
a barevn˘ch tónÛ. Maluje tak, jak to
cítí její srdce. Vypovídají o tom i dvû
desítky vystavovan˘ch obrazÛ nesoucí
názvy napfi. Rej mot˘lÛ a váÏek,
Tajemná zahrada, Kvûtomluva,
Kvetoucí tfie‰eÀ, Kvetoucí mofie, Rojení,
Laviãka zamilovan˘ch, âekání, âas zra-
losti, Samotáfii, Taneãnice ãi Bezedné
ko‰íky.

Bohumil Hlaváãek

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
17. 3. Dominion Tour – turnaj Pfiístav Odyssea 9.00 Odyssea
19. 3. A. Goldflam – beseda MûK Ti‰nov 17.00 MûK Ti‰nov
21. 3. Jarní koncert Velk˘ sál MûKS 18.30 ZU·
24. 3. Rolling Stones Café U Palce 21.00 Café U Palce

Revival Band Brno
26. 3. Z Pekingu do Ka‰garu MûK Ti‰nov 17.00 Lesní rodinn˘

– beseda klub
27. 3. Beseda s R. Fuãíkovou MûK Ti‰nov 6.00 MûK Ti‰nov

10.30
12.30

28. 3. Ensemble Serpens Cantat Velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS
– koncert KPH

28. 3. Velikonoãní setkání MûK Ti‰nov 13.30 MûK Ti‰nov
se seniory



Kultura

12 TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2012

Rodinné centrum Studánka
vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Jarní aranÏování s Lenkou
Mihulovou
Ve ãtvrtek 22. 3. v 15.30 a 16.30 hod.
Cena: 70,- Kã

Nutná rezervace pfiedem na tel.: 737
514 332 nebo na spackovazdenka@se-
znam.cz

Strategické plánování NNO – kurz
Pátek a sobota 23. a 24. 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: Stanislav Kutáãek

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

Hlídání dûtí je zaji‰tûno, poãet dûtí
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.krehliko-
va@centrum.cz, tel.: 603 918 524

Detoxikace organismu – pfiedná‰ka
V pátek 23. 3. 2012 v 17.00 hod.
Lektoruje: Dobroslava Vincencová
www.detoxikace-brno.cz
Návrat ke zdraví pomocí pfiírodních metod:
– odkyselení organismu
– oãista stfiev
– v˘znam minerálÛ a vitamínÛ
– potraviny, které nám nejvíce ‰kodí
– detoxikace metodou MUDr. Joná‰e
Cena: 50,- Kã na osobu, není tfieba se

hlásit pfiedem.

Dûti vafií s rodiãi
Úter˘ 27. 3. v 15.30 hod.
a dále vÏdy poslední úter˘ v mûsíci

V˘stavy
Datum Akce Místo
29. 11. – 25. 3. Malífi Bohumír Matal a ml˘n v Prudké Podhorácké muzeum
29. 2. – 6. 4. Drátované Velikonoce MûK Ti‰nov

6. 3. – 5. 4. Hudební svûtlo barvou – V. Kiseljov JamborÛv dÛm
11. 3. – 27. 5. Sokol na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova
27. 3. – 20. 5. Tvorba za mfiíÏemi Podhorácké muzeum
31. 3. – 5. 4. Jarní velikonoãní prodejní v˘stava OÚ Pfiedklá‰tefií

2. 3. – 4. 5. I. VanÏurová – Paliãkovaná krajka Domov sv. AlÏbûty 
a malované hedvábí ÎernÛvka

24. 3. – 6. 4. V̆ stava fotografií P. Bortlíka, Z· Ti‰nov,
B. Kabe‰e, M. Zavadila nám. 28. fiíjna

RÛzné
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Tentokrát si uvafiíme bezlepkové
dobroty. Dûti s rodiãi se nauãí pfiipravo-
vat jednoduchá jídla, svaãinky a dobroty
ze sezónních potravin. Kdo by pak ne-
chtûl ochutnat! Na kaÏdé lekci získají ú-
ãastníci 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 do 26. 3. do 12.00 hod.

V˘stava svatebních fotografií
Od 13. do 24. února RC Studánka

vystavila ve vestibulu základní ‰koly na
námûstí 28. fiíjna  svatební fotografie od
‰edesáti sezdan˘ch párÛ. Náv‰tûvníci
tak mohli vidût nejstar‰í fotografii z ro-
ku 1910 i fotografie novomanÏelÛ z loÀ-
ského roku. Atmosféru v˘stavy dotvofii-
ly figuriny se svatebními ‰aty Ïenicha
a nevûsty, desítky svatebních pfiání,

citátÛ o manÏelství nebo panel se sva-
tebními zvyky. Bylo pro nás potû‰ením
takovou v˘stavu uspofiádat, protoÏe se
svatebními fotografiemi jsou spojené

nejrÛznûj‰í pfiíbûhy, do kter˘ch jsme
mohli nahlédnout. Nûkteré vzpomínky
moÏná oslovily i náv‰tûvníky, ktefií po-
tom hlasovali pro „NEJFOTO“. Bylo se-
sbíráno celkem 336 hlasovacích lístkÛ,
nejvíc hlasÛ, t. j. 198, získali Lucie
Galáfiová a Ivo Dobrovoln˘, potom páry
Katefiina Zemánková a Marek ·nédar
52 hlasÛ a ZdeÀka Kováfiová s Petrem
·paãkem obdrÏeli 24 hlasÛ. Rozhodli
jsme se v‰echny tyto páry podûlit ce-
nami, které nám darovaly fotoateliéry
Daniely Pochopové a Foto – Eva. V‰em,
co nám své fotografie zapÛjãili, velmi dû-
kujeme. Dûkujeme také vedení
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna, Ïe nám po-
mohlo v˘stavu uskuteãnit, pÛjãovnû
svatebních ‰atÛ VIOLA za zapÛjãení
figuríny, redakci Ti‰novsk˘ch novin za
propagaci v˘stavy a samozfiejmû v‰em
dobrovolníkÛm, ktefií se ochotnû podíleli
na organizaci v˘stavy.

Lenka Kfiehlíková
koordinátorka RC Studánka

Pfiipravujeme:
Dûtská jarní burza 2. – 4. 4.
Putování za skfiítky 22. 4.

Informace z DDM Ti‰nov

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

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

FIMO – KALEIDOSKOP
Sobota 31. 3. 2012 od 14 do 17 hod.

Necháme se inspirovat pohledem do
krasohledu a vytvofiíme originální vzor
sloÏen˘ z více motivÛ. MÛÏete si vyrobit
‰perk, ozdobit lÏíci, pfiíbor nebo tfieba
plechovou krabiãku.
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S sebou: 3 – 4 barvy Fima nebo
Cernitu – barvy by se k sobû mûly hodit
a zároveÀ b˘t dostateãnû kontrastní,
aby vzor vynikl, ostr˘ fiezák (nejlépe jen
plátek z fiezáku), pokud chcete tak dvû
lÏíce nebo jednu sadu pfiíborÛ nebo ple-
chovou krabiãku, stfiednû velké spínací
‰pendlíky na broÏe, zavírací sáãky na
zbytky Fima, plastovou krabiãku na
rozdûlané vzory. Na kompletování
‰perkÛ si vezmûte háãky na náu‰nice,
n˘ty, jehly, kÛÏe apod. Pro pohodlí pfii-
balte i pfiezÛvky.
Lektorka: Tereza Boãková

Kurz je vhodn˘ pro zaãáteãníky od
12 let. Zku‰enost s kompletováním
‰perkÛ v˘hodou. Cena: studenti 12 – 21
let 90 Kã, dospûlí 180 Kã.

Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem
na tel.: 731 507 220 nebo: lazarova
@ddm-tisnov.cz. Maximální poãet úãast-
níkÛ je 10. Fotografie v˘robkÛ najdete
na: www.ddm-tisnov.cz v kurzech.
Tip pro maminky: va‰e dûti zatím mÛ-
Ïou nav‰tívit na‰i velikonoãní dílniãku
ve stejném ãase.

JARNÍ VELIKONOâNÍ DÍLNIâKA
PRO DùTI
Sobota 31. 3. 2012 od 14 do 17 hod.

Jarní a velikonoãní tvofiení pro dûti
od 6 do 12 let. Men‰í dûti od 3 let za
asistence rodiãÛ. Vstupné dobrovolné.

DDM pfiedstavuje první nabídku
na LETNÍ TÁBORY A POBYTY: 

LETNÍ STANOV¯ TÁBOR
– VRANICE
Termín: 14. 7. – 27. 7. 2012

Tradiãní tábor pro dûti 7 – 15 let.
Nabízíme jim pfiíjemné proÏití prázdnin
v krásné pfiírodní rezervaci Toulovcovy
Ma‰tale (www.mastale.cz) s napínavou
celotáborovou hrou. Na tábofie dûti ãe-

kají záÏitky, které jim mûsto nenabídne.
Je pro nû pfiipraven˘ bohat˘ program
pfii kterém potkají nové kamarády, zís-
kají manuální zruãnost, nauãí se samo-
statnosti i práci v kolektivu. Díky nízké
kapacitû úãastníkÛ táborníky pfiijme
domácí kamarádská atmosféra. Letos
oslavíme na tábofie 10. v˘roãí.
Ubytování je ve stanech s podsadou (pro
dva), v pfiípadû ‰patného poãasí pfiipra-
veno stálé zázemí. Strava je 5x dennû.
Cena: 3 600 Kã (100 Kã sleva pro úãast-
níky z min. let). Informace a pfiihlá‰ky:
Dá‰a Lazarová, tel.: 731 507 220, e-mail:
lazarova@ddm-tisnov.cz

LETNÍ P¤ÍMùSTSKÉ TÁBORY
I. termín: 6. 8. – 10. 8. 
II. termín: 13. 8. – 17. 8.
III. termín: 20. 8. – 24. 8.
Místo: DDM Ti‰nov 
Cena: 900,- Kã / cel˘ t˘den, jednotlivé

dny 220,- Kã.
Pro dûti 1. – 4. tfiídy

Pfiímûstské tábory se uskuteãní
v DDM Ti‰nov, pondûlí – pátek od 8 do
16 hodin. Dûtem nabídneme pestr˘ pro-
gram – v˘lety, koupání, sport, dílniãky,
hry apod.

Podle poãasí zafiadíme typicky
prázdninové aktivity – koupání, v˘lety,
hry uvnitfi i na hfii‰ti, pobyt v pfiírodû.
Dal‰í moÏnosti nabízí prostory a vyba-
vení DDM – tûlocviãna, keramická
dílna, fotbálek, video.

V poledne dûti dostanou tepl˘ obûd
(polévka a hlavní jídlo). Pitn˘ reÏim bû-
hem celého dne je samozfiejmostí.

Dûti mÛÏete hlásit i na více turnusÛ
nebo na jednotlivé dny.

Vzhledem k velkému zájmu o tento
typ tábora je vhodné místo zavãas rezer-
vovat.

Informace a rezervace: kancelar
@ddm-tisnov.cz, tel.: 777 809 263.
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SPORTOVNÍ TÁBOR
Termín: 29. 7. – 4. 8. 2012

Nov˘ sportovní tábor urãen˘ pro
dûti základních ‰kol nabídne rÛzné
druhy sportÛ na venkovních hfii‰tích
i v hale, v˘lety a zábavu v krásném pro-
stfiedí âeskomoravské vrchoviny, 4 km
od mûsta Telãe. V programu budou napfi.
tyto sportovní aktivity: fotbal, florbal,
volejbal, ping-pong, tenis a dal‰í. Podle
poãasí se budeme koupat v bazénu nebo
v rybníku s píseãnou pláÏí.  Nav‰tívíme
zámek v Telãi, znám˘ z ãesk˘ch pohá-
dek nebo se vy‰plháme na nejvy‰‰í
vrchol vysoãiny. Místo: RS Úsvit
http://rekreace-usvit.haul.cz.
Ubytování v chatkách.
Informace a pfiihlá‰ky:
Mgr. Smí‰ková Ivana, e-mail: smisko-
va@ddm-tisnov.cz, tel.: 737 331 437

Florbalov˘ turnaj

V sobotu 18. 2. 2012 probûhl v tûloc-
viãnû sokolovny, pod zá‰titou Domu dûtí
a mládeÏe, 1. roãník florbalového tur-
naje pro neregistrované hráãe. Turnaje
se zúãastnilo celkem 8 t˘mÛ z Ti‰nova
i blízkého okolí. SoutûÏilo se ve dvou ka-
tegoriích, a to I. a II. stupeÀ Z·. Fandící
rodiãe a spoluhráãi vytváfieli tu pravou
atmosféru sportovního utkání. Po ur-
putném boji mlad‰ích ÏákÛ si nakonec
zlato i pohár odnesli Florbal Kings
z DDM Ti‰nov. Z kategorie star‰ích vy-
bojovali nakonec prvenství ho‰i z JKP
Florbal Kufiim. Obdiv také sklidilo pár
stateãn˘ch hráãek, které se nenechaly
zahanbit a klukÛm v t˘mu byly velkou
oporu. Podûkování patfií panu rozhod-
ãímu, kter˘ spravedlivû cel˘ turnaj fiídil
a dal‰ím organizátorÛm starající se
o hladk˘ prÛbûh celé akce. Stejnû tak
Patriku Îákovi za jeho fotodokumen-
taci. Dûkujeme taktéÏ sponzorovi akce

Wellnessu Kufiim za vûcné ceny.
VítûzÛm blahopfiejeme a tû‰íme se na
dal‰í roãník.
V˘sledky turnaje:
Kategorie A (1.-5. tfiída Z·)
1. místo Florbal Kings DDM Ti‰nov
2. místo âervení tygfii Dolní Louãky
3. místo AFK Borci DDM Ti‰nov
4. místo Bílí orli Dolní Louãky
Kategorie B (6. - 9. tfiída Z·)
1. místo JKP Florbal Kufiim
2. místo FL Îelezné
3. místo Allstars Hradãany
4. místo Diadoras Dolní Louãky

Za pofiadatele Mgr. Ivana Smí‰ková,
DDM Ti‰nov

Ekoporadna Ti‰novsko

Zveme vás na tradiãní jarní akci
Sázení jedliãek s procházkou
po Klucaninû

Pfied Vánoci jste mûli moÏ-
nost v Ekoporadnû zakou-
pit jedliãky v kvûtináãi,
které teì na jafie mÛÏete
spolu s námi vysadit na
vhodné místo do lesa.

Pokud jedliãky nemáte a chcete se jen
projít po lese a vyslechnout si odborn˘
v˘klad, pfiípadnû s v˘sadbou pomoci,
pfiidejte se k nám.

Sázení probûhne v nedûli 1. dubna
v 9.00. Setkáme se pfied bránou do are-
álu Nemocnice Ti‰nov, PurkyÀova 279,
666 13 Ti‰nov.

Sázení je urãeno ‰iroké vefiejnosti
bez vûkového omezení a je zvlá‰tû
vhodné pro rodiãe s dûtmi.

Doporuãujeme obleãení a obuv do te-
rénu. Pokud máte moÏnost, vezmûte
s sebou r˘ã nebo jin˘ men‰í nástroj
vhodn˘ k sázení a také láhev s vodou na
zalití sazeniãek.
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UpozorÀujeme na zmûnûnou
otevírací dobu Ekoporadny!

Po organizaãní pauze na poãátku
roku je Ekoporadna Ti‰novsko opût
otevfiena a mÛÏete i nadále vyuÏívat
jejích poradensk˘ch sluÏeb, vybrat si
z ‰iroké nabídky nov˘ch Fair Trade
v˘robkÛ nebo si vypÛjãit zajímavou
knihu z roz‰ífiené knihovny. Otevfieno
je kaÏdou stfiedu od 14.00 do 17.00
hodin.

Také bychom Vás rádi upozornili 
na vylep‰ené internetové stránky
http://ekoporadna.tisnovsko.eu, kde
mÛÏete vyuÏít formuláfie na dotazy, dis-
kusního fóra, prohlédnout si fotografie
z minul˘ch akcí nebo se doãíst o akcích
chystan˘ch.

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Ing. Hana Ondru‰ková

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

Plavání Maìarsko
– Mo‰on v pondûlí
26. 3. 2012

Odjezd v 6.00 od Podhorácké restau-
race. Dal‰í zastávky: námûstí u po‰ty,
sídli‰tû Klucanina. Pfiedpokládan˘ ná-
vrat ve 20.00 hodin. Cena zájezdu:
Kã 550,- zahrnuje: autobus, vstupné, po-
ji‰tûní, prÛvodce.

Pfiihla‰ování na zájezd probûhne
19. 3. 2012 v 9.00 hodin ve vestibulu
DPS Ti‰nov, Králova 1742. Pfii pfiihla‰o-
vání zaplatíte cenu zájezdu Kã 550,-
a nahlásíte nám adresu, telefonní kon-
takt na Vás, zdravotní poji‰Èovnu a rod-
né ãíslo (pro úãely poji‰tûní). Zájezd je
urãen zejména pro seniory.

Velikonoãní v˘stava ruãních prací
úter˘ 3. 4. 2012 od 10.00 do 16.00
hodin v prostorách DPS Králova

Budete si moci prohlédnout a pfií-
padnû zakoupit velikonoãní a jarní de-
korace, vy‰ívaná pfiání, drátované a ko-
rálkované ozdoby a dal‰í rukodûlné v˘-
robky.

Sociální sluÏby CSS
Hlavní ãinností Centra sociálních

sluÏeb Ti‰nov je poskytování sociálních
sluÏeb seniorÛm.  Sem patfií peãovatel-
ská sluÏba poskytovaná obyvatelÛm
DPS Králova a K âimperku, ale také se-
niorÛm z Ti‰nova. Pro ty, ktefií chtûjí
a mohou zÛstat ve svém domovû, av‰ak
potfiebují pomoci pfii nûkter˘ch ãinnos-
tech, zaji‰Èujeme nákupy, rÛzné po-
chÛzky, úklid, pomÛÏeme pfii podání
stravy nebo pfii osobní hygienû. Novû je
nyní moÏné sjednat si provádûní
základních úkonÛ peãovatelské
sluÏby aÏ do 18 hodin.

Jedním z fakultativních úkonÛ peão-
vatelské sluÏby je pedikúra – pedikérka
pracuje v budovû na Královû ulici, ale
chodí i do domácnosti klientÛ peãovatel-
ské sluÏby.

SeniorÛm rozváÏíme také obûdy.
Více neÏ 140 seniorÛ z Ti‰nova a nûkte-
r˘ch okolních obcí si kaÏd˘ pracovní den
mÛÏe vybrat ze tfií jídel, pfiiãemÏ jedno
je vhodné pro diabetiky, jedno odpovídá
Ïluãníkové dietû a jedno je bûÏné.

Informace o v‰ech úkonech, které
peãovatelky zaji‰Èují, najdete na na‰ich
stránkách www.css.tisnov.cz nebo v kan-
celáfiích v budovû CSS na Královû ulici.
Telefonicky je nejlépe volat 549 410 301,
odkud je moÏné podle potfieby pfiepojit
na peãovatelskou sluÏbu, fieditelku CSS,
pedikúru, správce nebo také pfiímo do
bytÛ obyvatel DPS.

Dal‰í sociální sluÏbou, kterou CSS
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Ti‰nov poskytuje, jsou sociálnû aktivi-
zaãní sluÏby pro seniory a osoby se zdra-
votním postiÏením. V rámci této sluÏby
nabízíme osobám se zdravotním postiÏe-
ním a seniorÛm zprostfiedkování kon-
taktu se spoleãensk˘m prostfiedím, a to
prostfiednictvím zájmov˘ch, vzdûláva-
cích a volnoãasov˘ch aktivit.

Souãástí této sluÏby je poskytování
sociálnû terapeutick˘ch ãinností, které
vedou k rozvoji nebo udrÏení osobních
a sociálních schopností a dovedností jeÏ
podporují sociální zaãleÀování osob.
Jedná se tedy o v‰echny aktivity, které
pomáhají seniorÛm vést aktivní a spole-
ãensk˘ Ïivot. Informace o plánovan˘ch
akcích a probíhajících aktivitách zvefiej-
Àujeme v tisku, na webov˘ch stránkách
a na nástûnkách DPS.

Ing. Mgr. Jana Wildová,
fieditelka CSS Ti‰nov, p.o.

Po stopách v˘tisku
Labyrint svûta a ráj srdce
(K 420. v˘roãí narození
J. A. Komenského)

Leto‰ní v˘roãí J. A. Komenského je
pfiíleÏitostí pfiipomenout také jednu zají-
mavost na‰eho regionu. Jsou to osudy
jednoho v˘tisku prvního vydání
Komenského knihy Labyrint svûta a ráj
srdce, vydané poprvé v roce 1631 v pol-
ském mûstû Le‰nû, které se stalo útoãi‰-
tûm ãesk˘ch bratfií a Komenského po
odchodu z vlasti. Podle dosavadních
pramenÛ se zachovalo pouze 13 – 15 v˘-
tiskÛ tohoto vydání. A jeden z nich mûl
Leopold Mazáã (1902-1997) v Doubrav-
níku. Ani Muzeum J. A. Komenského
a dal‰í jiná nevlastní tento vzácn˘
exempláfi prvního vydání. Osudy
Mazáãova v˘tisku jsou zajímavé.
Vlastníkem v˘tisku byl uãitel, písmák,

tajn˘ evangelík, kazatel Tomá‰ Juren
(1750 Prosetín – 1827 Vítochov), kter˘
pÛsobil mimo jiné v Sulkovci. Mûl na
tehdej‰í dobu pûknou knihovnu a v ní
24 bratrsk˘ch svazkÛ a mezi nimi dva
v˘tisky Labyrintu svûta, které mûly
v jeho knihovnû ã. 15 a 16 (druhá ozna-
ãená kniha se ztratila). V˘tisk
Labyrintu svûta Juren koupil od Karla
Mar‰álka, rodáka z Prosetína
u Ole‰nice na Moravû, kter˘ ten ãas byl
kantorem v âernovicích. Po Jurenovû
smrti se kniha dostala prostfiednictvím
jeho syna do knihovny ‰koly ve
Vítochovû (u Bystfiice nad Pern‰tejnem).
Odtud do rukou knûze Îivotského, kter˘
zde vyuãoval náboÏenství (kolem roku
1851) a byl t. ã. kaplanem v Bystfiici nad
Pern‰tejnem. Pozdûji pÛsobil v RoÏné,
âernovicích, Letovicicích. KdyÏ knûz
Îivotsk˘ zemfiel, pfie‰el v˘tisk dûdictvím
do rukou Veroniky Mazáãové, rozené
Îivotské, která byla maminkou
Leopolda Mazáãe. Tak se kniha dostala
do rodiny Mazáãovy.

A právû na tomto exempláfii
dr. Vlasta Fialová, která provádûla
vûdeck˘ v˘zkum Kralické tvrze
v Kralicích u Námû‰tû nad Oslavou, do-
kázala, Ïe literky a ozdÛbky, které zde
na‰la, byly pfievezeny do polského
Le‰na, kde bylo první vydání Labyrintu
ti‰tûno. Nejednou jsem u L. Mazáãe li-
stoval a prohlíÏel tento vzácn˘ v˘tisk.
Na titulní stranû byl podpis
Komenského, o jehoÏ pravosti by bylo
tfieba definitivnû rozhodnout. V knize
jsou dále zajímavé glosy, které vpisoval
neznám˘ ãtenáfi. V̆ znamné jsou i dva
zápisy psané vlastnoruãnû. První zápis
je struãn˘m Ïivotopisem Komenského
a byl psán neznám˘m pisatelem. Druh˘
zápis psal a podepsal Tomá‰ Juren.
Stalo se r. 1802 pfied dvû stû deseti roky!
Juren nám na ‰esti fiádcích sdûluje po-
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ãátek osudu této knihy. Cituji: „Tato
kniha gest byla koupena od Karla
Marssalka z Prosetína, ten ãas kantora
v âernowicích, byla gest za 9. kr. Anno
1769. Toho ãasu, kdyÏ gsem v Sulkowcy
Katol. kantorem gustawal. KterauÏto
knihu b˘wal˘ tam w Sulkowcy knûz Jan
Linhart ode mû wypÛjãil. Oplatit mnû gi
nechtûl, aÏ ale za 8 Leth ga gsem sobû gi
zase od nûg wypÛjãil, a jakoÏto Mau
wlastni Sobû zanechal.“

ProtoÏe pÛvodní vazba knihy byla 
uÏ chatrná, novou umûleckou vazbu
provedl knihvazaã Bohuslav Pleva
(1903-1990), bratr spisovatele
J. V. Plevy. Jen pro zajímavost
– B. Pleva se vyuãil knihvazaãství
v Ti‰novû u Franti‰ka Hejna. A také
v Ti‰novû na Podhorácké v˘stavû 1927
obdrÏel první ze sv˘ch ocenûní.

Pfied koncem druhé svûtové války
vzácn˘ v˘tisk Labyrintu bezpeãnû ukryl
Leopold Mazáã, aby hned po osvobození
knihu z úkrytu v zemi vyzdvihl a peã-
livû ji aÏ do smrti opatroval.

Mgr. Josef Pavlík

Velké zklamání

V poslední dobû jsem ãastûji odkázán
na vefiejné stravování, a tak vám popí‰i
svoje zku‰enosti. Jel jsem z Pfiedklá‰tefií
a chtûl jsem se zastavit na obûd v ho-
telu Kvûtnice. Byla nedûle dvanáct ho-
din, ale jiÏ venku vyvû‰en˘ jídelní lístek
nevûstil nic dobrého. Z hotov˘ch jídel
byl snad nejlep‰í jitrnicov˘ prejt se ze-
lím a bramborami, to by mnû chutnalo
a Ïe je nedûle nevadilo. Ve‰el jsem do-
vnitfi. V dolní ãásti lokálu bûhalo kolem
stolÛ nûkolik dûcek (dûti se chovají
slu‰nû, dûcka fivou), nikde kromû ãí‰nice
nebylo Ïivé du‰e. Zklamanû jsem ode‰el.
Vzpomnûl jsem si na ‰edesátá léta, kdy

jsme sem chodili kaÏd˘ pátek s kama-
rády na veãefii. Pivo korunu devadesát,
raÏniãi sedm ãtyfiicet, biftek s vejcem
dvanáct sedmdesát. Kamarád mûl rád
smaÏená vepfiová játra, ta byla snad za
‰est padesát. Dole i nahofie bylo plno.
KdyÏ jsme nemûli velk˘ hlad, dávali
jsme si v˘borné ruské vejce nebo mû-
kouãk˘ uzen˘ jazyk s okurkou za ãtyfii
koruny.

Tehdy zde pingloval zaãínající Lubo‰
Vesel˘,  ‰éfkuchafiem byl pan Ministr.
¤íkali jsme, Ïe vafií „ministr“ a jídla
byla skuteãnû vynikající. Provozním byl
Karel Pospí‰il – „Malé Laso“. Ten fiíká-
val, Ïe podnik nejvíce drÏí na nohou
bufet pod hotelem. Zde bylo pfies den
plno, za pultem kralovaly paní Kosová
a paní Palková a jedna mladá holka
z Deblína. Chodilo se tam pro teplé kne-
dle nebo ãernou polévku. Ale to uÏ je
minulost. Já jsem se rozhodl pro dal‰í
podnik, kter˘ mne nikdy nezklamal,
restauraci Pod Klucaninou. V˘borná
jídla, blesková obsluha dlouhá léta zde
zamûstnan˘ch ãí‰níkÛ a ãí‰nic. Ale ten-
tokrát jsem mûl smÛlu. Byla nedûle
a bylo zavfieno, tak jsem alespoÀ u‰etfiil.
Jel jsem domÛ a udûlal jsem si ostrou
vietnamskou polévku s nudlemi.

Ani druhá zku‰enost mnû neuspoko-
jila. Nalákal mne inzerát z jakéhosi no-
vého Ti‰novska. Podhorácká restaurace
zve na telecí, p‰trosí a kanãí speciality.
Mám telecí rád a dlouho jsem je nejedl,
tak jsem tajnû doufal, jestli budou mít
telecí hrudí. Naposledy jsem je jedl
v restauraci U VápeníkÛ v Nedvûdici
pfied pûtapadesáti lety. Bylo tenkrát v˘-
borné. Náv‰tûva v sobotu ve dvanáct ho-
din byla ale rozpaãitá. Parkovi‰tû
prázdné, v pûkném lokále tfii hosté a na
tabuli upozornûní, Ïe je od dvou hodin
zavfieno. Pr˘ soukromá akce. To mnû
pfiipadalo divné. Zvou na speciality a za-
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vírají podnik. No ne‰È. Dal jsem si ho-
vûzí polévku s játrov˘m drobením, byla
mimofiádnû v˘borná. A mûli to vytou-
Ïené hrudí. To mne ale zklamalo na celé
ãáfie. Hrudí byla roláda s houskov˘m
knedlíkem uvnitfi, za maso bych nedal
ruku do ohnû, Ïe bylo telecí. Musím ku-
chafie pouãit. Z telecího hrudí i s kostmi
se udûlá kapsa, a ta se naplní nádivkou.
Ta se skládá z rohlíkÛ namoãen˘ch
v mléce, vajíãka, nasekané ‰unky a ze-
lené petrÏelky (ne kadefiavé, ta nemá
vÛni), tro‰ku nadrobno nakrájené sla-
niny a samozfiejmû mu‰kátového ofií‰ku.
Maso se peãe posypané strouhankou
a polité máslem. Tak vzniká pravé te-
lecí hrudí.

Jak vidíte, moje zku‰enosti s vefiej-
n˘m stravováním jsou nevalné. KdyÏ
chceme do Ti‰nova nalákat turisty, musí
vefiejné stravování fungovat na jed-
niãku. To má vliv, Ïe se lidé rádi vracejí.
·koda je pfiedklá‰terské Klá‰terní res-
taurace. KdyÏ zde byly zvûfiinové hody,
to byly skuteãnû hody, v‰ak také vafiil
mistr mistrÛ Michálek. A majitelé
– manÏelé, kdyÏ byl nával, také obslu-
hovali, bûhali mezi stoly a ptali se, jak
chutná a zda není tfieba pfiidat omáãky.
Kdybych byl mlad‰í, pofiídil bych si res-
tauraci, ale tam by to muselo klapat.

Karel Krejãí

Ti‰nov‰tí zahrádkáfii
hodnotili

V̆ roãní ãlenská schÛze ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ, pfiesnûji ãlenÛ âeského
zahrádkáfiského svazu, základní organi-
zace Ti‰nov,  zhodnotila ãinnost zahrád-
káfiÛ v roce 2011  a stanovila úkoly pro
rok leto‰ní.

Podle zprávy o ãinnosti za uplynul˘
rok, kterou pfiednesl pfiedseda Josef
Zavfiel, má organizace celkem 212 ãlenÛ,

polovina z nich se svému koníãku vû-
nuje ve dvou zahrádkáfisk˘ch osadách
u Besénku, ostatní ve sv˘ch zahrád-
kách, sadech a zahradách. Josef Zavfiel
ve své zprávû také uvedl, Ïe v loÀ-
ském roce byla pouze jedna odborná
pfiedná‰ka pro ãleny. Ale kaÏdoroãnû
v zimním období probíhá v Brnû ob-
lastní kurz. Lektory tûchto kurzÛ jsou
skuteãnû ‰piãkoví odborníci z celé na‰í
republiky, které by nebylo moÏné zajis-
tit na pfiedná‰ku do základní organiza-
ce. A tak ti‰nov‰tí zahrádkáfii vyuÏívají
moÏnost úãastnit se tûchto vynikajících
kurzÛ.

Nejen pro ãlenskou základnu, ale
i pro ‰irokou vefiejnost slouÏí lisovna
ovoce. O loÀské sezonû v lisovnû
Ti‰novské noviny jiÏ pfiinesly zprávu,
a tak jen ve struãnosti zopakujme. Loni
se zaãalo lisovat 20. srpna, poslední den
provozu byl 19. listopad, v tomto období
byla lisovna v provozu 24 dny. Lisovnu
vyuÏilo 411 zákazníkÛ a obsluha lisovny
Petr Bene‰ a Helena Miãánková zpraco-
vali více neÏ 31 tunu ovoce, pfiesnû
31 736 kg. V prÛmûru je to na jeden
lisovací den 1 322 kg a na jednoho zá-
kazníka 77 kg.

Mezi kulturní akce, o které je velk˘
zájem, patfií  zájezdy. Pro ãleny byly loni
uspofiádány dva. A nechybûl ani miku-
lá‰sk˘ veãírek.

Mnoho úsilí si v loÀském roce vyÏá-
dala jednání s majiteli pozemkÛ, na kte-
r˘ch jsou zahrádkáfiské osady, pfii pro-
dluÏování nájemních smluv. Nakonec
nebylo úspû‰né jednání pouze s vlast-
níky jedné ãásti. Ve smyslu zákonn˘ch
ustanovení byla zde nájemní smlouva
prodlouÏena o rok.

Na v˘roãní schÛzi pfievzali vyzname-
nání – Bronzové medaile za zásluhy
o rozvoj zahrádkáfiství ãlenové ti‰nov-
ské organizace Jarmila Hofiej‰ová,
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Mgr. Alena Vykypûlová, Miloslav
Hamák a Jaroslav Klime‰. Toto vyzna-
menání jim udûlila republiková rada
âeského zahrádkáfiského svazu za dlou-
holetou obûtavou práci v zahrádkáfiské
organizaci.

Souãasnû pfievzal kytici a blahopfiání
od úãastníkÛ v˘roãní schÛze pfiedseda
Josef Zavfiel. V loÀském roce mu bylo
udûleno nejvy‰‰í vyznamenání Zlatá
medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkáfi-
ství (o tom Ti‰novské noviny také jiÏ
aktuálnû informovaly).

A plány zahrádkáfiÛ na leto‰ní rok?
Pfiedev‰ím bude snaha úspû‰nû uzavfiít
poslední nájemní smlouvu. Budou pfii-
praveny minimálnû dva zájezdy, v plánu
je i tradiãní mikulá‰sk˘ veãírek.
V plánu jsou také pfiedná‰ky a besedy.
A samozfiejmû v˘znamn˘m úkolem je
pfiíprava na sezonu provozu lisovny, to
znamená opravy a údrÏba jak stavební
ãásti, tak i strojního zafiízení, a potom
samotná sluÏba zákazníkÛm.

Jan Ka‰parec

Akce v sokolovnû Ti‰nov 14. 3. – 28. 3. 2012

17. 3. Prodej obuvi
21. 3. BELLITEX
22. 3. Prodej konfekce – PROSTùJOV
23. 3. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
24. 3. Prodej obuvi

Ledové kry na Svratce

Fotky z víkendu 25. a 26. února
2012, kdy ledové kry ohroÏovaly Ti‰nov.

(Foto: B. Kabe‰, V. Kulhánek)



RÛzné

21TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2012

Futsal Kvûtnice – Tfiinec 4:0

Ti‰novská sportovní hala na
Riegrovû ulici byla v permanenci
3. bfiezna 2012. Celostátní setkání vete-
ránÛ stolního tenisu vystfiídalo veãerní
stfietnutí exligového Likopu Tfiinec
s domácí Kvûtnicí. Po dlouhé zdravotní
pauze do sestavy naskoãil Luká‰
Panovsk˘. Ten veãer se dûly vûci neví-
dané. Enormní nasazení, neutuchající
bojovnost, mimofiádn˘ v˘kon nejen
hráãÛ v poli, ale téÏ hrdiny v brance
Jendy HlavoÀka a k tomu i tolik po-
tfiebné sportovní ‰tûstí pfiineslo ko-
neãnû svoje ovoce.

Byla to futsalová ma‰inka dobfie se-
fiízená, která se nezalekla ostfiílen˘ch
borcÛ z Tfiince. ·lo o hodnû, ale Ïe body
vezme na‰e muÏstvo právû tomuto sou-
pefii, to byl asi sen a zboÏné pfiání pro
vût‰inu pfiíznivcÛ Kvûtnice. A kdyÏ se
ten sen vyplní, o to vût‰í je pocit nesko-
nalé radosti z úspûchu.

Jak v Jifiíkovû vidûní byli hosté, pÛ-
vodnû snad jen v˘let do „nûjakého
Ti‰nova“ se zmûnil v neãekan˘ spor-
tovní debakl. Ná‰ sobotní soupefi se ve

sv˘ch sportovních zámûrech vzdal
snahy postoupit zpût do 1. ligy. DÛvod je
prost˘ – nevyhovující hala pro zápasy
v nejvy‰‰í soutûÏi. Proto i upu‰tûní od
zápasÛ play off ve 2. lize – v˘chod. Zde
se jim pochopitelnû jeví zbyteãnû vyho-
zené finanãní prostfiedky pro dal‰í nic
nefie‰ící situaci. Pfiesto ale vedení pro-
klamovalo, Ïe dohrají dÛstojnû tento
roãník 2011/12. V Ti‰novû se jim to ne-
povedlo vrchovatû!

Sport je sport, pfiiná‰í prohry i vítûz-
ství. Na‰e vítûzství byl jen vrácen˘ dluh
z podzimu v Tfiinci, kde jsme ode‰li po-
raÏeni 6:1. Pokud si kdo pamatuje na
tu nakonec úsmûvnou noãní tfiineckou
honiãku za zcizenou paletou pivního
moku, tak i tento veãer v‰e vrátil
i s úroky.

Ti‰novská parta uÏ vítûzství potfie-
bovala jako sÛl. Pfiehledn˘ servis sdû-
luje, Ïe poslední v˘hra Kvûtnice byla
3. prosince 2011 nad Fr˘dkem-Místkem
doma 6:3. KaÏdá série jednou nûjak˘m
zpÛsobem nakonec skonãí, ale Ïe to
bude právû s Tfiincem? S muÏstvem,
které v kolonce vstfielen˘ch branek ne-
mûlo doposud nulu?

Sport
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Podûkování

Dûkujeme v‰em, ktefií doprovodili na
poslední cestû na‰eho drahého manÏela,
tatínka, dûdeãka pana JANA BOâKA.
RovnûÏ dûkujeme za upfiímná slova
soustrasti ve dnech na‰eho velkého
smutku. ManÏelka a synové.

Chtûli bychom touto cestou podûkovat
SDH Skryje pod vedením pana
Babiãky za to, Ïe se celou sobotu 25. 2.
2012 starali o na‰i ãást obce BOUDY,
mÛj dÛm díky témûfi okamÏitému zapyt-
lování zachránili pfied vytopením a po
záplavové vlnû odãerpali vodu. Za jejich
péãi dûkujeme, Petfiíãková a obyvatelé
Boud.

Vzpomínky

Dne 14. 3. uplynulo
16 smutn˘ch let, co nás
navÏdy opustil po dlouhé
tûÏké nemoci pan
FRANTI·EK HRUB¯.
7. kvûtna  vzpomeneme
jeho 80. narozenin. Za

upfiímnou vzpomínku dûkuje manÏelka
s rodinou.

Dne 17. bfiezna uplyne
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
milovaná manÏelka,
matka a babiãka paní
EVA VAVRU·KOVÁ. Za
tichou vzpomínku dûkuje

manÏel, syn a dcera s rodinami.

Sport

Co sdûlit na závûr – opût podûkovat
aktérÛm zápasu Kvûtnice – Tfiinec za
nádhern˘ sportovní záÏitek. Dále po-
pfiát sportovní ‰tûstí v posledních tfiech
zápasech 2. ligy futsalu. Dva se hrají po
sobû venku a poslední na palubovce
na‰í haly v pátek 23. bfiezna 2012
s Havífiovem. Bude hala plná? Vûfiím Ïe
ano, na‰i futsaloví druholigoví kluci by
si to pod taktovkou Jifiího Pavlíãka za-
slouÏili! - pak -

Co nového u veslafiÛ
na Brnûnské pfiehradû

Veslafika âVK Brno, Katefiina
Krejãová, má za sebou nelehkou zimní
pfiípravu, která byla smûrována hlavnû
na posilovnu, bûh a plavání. Bûhem pfií-
pravy se zúãastnila 3 kol PohárÛ mlá-
deÏe ve veslování na trenaÏérech, kde
získala hezká umístûní. Díky nim byla
vybrána mezi 24 juniorek, které bojo-
valy o posty na XIX. Mistrovství repub-

liky ve veslování na trenaÏérech
v Litomûfiicích, kde obsadila pûkné
16. místo.

Pro leto‰ní sezónu byla vybrána do
veslafiské posádky (nepárová loì pro
4 bez kormidelníka) spoleãenství klubÛ
âVK a LS Brno. Dívky mají pfied sebou
nelehk˘, ale v˘znamn˘ cíl. Rády by se
nominovaly, a tím si zajistily úãast na
Mistrovství svûta juniorek v Bulharsku
– Plovdiv ve dnech 14. – 19. 8. 2012.

Kontrolní závody a nominace budou
uÏ 14. 4. v Hofiínû, 28. 4. v Raãicích.
Podpofiit je mÛÏete na Brnûnské pfie-
hradû 19. – 20. 5. 2012 na Mezinárodní
regatû. Rozpis závodÛ pro leto‰ní se-
zonu najdete na stránkách âVK Brno.

Dûkujeme v‰em sponzorÛm, ktefií
Katku podporují: mûsto Ti‰nov, Renata
Zámeãníková – Style sport, YCNEGA
technologies s.r.o., NOVPRESS s.r.o.,
KEY Publishing s.r.o., Ing. Jana Îíd-
ková a Ing. Jan Zavrtálek.

IK



Dne 16. bfiezna uplynul
tfietí smutn˘ rok, co 
nás náhle a navÏdy 
opustila na‰e milovaná
maminka, manÏelka,
dcera, sestra a ‰vagrová 
paní Bc. NADùÎDA

B¤ENKOVÁ. Za rodinu vzpomínají
dcera Lucinka, manÏel a maminka.

Dne 13. bfiezna 2012
uplynulo tfietí smutné
v˘roãí od chvíle, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka
a babiãka paní MARIE
LAIFROVÁ. S láskou

vzpomínají synové Jan a Martin
Laifrovi a vnuãka Nikol.

23TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2012

Inzerce

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû na
Kvûtnici. Cena 6 500 Kã. Tel. 731 168 850

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

Pronajmu nebo prodám byt 3+1 na
ul. Hornická, ubytování moÏné ihned!
Tel.: 604 588 057, 604 327 299

Prodám byt 2+1 v OV na Kvûtnici
bez RK. Tel.: 605 114 019

Prodám 3+1 v Ti‰novû pod Klucaninou,
bez RK. Tel.: 739 068 339, volat po
15. hodinû.

Prodám byt 3+1 na Kvûtnici, nedaleko
centra, po kompletní zdafiilé rekon-
strukci. Nutno vidût. Tel.: 608 954 645

Prodám stavební pozemek, k.ú.
Lomniãka u Ti‰nova. Cena 700 Kã/m2.
BliÏ‰í informace na tel. 607 271 799.
Bez RK!

Nabízím v˘pomoc v domácnosti.
Tel.: 737 107 936.

Douãím AJ, NJ. Tel.: 723 551 481

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

Pronajmu srdce 40letého sportovnû
zaloÏeného, rozvedeného mladíka.
170/80 se zájmem o kulturu. NepoÏaduji
modelku, ale upfiímné srdce, které uÏ
nechce b˘t samo. Tel.: 728 573 674

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme noãního
vrátného/vrátnou. BliÏ‰í informace
v penzionu nebo na tel. ã. 549 410 461
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