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Z besedy s Arno‰tem Goldflamem
v knihovnû.

(Foto: Ing. M. Pálka)
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aro jiÏ vstoupilo mezi nás. Toto
krásné roãní období je spojováno
s Ïivotem. Na jafie se probouzí pfií-

roda a s ní v‰echen Ïivot po dlouhém zim-
ním spánku. Netrpûlivû jsme v‰ichni oãeká-
vali první teplé sluneãné víkendy, abychom
nasáli onu jarní atmosféru aÈ uÏ procházkou
na Kvûtnici ãi Klucaninu, prvním jarním
v˘‰lapem na kole do okolí mûsta anebo úkli-
dem a pfiípravou zahrádek pro nadcházející
sezónu. I pracovníci mûsta se intenzivnû
starají o úklid komunikací a vefiejn˘ch pro-
stranství po tuhé zimû, aby se nejenom
v pfiírodû, ale i v na‰em mûstû probudil zase
Ïivot. Zapoãaly jiÏ také pfiípravné práce na
letní sezónu na koupali‰ti, které bychom
stejnû jako v loÀském roce rádi otevfieli ve-
fiejnosti nejpozdûji na pfielomu kvûtna
a ãervna.

První ãtvrtletí roku je také pravidelnû
ve znamení rozdûlování dotací obãansk˘m
sdruÏením na podporu sportu, kultury
a ostatních zájmov˘ch a volnoãasov˘ch akti-
vit. V leto‰ním roce bylo na podporu spolko-
vého Ïivota ve mûstû prozatím takto rozdû-
leno 1,5 mil. Kã. V plném proudu jsou také
pfiípravné práce k plánovan˘m investiãním
akcím. K tûm doposud schválen˘m pfiibyla
po posledním zasedání zastupitelstva mûsta
jedna nová, a to rekonstrukce budovy b˘va-
l˘ch jeslí na ulici Riegrova pro potfieby
Rodinného centra Studánka Ti‰nov. Tato
akce byla podpofiena v‰emi pfiítomn˘mi
zastupiteli a pfiedpokládané v˘daje na reali-
zaci jsou odhadovány na cca 7 mil. Kã.
âásteãnû bude tato pfiestavba financována
i z úspor v jiÏ plánovan˘ch investicích.
Projekt první etapy revitalizace areálu let-
ního kina se zaãíná pfiipravovat a dá se tak
jiÏ nyní pfiedpokládat, Ïe jej z ãasov˘ch dÛ-
vodÛ nebude moÏno realizovat v plné ‰ífii jiÏ
v leto‰ním roce. Proto náklady na tuto akci
byly poníÏeny na polovinu. Obdobnû pak
projekt zjednosmûrnûní ulice Brnûnské pro-
‰el novou diskusí napfiíã v‰emi stranami
zastoupen˘mi v zastupitelstvu a do‰lo k do-
hodû na úpravû projektu a sníÏení rozpoãtu

na pûtinu. V̆ hledovû by se tak z ãásti ulice
Brnûnské mohla stát pû‰í zóna. V první fázi
tedy dojde ke zklidnûní dopravy za pomoci
dopravního znaãení bez v˘razn˘ch staveb-
ních zásahÛ. BlíÏe k investicím v dopravû
v‰ak v jednom z pfií‰tích vydání. Po úspû‰-
ném zku‰ebním provozu elektronické
aukãní sínû uzavfielo mûsto smlouvu na po-
skytnutí této sluÏby po dobu celého jednoho
roku. Elektronick˘ nákupní systém, zkrá-
cenû oznaãovan˘ jako e-aukce, slouÏí pro ná-
kup zboÏí, v˘bûr nejv˘hodnûj‰í nabídky pfii
dodávkách stavebních prací, ale i pro prodej
majetku, napfi. bytÛ. Vûfime, Ïe právû díky 
elektronické aukci bude nakonec cena za
pfiestavbu jeslí, ale i ostatních investic, je‰tû
niÏ‰í a u‰etfiené prostfiedky budou moci b˘t
pouÏity na dal‰í opravy a rekonstrukce
mûstského majetku.

Na konci února byla Státním fondem Ïi-
votního prostfiedí vyhlá‰ena zfiejmû poslední
v˘zva pro Ïádosti na zateplování vefiejn˘ch
objektÛ, tzv. zelená úsporám. Po nûkolika
hodinách od spu‰tûní v˘zvy do‰lo k jejímu
naplnûní a k uzavfiení pfiijímání dal‰ích Ïá-
dostí. Byli jsme v‰ak dostateãnû dobfie pfii-
praveni a podafiilo se nám zaregistrovat
v‰echny tfii pfiipravené Ïádosti, tedy zatep-
lení M· Sluníãko, M· Humpolka a Centra
sociálních sluÏeb. V pfiípadû úspûchu ales-
poÀ nûkteré z Ïádostí by k její realizaci do‰lo
zfiejmû v pfií‰tím roce. Jednou z dÛleÏit˘ch
akcí leto‰ního roku je také první etapa digi-
talizace a rekonstrukce kina Svratka.
Náv‰tûvníci kina se budou moci tû‰it pfiede-
v‰ím na kvalitní obraz a zvuk promítan˘ch
filmÛ i na 3D projekce. Zejména je v‰ak
tfieba si uvûdomit, Ïe díky plánované rekon-
strukci a pofiízení digitální technologie bude
na‰e kino i v pfií‰tím roce promítat nové
filmy a zÛstane jako jedno z mála v˘dûleã-
n˘ch kulturních zafiízení zachováno.

Krásné Velikonoce a spoustu elánu do
dal‰ích jarních dní Vám pfieje

Marek Babák
2. místostarosta mûsta

J
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Druhá procházka s radními,
tentokrát do lokality
Hony za Kuk˘rnou

V sobotu 31. bfiezna 2012 od 14 ho-
din se uskuteãní druhá, nyní jiÏ jarní
procházka s radními. Vzhledem k roz-
sahu a rozdílnosti pÛvodnû plánovaného
území jsme se rozhodli ulice Riegrova
a Tyr‰ova pfiifiadit do plánu dal‰í pro-
cházky vûnované vnitfinímu mûstu.
Druhá procházka se proto bude t˘kat
pfiedev‰ím nové obytné ãtvrti Hony za
Kuk˘rnou. Úãastníci se bûhem akce za-
mûfiují na kvalitní Ïivotní podmínky,
vãetnû souvisejících problémÛ, coÏ si za-
znamenávají do dotazníku s mapkou lo-
kality. Vyhodnocování zachytí podnûty
a slouÏí jako podklad pro následná fie-
‰ení nebo v pfiípadû nároãnûj‰ích ná-
vrhÛ pro dlouhodobûj‰í plány. Sraz je
u kfiíÏku na Lomnické ulici ve 14 hodin,
pfiedpokládan˘ konec vyhodnocování
kolem 17 hod.

Neváhejte se zapojit do vefiejného Ïi-
vota mûsta Ti‰nova!

Bezpeãnost a pofiádek
v mûstû Ti‰novû

VáÏení obãané mûsta Ti‰nova,
Komise prevence kriminality Rady

mûsta Ti‰nova (dále jen „komise“) se
rozhodla ve spolupráci s Radou mûsta
Ti‰nova oslovit Vás, obãany na‰eho
mûsta, a formou ankety zjistit, co Vás
v na‰em mûstû trápí z hlediska bezpeã-
nosti a pofiádku. Jakékoliv zlep‰ení
situace v této oblasti znamená inten-
zivní spolupráci samosprávn˘ch orgánÛ
mûsta, Policie âR a obãanÛ.

Vstupem pro tuto anketu budou pfie-
dev‰ím Va‰e podnûty vycházející z osob-
ních zku‰eností v oblasti bezpeãnosti

a pofiádku v Ti‰novû. Tyto mohou odrá-
Ïet nejrÛznûj‰í obavy a nespokojenost
s jevy, které nemusí b˘t vÏdy postihnu-
telné z hlediska trestního práva nebo
pfiestupkÛ. MÛÏe se jednat napfiíklad
o bezpeãnost dûtí, rizika spojená s do-
pravní nehodou, nepfiehledná zákoutí
a nepofiádek, poru‰ování noãního klidu,
osvûtlení urãit˘ch objektÛ atd. Kromû
tûchto podnûtÛ uvítáme i moÏné návrhy,
jak danou situaci zlep‰it.

Pro sbûr Va‰ich podnûtÛ komise
zfiídila emailovou adresu: bezpecnost
2012@tisnov.cz. Dále je moÏné podnûty
pro anketu odevzdat v písemné formû
na podatelnû Mûstského úfiadu Ti‰nov
na adrese: nám. Míru 346, 666 01, a to
nejpozdûji do 30. 4. 2012. Uvítáme tak-
téÏ pfiíspûvky do diskuze na dané téma
v rámci ti‰novského fóra na webov˘ch
stránkách mûsta (www.tisnov.cz).

Cílem ankety sestavené z Va‰ich
podnûtÛ je zformulovat hlavní bezpeã-
nostní problémy Ti‰nova tak, jak je vní-
mají jeho obãané. V̆ sledky ankety bu-
dou pouÏity pro dal‰í práci komise a pro
plánování bezpeãnostnû preventivních
aktivit jak ze strany samosprávn˘ch or-
gánÛ mûsta, tak i Policie âR.

Komise prevence kriminality
RM Ti‰nova

Nové termíny svozu odpadu

Od 1. 4. 2012 se zmûnou svozové
spoleãnosti dojde ke zmûnû termínÛ
svozu odpadÛ v nûkter˘ch ãástech
Ti‰nova a místních ãástech (Hájek,
Hajánky, Jamné, Pej‰kov). Svoz odpadÛ
bude zaji‰Èovat spoleãnost KTS
Ekologie s.r.o., jejíÏ spoluvlastníkem je
i mûsto Ti‰nov.

NíÏe jsou uvedeny seznamy ulic
podle jednotliv˘ch dní, kdy bude sváÏen
smûsn˘ komunální odpad. Tuãnû jsou
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oznaãeny ulice, ve kter˘ch dochází ke
zmûnû. I kdyÏ se zmûna t˘ká i sídli‰È,
pocítí ji pfiedev‰ím obyvatelé Trnce
a pfiilehl˘ch ulic, zástavba rodinn˘ch
domÛ v ulicích Formánkova, Ranného,
Valova, Mánesova, Hanákova,
Hornická, Brnûnská (ãást), Lomnická,
Polní, Dfiínová, neboÈ musí nádobu na
odpad pfiistavit k vysypání pfied dÛm.
Svoz bude probíhat 1x t˘dnû, a to
i v zimním období.

V místních ãástech Hájek, Hajánky,
Jamné a Pej‰kov bude zaji‰tûn svoz
novû v úter˘ vÏdy v lichém t˘dnu.
PONDùLÍ:

Wágnerova, Na Mlékárnû,
Kvapilova, Dvofiákova, Majorova,
Hfibitovní, Bezruãova, Chodníãek,
Sv. âecha, Na Hrádku, Riegrova,
Tyr‰ova, Jiráskova, DruÏstevní, Na
Honech, Nerudova, Drbalova, âerno-
horská, Na Rybníãku, Husova,
Smí‰kova, Smetanova, Vrchlického,
Havlíãkova, PurkyÀova, Al‰ova,
Hybe‰ova, Erbenova, Máchova,
Hornická, Hynka Bíma, Revoluãní
a Dobrovského.
ÚTER :̄

Brnûnská (od centra po ul. Dobrov-
ského), nám. Komenského, nám. Míru,
Dvofiákova, RáboÀova, Parolkova, Na
Kuk˘rnû, Halouzkova, Jungmanova,
Radniãní, Koráb, NádraÏní, Na
Zahrádkách, Janáãkova, Klá‰terská,
Procházkova, nám. 28. fiíjna, U Náhonu,
Na Loukách, Ml˘nská, Trmaãov, Za
Ml˘nem, U Svratky, Za Krétou,
U Stfielnice, Cáhlovská, Pod Kvûtnicí,
U Humpolky, Neumannova, Karasova,
Dlouhá, K âimperku, Marie Pavlíkové,
Formánkova, Ranného a Valova.

Hájek, Hajánky, Pej‰kov a Jamné
(v liché t˘dny).
ST¤EDA:

Brnûnská (od ul. Dobrovského po

ul. Trnec), Na Nové, U Lubû,
Olbrachtova, Mr‰tíkova, Mahenova,
Cihláfiská, Trnec, Tûsnohlídkova,
U Pily, Horova, Jamborova, Mánesova,
Halasova, Hornická, Hanákova,
Lomnická, Králova, Kvûtnická,
Dfiínová, Osvobození, Polní.

Svoz bioodpadu bude novû zaji‰-
tûn v pátek v sud˘ch t˘dnech, a to kon-
krétnû v termínech: 6. 4., 20. 4., 4. 5.,
18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7.,
10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10.,
2.11., 16. 11., 30. 11. a 21. 12. 2012.

Pytlov˘ sbûr plastÛ bude prová-
dûn nadále vÏdy v druh˘ cel˘ t˘den
v mûsíci vÏdy v den svozu smûsného
odpadu, a to konkrétnû v termínech:
10. – 11. 4., 14. – 16. 5., 11. – 13. 6.,
9. – 11. 7., 13. – 15. 8., 10. – 12. 9.,
8. – 10. 10., 12. – 14. 11. a 10. – 12. 12.

Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek – Hajánky, Ïe budou opût po
mûstû a obcích umísÈovány velkoobje-
mové kontejnery na velkoobjemov˘ od-
pad.
Plán pfiistavení velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ
3. 4. 2012 – ul. âernohorská,

ul. Janáãkova
4. 4. 2012 – ul. Kvapilova, parkovi‰tû

u Po‰ty 3
5. 4. 2012 – ul. Drbalova, U Humpolky

10. 4. 2012 – parkovi‰tû ul. Polní,
ul. Erbenova

11. 4. 2012 – ul. Mr‰tíkova, ul. Klá‰ter-
ská (u závor)

12. 4. 2012 – ul. Na Hrádku (u hfibi-
tova), ul. PurkyÀova (ne-
mocnice)

17. 4. 2012 – Pej‰kov (u zastávky),
ul. Brnûnská (u pily)
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18. 4. 2012 – Kuk˘rna (u ordinace
MUDr. Stalmachové),
Jamné („U VlachÛ“)

19. 4. 2012 – ul. Za Ml˘nem, Hajánky
24. 4. 2012 – ul. Halasova, ul. Králova

(na konci)
25. 4. 2012 – ul. Dlouhá (u kfiiÏovatky

s ul. Lomnickou)
Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti je
umístûn kontejner v dobû od l5.00
hod. do l8.00 hod.

Za velkoobjemov˘ odpad lze povaÏo-
vat odpad, kter˘ vzhledem k jeho roz-
mûrÛm nelze uloÏit do vlastních odpado-
v˘ch nádob (popelnic, kontejnerÛ). Jsou
to pfiedev‰ím skfiínû, sedací soupravy,
koberce, Ïelezo aj. Pokud je to moÏné,
prosíme o maximální sníÏení objemu
tohoto odpadu. U skfiíní se jedná o roz-
montování, s kter˘m mÛÏe pomoci
i obsluha u kontejnerÛ. K pfiistaven˘m
kontejnerÛm je moÏné donést i velkoob-
jemové elektrozafiízení, které podléhá
zpûtnému odbûru (chladniãky, sporáky,
televize, monitory aj.), a které mûsto
odebírá prioritnû na sbûrném dvofie.
Respektujte prosím pokyny obsluhy,
dûkujeme.

Z bioodpadÛ lze ke kontejneru odlo-
Ïit pouze vûtve z ofiezu stromÛ a kefiÛ,
které je také moÏné celoroãnû uloÏit na
sbûrném dvofie, kde se dále ‰tûpkují.
Ostatní bioodpad ze zahrad a z domác-
ností doporuãujeme nejlépe komposto-
vat na vlastních zahrádkách nebo uloÏit
do zapÛjãené pravidelnû vyváÏené ná-
doby na bioodpad nebo vût‰í mnoÏství
bioodpadu odvést pfiímo na sbûrn˘ dvÛr. 

Svoz Velikonoce

Oznamujeme obãanÛm, Ïe pondûlní
svoz smûsného domovního odpadu,
kter˘ vychází na Velikonoãní pondûlí
9. 4. 2012, bude uskuteãnûn v tento den

jako v bûÏn˘ pracovní den. Svoz pytlÛ
s plasty, kter˘ vychází na tento den,
bude zaji‰tûn aÏ den následující, a to
10. 4. 2012. Dûkujeme za pochopení.

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 po-
chopení.

Ing. Václav Drhlík
Odbor správy majetku a investic

Humanitární sbírka
textilu a o‰acení

Mûsto Ti‰nov ve spolupráci
s Diakonií Broumov a spoleãností
KTS Ekologie s.r.o. vyhla‰uje jarní
humanitární sbírku. Od 7. 4. do 21. 4.
2012 mÛÏete v pytlích ãi krabicích pfie-
dat nezneãi‰tûné o‰acení a textil na
Sbûrn˘ dvÛr, Wágnerova 1543, Ti‰nov.
Sbûrn˘ dvÛr je otevfien v pracovní dny
od 7.00 do 15.00 hod., v pondûlí do
16.30 hod. MÛÏete vyuÏít také sobot
7. 4., 14. 4. a 21. 4., kdy je otevfieno
od 8.00 do 12.00 hod. Sbírku si poté
pfievezmou dopravci z Diakonie
Broumov.

MÛÏete darovat letní a zimní oble-
ãení (dámské, pánské, dûtské), lÛÏko-
viny, prostûradla, ruãníky, utûrky,
záclony, látky (min. 1m2), pefií, péfiové
a vatové pfiikr˘vky, pol‰táfie, deky a ne-
po‰kozenou obuv.

Pro potfieby humanitární sbírky
nelze pfiijmout: zneãi‰tûn˘ a vlhk˘ tex-
til, elektrospotfiebiãe, ledniãky, televize,
nábytek, poãítaãe, jízdní kola, lyÏe, dût-
ské koãárky, matrace, koberce – ty se
transportem znehodnotí.
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Starosta mûsta Ti‰nova

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

Tajemník Mûstského úfiadu Ti‰nov

Popis pracovní pozice, poÏadavky i náleÏitosti pfiihlá‰ky a dal‰í informace nalez-
nete na www.tisnov.cz („Aktuality z radnice“ nebo „volná místa“).

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 – V̆ bûrové fiízení – tajemník úfiadu“.)

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Investiãní referent
(referent oddûlení investic Odboru správy majetku a investic)

Správce sportovi‰È mûsta
ÚdrÏbáfi

Popisy pracovních pozic, poÏadavky i náleÏitosti pfiihlá‰ek a dal‰í informace nalez-
nete na www.tisnov.cz („Aktuality z radnice“ nebo „volná místa“).

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 11. 4. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám.Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– písemnû na podatelnu MûÚ Ti‰nov do 11. 4. 2012 – do 17.00 hod.
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

Finanãní odbor pfiipomíná

Finanãní odbor mûsta Ti‰nova pfiipo-
míná splatnost místních poplatkÛ ze
psÛ a za komunální odpad. V̆ ‰e obou
poplatkÛ je stejná jako v pfiedchozím
roce. Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
stanoví u obou uveden˘ch poplatkÛ
shodn˘ termín splatnosti – nejpozdûji
do 30. dubna kalendáfiního roku.

Za nedodrÏení tohoto termínu bude
uplatnûn sankãní postih v podobû nav˘-
‰ení základního poplatku. Zákon
ã. 556/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znûní, v § 11 umoÏÀuje uplat-
nit toto zv˘‰ení aÏ na trojnásobek.

Dal‰í informace je moÏné získat na
tel.: 549 439 838 nebo 549 439 843,
e-mail: jitka.halamova@tisnov.cz nebo
helena.marvankova@tisnov.cz, popfiípadû
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na stránkách mûsta www.tisnov.cz (do-
kumenty mûsta – ostatní – dokumenty
odborÛ a pracovi‰È – odbor finanãní).

Dûkujeme za vãasné uhrazení po-
platkové povinnosti, kter˘m pfiedejdete
dal‰ím v˘dajÛm.

Ing. Petra JÛzová
vedoucí finanãního odboru

Milá redakce,

dovolím si nûkolika, spí‰e technic-
k˘mi poznámkami reagovat na ãlánek
pana Karla Souãka v ãísle 4 / 2012.
Má název „První ti‰novská kolejová hro-
madná doprava“.

Po pfieãtení tohoto pfiíspûvku zaplesá
zejména srdce kaÏdého pfiíznivce kole-
jové dopravy a samozfiejmû svádí k za-
my‰lení. Tady je pár faktÛ.

ZmiÀovaná vleãka do rozvodny âe-
bín, a kdysi také Ïelezniãní traÈ mezi
Brnem a Ti‰novem, je v souãasné dobû
majetkem spoleãnosti âEZ. Dodejme, Ïe
majetkem do znaãné míry nechtûn˘m.
âEZ po tûchto kolejích dopravuje ex-
trémnû tûÏké komponenty rozvodny,
zpravidla transformátory. Je tomu tak
pfiedev‰ím proto, Ïe ãebínská rozvodna
nemá odpovídající, technicky a kapa-
citnû vyhovující silniãní napojení.

A tady je první problém, protoÏe ad-
ministrativní pfievedení tûchto kolejí
z kategorie „vleãka“ na kategorii „vefiejná
dráha“ je nesmírnû sloÏité a v dobû, kdy
se stát kolejí spí‰e zbavuje, do znaãné
míry nepravdûpodobné.

Ale pfiedstavme si, Ïe to nûjak do-
padne a po popisovaném kousku kolejí
smûrem na Trnec se skuteãnû rozjedou
vlaky. Nejlépe asi jednotky âD, pfiijíÏdû-
jící po „staré trati“ od Nedvûdice.

Jak˘koliv jin˘ separovan˘ systém
s vlastními atyp. vozidly by byl mimo
ekonomické moÏnosti jakéhokoliv do-
pravce. Pofiízením poãínaje a údrÏbou
konãe.

Je tady ale i dal‰í „ale“ v podobû in-
frastruktury samotné. Vleãka je do sta-
nice Ti‰nov zaústûna a zabezpeãena
jako vleãka, nikoliv bûÏná traÈ.
Znamenalo by to nemalou úpravu za-
bezpeãovacího zafiízení stanice.

Na cestû k Trnci jsou pak minimálnû
dva frekventované pfiejezdy, které by
tím pádem musely b˘t odpovídajícím
zpÛsobem elektricky zabezpeãeny.
Zejména pak pfiejezd pod souãasnou pi-
lou by z hlediska své nepfiehlednosti,
frekventovanosti a blízkosti kfiiÏovatky
vyÏadoval nadstandartní zabezpeãení.
Ale dejme tomu, Ïe by v‰echno toto bylo
reálné.

Vlak, konãící svoji jízdu v oblasti
Trnce by pfiijíÏdûl a odjíÏdûl na dohled
od jiné, a fieknûme Ïe velmi dobfie obslu-
hované, Ïelezniãní zastávky – Hradãany.
A to uÏ je pfiedstava stûÏí prÛchodná.
Následující hypotetická zastávka pod
sídli‰tûm by pravdûpodobnû trpûla pro-
blémem v rovinû ãistû lidské, neboÈ ze
sídli‰tû je to daleko blíÏe na zastávku
autobusovou, obsluhovanou nûkolika re-
gionálními linkami v taktu a soubûhu
s vlaky âD. A protoÏe ãlovûk je tvor
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pohodln˘, nepÛjde pfiece zbyteãnû o 100
metrÛ dál. Zastávka u Baumatu by
si pravdûpodobnû cestující na‰la, ale
pouze nárazovû a v mífie nevelké. Toto
spojení by tak mohlo b˘t v˘hodné jen
pro ty, ktefií by v Ti‰novû nevystupovali
a plynule pokraãovali dál smûr
Nedvûdice. UÏ bylo naznaãeno, Ïe by ‰lo
o tfietí soubûh dopravy mezi Hradãany
a Ti‰novem na velmi úzkém území a to
je rovnûÏ tûÏko prÛchodné. Trnec, jako
sídelní celek by svojí lidnatostí tûÏko
vyuÏil takto nabízené kapacity. Zcela
odli‰ná situace by to mohla b˘t, kdyby
koleje nebyly v minulosti vytrhány a po-
kraãovaly alespoÀ do Drásova
k Siemensu. I tak by v‰ak prosazení ta-
kového zámûru naráÏelo na neochotu
administrativní, investorskou i do-
pravní. Dopravní obsluÏnost je jiÏ totiÏ
vyfie‰ena a i pfiípadné volání po posílení
dotyãného smûru lze vyfie‰it daleko lev-
nûj‰ím zpÛsobem s nulovou investicí do
infrastruktury.

Tolik tedy k tomuto, jistû zajíma-
vému, krásnému ale zfiejmû nereálnému
návrhu.

Pavel Bednáfi, Ti‰nov

Obec ·tûpánovice pfied
informacemi obãany chrání

Za skuteãnû velik˘ krok ve zlep‰ování
sluÏeb nabízen˘ch Mûstsk˘m úfiadem
v Ti‰novû k vût‰í informovanosti obãanÛ
je zvefiejÀování zápisÛ ze zasedání orgánÛ
mûsta na internetov˘ch stránkách.

Obãanské sdruÏení Bez sametu o tuto
sluÏbu marnû Ïádá OÚ ·tûpánovice,
jmenovitû Mgr. M. Pulkrábkovou, která
jako starostka za informovanost obãanÛ
ze zákona zodpovídá. Îádáme nejen ze
zákona povinné zvefiejÀování na elek-
tronické tabuli zápisÛ, nikoliv pouh˘ch
v˘pisÛ, ale i jejich historii spoleãnû

s celou ãinností úfiadu vãetnû uzavíra-
n˘ch smluv, odmûn a podobnû.
Informovat obãany Mgr. Pulkrábková
zavrhuje. Za korupãní ãinnost má b˘t
oznaãené jakékoliv jednání korupci
umoÏÀující.  Internetová komunikace
obãana s úfiadem by mûla b˘t docela
bûÏnou záleÏitostí, ãasovû v˘hodnou jak
pro obãana, tak pro úfiad. Navíc jde o ko-
munikaci písemnou, tedy ve formû ne-
zvratné. Dovolím si podtrhnout moÏnost
obãanÛm pfiipomínkovat ãi vyjadfiovat
svá stanoviska k tématice, jako kvalita-
tivnû ‰piãkov˘ krok ti‰novské radnice
k obãanovi. Odpovûì na Ïádost o.s. Bez
sametu o poskytování informací podle
zákona O svobodném pfiístupu k infor-
macím ã.106/1999 Sb., jak vypl˘vá ze
zmûn a doplnûní proveden˘ch zákony
ã.101/2000 Sb., a ã.159/2000 Sb., v po-
jetí Mgr. M. Pulkrábkové z února 2012
je ve v˘pisu zasedání OZ uvedeno Ïe:
„PoÏadavek je nutné upfiesnit, tzn.
uvést, o jakou konkrétní informaci ze
zápisÛ ZO má zájem. Zastupitelstvo
obce ·tûpánovice Ïádá o zprÛhlednûní
o.s. BEZ SAMETU (i obãané ·tûpánovic
mají právo vûdût, kdo se skr˘vá v této
organizaci). Povinností zastupitelstva
obce je chránit obãany obce ·tûpánovice
pfied zneuÏíváním informací nezná-
m˘mi organizovan˘mi lidmi.
Zastupitelé obce nemají zájem nûkoho
zastra‰ovat, ‰ikanovat, utiskovat, vydí-
rat. Tyto projevy jsou pro zastupitelstvo
nepfiijatelné.“

K tomuto dodávám, Ïe se v odpovûdi
jedná o pokus zasahovat do struktury
obãanského sdruÏení, coÏ je ze zákona
nepfiípustné. Nepodávat informace
s moÏností pletichafiení a podobného je
pfiijatelné!

Miloslav Kováfi
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Sdûlení redakãní rady

Redakãní rada TN sdûluje ãtenáfiÛm
TN, Ïe obdrÏela dal‰í informace v zále-
Ïitosti stavebního zámûru v lokalitû
Trnec, jejichÏ autorem je pan Jifií Blaha.

Z prostorov˘ch dÛvodÛ jeho text jiÏ neu-
vefiejÀujeme, ale zájemci si ho mohou
pfieãíst na www.tisnov.cz – Ti‰novské
fórum.

Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

!!!POZOR!!!
divadlo HÁTA z technick˘ch

dÛvodÛ ZRU·ENO
„Svûtáci“ – muzikál divadelní

spoleãnosti Háta.
NÁHRADNÍ TERMÍN
16. LISTOPADU 2012.

Vstupenky zakoupené v pfiedprodeji
platí i na tento náhradní podzimní termín.

Stará banda – taneãní zábava
31. bfiezna, ve 20.00

velk˘ sál MûKS.
Rocková kapela hrající pfieváÏnû ães-

kou tvorbu od 70. let po souãasnost. Více
na www.starabanda.cz.

Spolupofiádá MûKS a Petr
Humpolec.

3. roãník festivalu „Hudební jaro
ZdeÀka Pololáníka“

11. dubna, zaãátek v 19:00
kostel sv. Václava v Ti‰novû.

1. koncert: Koncertní duo Olga
Procházková (soprán, sólistka opery
Slezského divadla v Opavû) a Franti‰ek
·míd (varhany).

Kromû skladeb ZdeÀka Pololáníka
zazní také skladby L. van Beethovena,
W. A. Mozarta, F. Schuberta,
Ch. Gounoda, G. Cacciniho.

REGGAE + LIVE MC
ÁMMA BASS SHERIFF

+ BAM BAM + LIVE MC MATEYKA
14. dubna od 20.00 hod

v Café U Palce
Spoleãn˘ projekt DJ’s z BASSSHE-

RIFF SOUND (DJ AMMA a BAM BAM)
a PAWLAâ ZEWLS (LiveMC MATEYKA)

Více na: www.basssheriff.cz,
http://bandzone.cz/mateyka

Spolupofiádá MûKS a Café U Palce.

KPH – Karel Vrti‰ka,
klavírní recitál

25. dubna, od 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Na programu: Joseph Haydn:
Sonáta h moll, Hob. XVI:32; Bedfiich
Smetana: Slepiãka, Hulán a Obkroãák;
Dmitrij ·ostakoviã: Preludia, op. 34 (v˘-
bûr; Ferenc Liszt: ·panûlská rapsodie;
Ferenc Liszt: Uherská rapsodie ã. 2.

Zaji‰tûno prÛvodní slovo interpreta
k pfiednesen˘m skladbám.
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Více o umûlci na: http://www.ka-
relvrtiska.cz/

Koncert legendární metalové
kapely TITANIC

27. dubna, od 19.00 do 2.00 hod.
Spolupofiádá MûKS a Zdenûk Válka.
Více o kapele na: http://titanic-

band.cz/

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

V˘stava ke 125. v˘roãí narození
malífie Josefa Jambora
7. 4. 2012 – 31. 10. 2012

Na v˘stavû budete mít unikátní
moÏnost vidût rozsáhlou kolekci obrazÛ

Josefa Jambora sestavenou z muzejních
a soukrom˘ch sbírek.

VernisáÏ se uskuteãní v sobotu
7. dubna 2012 v 17 hod.

P¤IPRAVUJEME

3. roãník festivalu „Hudební jaro
ZdeÀka Pololáníka“

10. kvûtna, zaãátek v 19.00 hod.
bazilika Porta coeli

v Pfiedklá‰tûfií u Ti‰nova
2. koncert: Koncertní sourozenecké

duo Alena âechová (housle) a Petr âech
(varhany).

Rostislav Fra‰/Skip Wilkins
Quartet (CZ/USA)
14. kvûtna, v 19.00

velk˘ sál MûKS.
Modern jazz
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Vstupenky na festival Concentus
Moraviae v˘hodnûji pro posluchaãe
z Ti‰nova.

17. roãník Mezinárodního hudebního
festivalu 13 mûst Concentus Moraviae
probûhne dvûma koncerty také
v Ti‰novû. 

Pfiedprodej vstupenek od 6. bfiezna
v knihkupectví paní Ra‰kové. Více in-
formací na www.concentus-moraviae.cz.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

3. 4. a 17. 4. 2012 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ – Kapitoly z psy-
chologie

4. 4. a 18. 4. 2012 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ – Krajináfiská ar-
chitektura

11. 4. a 25. 4.  2012 v 17.00 pfied-
ná‰ky letního semestru UVâ – Bedfiich
Smetana, tvÛrce ãeské národní opery

Salonky

QUILLING II – papírov˘ filigrán
12. 4. 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

Zájemkynû se mohou pfiihlásit
osobnû v mûstské knihovnû nebo telefo-
nicky na ãísle 549 121 001-5.

Po stopách jednokolejky a továrny
v tunelech u Lubného
19. 4. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ poznávací
v˘let pod vedením revírníka Jaroslava
·paãka.

V Kutinách bude moÏné podiskuto-
vat i s pamûtníkem panem Ladislavem
·tursou o váleãn˘ch událostech a vla-
kové havárii u Kutin. Pfiedpokládaná
délka trasy je 8 km.

Sraz zájemcÛ pfied budovou âD
v 8.20 hod.

Odjezd autobusem do Kufiimské
Nové Vsi v 8.38 hod.

Návrat bude vlakem ze stanice ¤iko-
nín.

Cestovné si hradí kaÏd˘ sám.
Zájemci se musí pfiihlásit osobnû

nebo telefonicky (549 121 001-5)
v Mûstské knihovnû Ti‰nov.

Beseda

Lond˘nské maliãkosti
26. 4. 2012 v 17.00

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
cestopisnou pfiedná‰ku Barbory
Pavli‰ové.

Spoleãnû nahlédneme do málo zná-
m˘ch lond˘nsk˘ch zákoutí, poodhalíme,
Ïe Sedm stateãn˘ch není jen slavn˘m
westernem ãi Greenwich pouze nult˘m
poledníkem a pfiesvûdãíme se, Ïe lon-
d˘nské maliãkosti není tfieba hledat lu-
pou, protoÏe nejsou zase tak malé.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.
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V˘stava

Originální ruãnû malovaná triãka
a drobné textilní hraãky Dany Veselé
10. 4. – 30. 4. 2012

Náv‰tûvníci knihovny budou mít
moÏnost zhlédnout v prostorách dospû-
lého oddûlení knihovny triãka z nejno-
vûj‰í kolekce ti‰novské autorky Dany
Veselé. Triãka vytvofiená pro radost dû-
tem i dospûl˘m, batikovaná i savovaná,
jsou malována kvalitními francouz-
sk˘mi barvami. Prodejní v˘stava bude
doplnûna drobn˘mi hraãkami – pol-
‰táfiky, které jsou urãeny nejen do drob-
n˘ch dûtsk˘ch ruãek, ale i pro potûchu
dospûl˘ch. Prostû jen tak pro radost.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Beseda se spisovatelkou
Martinou Bittnerovou
12. dubna 2012 v 10.00 a 11.00

Zveme Vás na besedu s autorkou
knihy „Spisovatelky a Erós – Utajené Ïi-
voty velk˘ch ãesk˘ch Ïen“.

Autorka pfiedstaví v˘znamné Ïeny
minulosti BoÏenu Nûmcovou, Karolínu
Svûtlou, Sofii Podlipskou aj. Její ambicí
je ukázat, Ïe to nejsou postavy ze zaprá-
‰en˘ch uãebnic, ale Ïeny z masa a kostí,
které pochopitelnû mûly i vlastní touhy,
svá pfiání a své vá‰nû.

Beseda je pfiístupná vefiejnosti.

Jarní trhová slavnost

Jarní trhová slavnost
– Otvírání jara
7. dubna 2012
Pfiijìte v sobotu 7. dubna
dopoledne na ti‰novské ná-
mûstí a proÏijte se sv˘mi

dûtmi slunnou náladu jarní trhové slav-
nosti. Kupte si velikonoãního beránka,

zdobené perníãky a dal‰í domácí cukro-
vinky, ochutnejte zelené pivo, ãerstvé
uzené maso a jehnûãí klobásy. Podívejte
se na pletení pomlázky a pfiedení na ko-
lovrátku, poslechnûte si zajímavé infor-
mace o chovu vãel. Vyberte si první sa-
zenice do va‰í zahrady, keramiku a ru-
kodûlné v˘robky místních fiemeslníkÛ
a v˘robcÛ. Podpofite drobné v˘robce ze-
mí tfietího svûta zakoupením v˘robku
spravedlivého obchodu Fair Trade.
Nabídnûte dûtem úãast ve tvofiivé díl-
niãce a spoleãnû si uÏijte kulturní pro-
gram, ve kterém budou tentokrát úãin-
kovat dûti ti‰novsk˘ch ‰kol. Pfiejeme
vám pfiíjemnou náladu v pospolitosti
ostatních náv‰tûvníkÛ jarního trhu.
Program:
8.00 – 12.00
– prodej na stáncích, v nabídce budou

fiemeslné v˘robky, velikonoãní dekorace
a cukrovinky, keramika a sazenice

– ukázka pletení pomlázky
(MVDr. J. Oharek), spfiádání na kolo-
vratu a tkaní na kolíkovém stavu
(Mgr. M. âigelská) a práce se vãel-
stvem (O. Schulz)

9.00 – 12.00
– v˘tvarná dílniãka DDM zamûfiená na

zhotovení jednoduché velikonoãní v˘-
zdoby

9.30 – 11.00 kulturní program:
– 9.30 ukázky lidov˘ch tancÛ a taneãní

vystoupení ÏákÛ ZU· Ti‰nov
– 10.00 pásmo písniãek a fiíkadel s mo-

tivy jara, Ïáci Z· na nám. 28. fiíjna
Ti‰nov

– 10.30 divadelní pfiedstavení „Filip
v zemi zdraví“, maÀáskové divadlo
Oveãka

Jarní trhovou slavnost pofiádá
Mûstské kulturní stfiedisko Ti‰nov ve
spolupráci s o. s. Za sebevûdomé
Ti‰novsko, DDM Ti‰nov, ZU· Ti‰nov
a Z· Ti‰nov, nám 28. fiíjna.
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Pochvala Muzeu mûsta
Ti‰nova

Není to tak dlouho, kdy bylo
v Ti‰novû otevfieno Mûstské muzeum.
Doba sice pfiíli‰ krátká k nûjakému bi-
lancování, protoÏe muzea si svou povûst
budují po léta, ale udûlejme v˘jimku.

Muzeum mûsta Ti‰nova mûlo to velké
‰tûstí, Ïe dostalo do vínku schopnou
fieditelku v osobû Mgr. Katefiiny
Brdíãkové. Je to aÏ k nevífie, co se za tak
krátkou dobu podafiilo v muzeu realizo-
vat akcí. Tento historick˘ dÛm na
Jungmannovû ulici, kde se muzeum na-
chází, se stal dal‰ím v˘znamn˘m kul-
turním stánkem mûsta.

S velk˘m ohlasem se setkala v˘stava
v záfií a fiíjnu minulého roku, nazvaná
Dobrovolnictví na Ti‰novsku, která se
konala za podpory poslankynû EP
Ing. Zuzany Brzobohaté ve spolupráci
s o. s. Za sebevûdomé Ti‰novsko.
Zajímavá pfiehlídka o dobrovolné ãin-
nosti. Je potû‰itelné, Ïe i v této hektické
dobû s fenoménem penûz se najdou lidé,
ktefií jsou ochotni dûlat nûco pro druhé,
jen tak bez odmûny a z nad‰ení pro vûc.

Opravdovou listopadovou superakcí
se stala v˘stava „Kouzlo ti‰novsk˘ch u-
liãek", spojená se kfitem uliãky ·evcov-
ské v reÏii spoleãnosti Art Periscope ve
spolupráci s mûstsk˘m muzeem. K to-
mu navíc kfiest kalendáfie Josefa
Jambora, cimbálka Veronika, pûvkynû
Vûra Bakalová a to v‰e pod taktovkou
praÏského moderátora a spisovatele
Vráti Ebra, kter˘ navíc podepisoval své

kníÏky ilustrované Miroslavem
Pavlíkem. Pfiipoãteme-li velk˘ jarmark
s prav˘m martinsk˘m vínem
a Martinsk˘ prÛvod s lampiãkami pofiá-
dan˘ RC Studánka, tak akce opravdu
velkolepá.

Z tûch leto‰ních akcí pfiipomeÀme
alespoÀ slavnostní kfiest kníÏky ti‰nov-
ského písmáka Karla Krejãího
„Kuthanovo sanatorium v Ti‰novû“,
kníÏky, která obohatila ti‰novskou his-
toriografii. A tato zajímavá kníÏka byla
doplnûna neménû  zajímavou v˘stavou
o historii b˘valého sanatoria, nynûj‰í
ti‰novské nemocnice.

Mûstské muzeum nepfiehlédlo ani
120. v˘roãí zaloÏení ti‰novského Sokola
a 110. v˘roãí vzniku Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské a uspofiádalo v˘stavu,
která v tûchto dnech v muzeu aktuálnû
probíhá.

Muzeum díky svému profesionál-
nímu vedení pfiipravuje jeden zajímav˘
program za druh˘m. K promy‰lené
a nápadité dramaturgii patfií nepo-
chybnû také noblesní a graficky per-
fektní pozvánky na kaÏdou akci.

A tak je zcela logické, Ïe díky v‰em
tûmto zajímav˘m akcím objevují mu-
zeum stále noví náv‰tûvníci, z nichÏ vût-
‰ina se ráda vrací. Mûstské muzeum
plní svou kulturní funkci beze zbytku
a svou ãinností napomáhá k v˘chovû
zdravého lokálního patriotismu.

Je vÏdy dobfie, kdyÏ mûsto má své
patrioty, a je také dobfie, kdyÏ mûsto má
své dobré muzeum.

Miroslav Pavlík

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
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
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Datum Akce Místo âas Organizuje
30. 3. A Ïivot bûÏí dál sokolovna Ti‰nov 19.30 Ycnega

– Wabi Danûk
31. 3. 13. narozeniny Café U Palce 20.00 Café U Palce

– taneãní veãírek
31. 3. Procházka s radními sraz u kfiíÏku 14.00 RM Ti‰nova

ul. Lomnická
31. 3. Stará banda velk˘ sál MûKS 20.00 P. Humpolec

– taneãní zábava a MûKS
31. 3. 15 vrcholÛ Ti‰novska sokolovna 8.00 Sokolská Ïupa

– turistick˘ pochod D. Louãky 10.30 Per‰tejnská
1. 4. Sázení jedliãek Ekoporadna 9.00 Ekoporadna

s procházkou po Klucaninû Ti‰novsko Ti‰novsko
1. 4. Dáda Patrasová v Ti‰novû sokolovna Ti‰nov 15.00 JNPL s.r.o.
6. 4. Svûtáci – muzikál ZRU·ENO

spoleãnosti Háta
7. 4. Jarní trhová slavnost nám. Míru 8.00 Za sebevûdomé

11.00 Ti‰novsko
11. 4. Hudební jaro kostel sv. Václava 19.00 MûKS

ZdeÀka Pololáníka
12. 4. Jakub Smolík s kapelou sokolovna Ti‰nov 19.00
12. 4. Beseda s M. Bittnerovou MûK Ti‰nov 10.00 a MûK Ti‰nov

11.00
14. 4. Reggae + Live MC Café U Palce 20.00 MûKS

a Café U Palce

V˘stavy
Datum Akce Místo
27. 3. – 20. 5. Tvorba za mfiíÏemi Podhorácké muzeum
29. 2. – 6. 4. Drátované Velikonoce MûK Ti‰nov
2. 3. – 4. 5. I. VanÏurová – Paliãkovaná krajka Domov sv. AlÏbûty

a malované hedvábí ÎernÛvka
6. 3. – 5. 4. Hudební svûtlo barvou – V. Kiseljov JamborÛv dÛm

11. 3. – 27. 5. Sokol na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova
24. 3. – 6. 4. V̆ stava fotografií Z· nám. 28. fiíjna
31. 3. Jarní velikonoãní prodejní v˘stava OÚ Pfiedklá‰tefií
2. 4. – 12. 4. Velikonoãní v˘stava RC Studánka
3. 4. Velikonoãní v˘stava ruãních prací DPS Králova
7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm
8. 4. Pfiíbûhy z kukufiiãného ‰ustí galerie Sklenûnka Bfiezina

10. 4. – 30. 4. Drobné textilní hraãky a malovaná MûK Ti‰nov
triãka D. Veselé

–

–



·koly

15TI·NOVSKÉ NOVINY 6/2012

Recitátofii Z· Smí‰kova
postupují do kraje

JiÏ tfietím rokem
pofiádáme na
1. stupni na‰í ‰ko-
ly recitaãní soutûÏ.
Letos dostala i své

jméno „Papou‰kovo pefiíãko“, které pro
ni vymyslela Aniãka Drlíková z II. A.
Pozvání do poroty pfiijaly i ti‰novské
knihovnice Marie ·ikolová a Lenka
Floriánová. A nemûly to vÛbec lehké.
Musely vybrat z kaÏdé kategorie dva
Ïáky, ktefií nás pak reprezentovali
7. bfiezna v okresním kole soutûÏe reci-
tátorÛ v Ivanãicích.

Porota volila velice dobfie. Kry‰tof
Zelinka z I. A a Pavlína Trnãáková ze

III. B se v okresním kole umístili na
2. místû a budou nás tak reprezentovat
je‰tû v krajském kole soutûÏe v Brnû.

Podûkování patfií v‰em, ktefií se podíleli
na tomto velkém úspûchu.

Ivana Prá‰ková
Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840

Zápis do v‰ech matefisk˘ch
‰kol v Ti‰novû na ‰kolní
rok 2012/2013

Den otevfien˘ch dvefií probûhne
v M· od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do
15.00 hod.:
na Horovû ulici – ve stfiedu 4. 4. 2012
Na Rybníãku – ve stfiedu 11. 4. 2012
U Humpolky – ve ãtvrtek 12. 4. 2012
na obou pracovi‰tích na Kvûtnické
i U Humpolky.

V tûchto termínech si rodiãe vyzved-
nou Ïádost o pfiijetí dítûte do M· a do-
stanou podrobné informace o celém prÛ-
bûhu 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. na pra-
covi‰ti U Humpolky, Na Rybníãku
a Horovû ulici, kde rodiãe dûtí pfiedají
fieditelce vyplnûnou Ïádost o pfiijetí
a pfiinesou ke kontrole doklad o trvalém
pobytu dítûte.

Îádosti o pfiijetí, které nebudou pfie-
dané v termínu do 25. 4. 2012, nebudou
do pfiijímacího fiízení zafiazeny.

Informace o M· najdete na internetu
na adrese: http://www.tisnov-mesto.cz
Kritéria pro pfiijímací fiízení do M·
1. dítû v posledním roce pfied zahájením

‰kolní docházky a dûti s odkladem ·D
2. dítû, hlásící se na celodenní pobyt

s celodenní stravou od 1. 9., jehoÏ
sourozenec jiÏ do M· dochází a bude
dále docházet a které v kalendáfiním
roce zápisu dosáhne tfií let

3. dítû hlásící se na celodenní pobyt s ce-
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lodenní stravou od 1. 9. s trval˘m
pobytem v Ti‰novû

4. dítû hlásící se na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trva-
l˘m pobytem v jin˘ch obcích bez  M·

5. dítû hlásící se na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trva-
l˘m pobytem v jin˘ch obcích s M·

6. dítû hlásící se na celodenní pobyt
s polodenní stravou od 1. 9. s trva-
l˘m pobytem v Ti‰novû

7. dítû hlásící se na celodenní pobyt
s polodenní stravou od 1. 9. s trva-
l˘m pobytem v jin˘ch obcích bez M·

8. dítû hlásící se na celodenní pobyt
s polodenní stravou od 1. 9. s trva-
l˘m pobytem v jin˘ch obcích s M·

9. dítû hlásící se na 5 dní od 1. 9. s ce-
lodenní stravou s trval˘m pobytem
v Ti‰novû

10. dítû hlásící se na 5 dní od 1. 9. s ce-
lodenní stravou s trval˘m pobytem
v jin˘ch obcích bez M·

11. dítû hlásící se na 5 dní od 1. 9. s ce-
lodenní stravou s trval˘m pobytem
v jin˘ch obcích s M·

12. dítû hlásící se na 4 hodiny od 1. 9.
s polodenní stravou s trval˘m poby-
tem v Ti‰novû

13. dítû hlásící se na 4 hodiny od 1. 9.
s polodenní stravou s trval˘m poby-
tem v jin˘ch obcích bez  M·

14. dítû hlásící se na 4 hodiny od 1. 9.
s polodenní stravou s trval˘m poby-
tem v jin˘ch obcích s M·

15. dítû z kritéria 1 – 14 s jin˘m nástu-
pem 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5,
15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11,
15/12, 15/13, 15/14

Pofiadí umístûní v kriteriu v pfiípadû
shodnosti umístûní rozhoduje den naro-
zení dítûte – s pfiedností star‰ích.

Finále projektu
na lomnickém zámku

Od února 2010 se na SOU a SO·
SâMSD, Lomnice u Ti‰nova, s. r. o. rea-
lizuje projekt Implementace ICT do
v˘uky (ã. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP
VK), kter˘ je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpoãtu
âR. Nyní, po dvou letech, se projektové
aktivity naplánované do 30. ãervna
2012 pomalu ch˘lí ke svému konci a na-
bízí se tedy pfiíleÏitost zrekapitulovat jiÏ
odvedenou práci.

V pfiedchozím období byla v rámci
projektu zfiízena a moderní technikou
vybavena mobilní uãebna IKT a vyuãu-
jící vybran˘ch, zejména odborn˘ch,
pfiedmûtÛ zahájili práci na v˘ukov˘ch
a studijních materiálech, které mají za-
jistit vût‰í efektivitu v˘uky a ‰ir‰í zapo-
jení informaãních a komunikaãních
technologií. Probûhla také fiada ‰kolení
urãen˘ch jak pro Ïáky, tak i pedagogy
zamûfien˘ch zejména na vyuÏívání ICT
ve vyuãování ãi na bezpeãnost uÏivatelÛ
internetu.

Na zaãátku roku 2012 byla je‰tû do-
vybavena mobilní uãebna – pofiídili jsme
multifunkãní tiskárnu a kvalitní promí-
tací set, jejichÏ dosavadní absence se pfii
v˘uce ukázala jako problematická.
Bûhem mûsíce února probûhla závû-
reãná série ‰kolení ÏákÛ k problematice
nebezpeãn˘ch jevÛ spojen˘ch s vyuÏívá-
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ním ICT, bûhem fungování projektu tak
bylo pro‰koleno celkem 190 ÏákÛ ‰koly.
Momentálnû je v realizaci tvorba po-
slední, ãtvrté série v˘ukov˘ch a studij-
ních materiálÛ – sady jiÏ vytvofiené se
postupnû pilotují a zatím se ukazuje, Ïe
se pfii v˘uce velmi osvûdãují, usnadÀují
a zefektivÀují práci uãitelÛ i ÏákÛ. 

Pfied námi stojí poslední ãtyfii mûsíce
nelehké projektové ãinnosti, doufejme,
Ïe ji zdárnû dovedeme ke konci a projekt
jako takov˘ v dlouhodobûj‰ím horizontu
zv˘‰í úroveÀ vyuãování na na‰í ‰kole.

Za projektov˘ t˘m
Mgr. Lucie Peprlová

Rodinné centrum Studánka
vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

DùTSKÁ JARNÍ BURZA
Pondûlí aÏ stfieda 2. – 4. dubna 2012
ve velkém sále MûKS

Pfiijìte prodat a nakoupit si jarní
a letní obleãení, obuv, hraãky a dal‰í
dûtské potfieby pro dûti do 15 let.
V˘kup: v pondûlí od 10 do 18 hodin
Prodej: v úter˘ od 9 do 18 hodin
V˘dej: ve stfiedu od 13 do 18 hodin
Vstupné na burzu pro kupující je 10 Kã.
Poplatek pro prodávajícího za úãast na
burze 10% z prodaného (minimálnû
50 Kã).
Jedna osoba mÛÏe prodávat maximálnû
50 kusÛ.

Formuláfi na burzu a podrobné in-
strukce si stáhnete na www.studanka-
tisnov.cz. Vyplnûn˘ excel (formuláfi)
za‰lete prosím jako pfiílohu na e-mail
liba.beranova@tiscali.cz nejpozdûji do
1. 4. 2012 do 15.00.

Po tomto termínu prodávající zaplatí
pfiíplatek 100 Kã.
Nabízíme navíc sluÏbu vyplnûní exce-
lové tabulky za 50 Kã.

Velikonoãní v˘stava
od 2. do 12. dubna

Pfiijìte se do Studánky podívat na
v˘stavu velikonoãních dekorací a vají-
ãek a hlasovat pro  v˘robek, kter˘ Vás
nejvíc zaujme. Pokud se chcete zúãast-
nit, staãí donést své v˘robky nebo v˘-
robky Va‰ich dûtí do RC Studánka,
Kvûtnická 821, 666 01 Ti‰nov – ve v‰ední
den vÏdy od 9 do 12 hodin nebo od 15 do
18 hodin. K v˘robku uveìte prosím kon-
takt, vûk a celé jméno autora.

Legislativa NNO – kurz
pátek a sobota 13. a 14. dubna
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. 
Lektorka: Anna KÛrková

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.
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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 Kfiehlí-
ková, lenka.krehlikova@centrum.cz,
tel.: 603 918 524

V˘baviãka pro BoÏenku
Nûkolik dnÛ pfied Vánocemi jsme

byli v dûtském domovû v Pfiedklá‰tefií
odevzdávat dárky sesbírané v rámci
projektu „Strom splnûn˘ch pfiání“.
Pracovníci domova nás provedli objek-
tem a mluvili jsme spolu o problémech,
se kter˘mi se dûti i personál pot˘kají.
Mimo jiné jsme se dovûdûli o BoÏence
Ko‰ové – osmnáctileté dívce, která ãeká
miminko a o tom, Ïe jako „absolventka“
DD s chybûjícím rodinn˘m zázemím by
potfiebovala pomoc. Zaujalo nás to
a hned na místû vznikl nápad sesbírat
pro BoÏenku a její holãiãku v˘baviãku.
KaÏdému z nás zb˘vá doma hromádka
vûcí po dûtech a tak jsme s tímto nápa-
dem oslovily rodiãe, ktefií nav‰tûvují
Studánku a ti na‰i prosbu ‰ífiili dál.
Reakce nás naprosto nadchla – rodiãe
okamÏitû pochopili situaci a v˘baviãka
pro BoÏenku se zaãala pomalu sbírat.
Samy jsme byly pfiekvapeny, kolik vûcí
se podafiilo nashromáÏdit: obleãky, pleny,
kosmetiku pro miminko i maminku, le-
hátko, autosedaãku a také koãárek, pod-
loÏku do vany, hraãky pro miminko,
dudlíky i krabiãky na jídlo, povleãení do
post˘lky, ruãníky, pfiikr˘vky a spoustu
dal‰ích uÏiteãn˘ch drobností.

Ve stfiedu 14. 3. pfii‰la BoÏenka do
Studánky, aby si v˘baviãku vyzvedla.
KdyÏ uvidûla, co se nám povedlo, byla
dojatá a mockrát dûkovala. Slíbila nám,
Ïe aÏ se holãiãka narodí, dá nám vûdût
a po‰le nám její fotografie. Kdo ví? – Tfieba
zrovna v obleãku, ãi zavinovaãce od Vás.

Spolu s BoÏenkou a její novou rodi-
nou Vám za solidaritu a spolupráci
RC Studánka velmi dûkuje.

Mgr. ªubica Kubicová

Pfiipravujeme:
Putování za skfiítky 22. 4.
Zdobení dortÛ 28. 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

TAJEMSTVÍ PROUTùNÉHO
KO·ÍKU

Chtûli jste si nûkdy sami zkusit 
uplést vlastní ko‰ík? Zdá se vám to
tûÏké? Nabízíme jednodu‰‰í variantu.
Pfiijìte se nauãit plést ko‰íky, o‰atky ne-
bo krabiãky z papírového „proutí“.

V nedûli 22. 4. od 14 do 18 hod.
v DDM na hasiãce v dílnû. Pokud máte,
vezmûte si s sebou jehlici na pletení
vel. 4, malé ostré nÛÏky a pfiezÛvky.

Kurz je vhodn˘ pro zaãáteãníky od
11 let.

Cena: studenti 11 – 21 let 30 Kã, do-
spûlí 60 Kã

Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem
na tel.: 731 507 220 nebo na e-mailu:
lazarova@ddm-tisnov.cz. Fotografie vy-
rábûn˘ch vûcí najdete na: www.ddm-tis-
nov.cz v kurzech.

Hledáte tip na zajímav˘ jarní v˘let
pro rodinu, pfii kterém se dozvíte nûco
nového?
Pojìte s námi STEZKOU ZDRAVÍ.

DDM Ti‰nov zve rodiny s dûtmi
a kaÏdého, kdo má chuÈ se pfiidat, na v˘-
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let podél fiíãky Ponávky s v˘ukov˘m pro-
gramem zaji‰tûn˘m Ekocentrem Brno.
PRO KOHO: program je primárnû ur-
ãen pro rodiny s dûtmi ve vûku 7 – 10
let, zúãastnit se v‰ak mÛÏe kaÏd˘,
u men‰ích dûtí je tfieba poãítat s délkou
trasy 6 km
KDY: v sobotu 28. 4. 2012
KDE: sraz pfied vlakov˘m nádraÏím
v Ti‰novû v 8.15 hod., vlak do Brna
– ¤eãkovic v 8.30, zpût vlak z âeské
13.14, DOPRAVU SI HRADÍ KAÎD¯ SÁM!
CENA A PLATBA: 45 Kã (dûti do 3 let
zdarma), platbu proveìte v kanceláfii
DDM nebo v hotovosti na místû srazu
(prosíme o pfiesnou ãástku)

POâET MÍST OMEZEN, HLASTE
SE P¤EDEM na e-mailu: kancelar@
ddm-tisnov.cz nebo tel. ãísle: 777 809 263.

Dozvíte se mimo jiné: co je to mok-
fiad – co je to a kudy vedla tzv. Ti‰novka
– co v‰echno Ïije ve vodû a u vody – jak
lidé ovlivÀují pfiírodu

Vyzkou‰íte si: jak se pozorují ptáci
a loví vodní breberky – jak se cítí ptáci
hledající svá mláìata – jak se maluje
bez pastelek a mnoho dal‰ího

PC KURZ PRO DOSPùLÉ – MÍRNù
POKROâILÍ

Roz‰ífiení znalostí Windows7 (MS
Office- Excel, Word; Internet). Základní
a jednoduché úpravy digitální fotogra-
fie, práce s audio a video soubory.

Pfiihlásit se mohou i zájemci, ktefií
neabsolvovali PC kurz pro zaãáteãníky,
ale mají jiÏ uÏivatelské zku‰enosti s PC.
Termín kurzu: 5. 4. – 3. 5. 2012, kaÏd˘
ãtvrtek 16 – 18 hod., PC uãebna DDM
Rozsah kurzu: 10 hodin (5 x 2 hod.)
Cena: 1 200,- Kã
Lektor: Ing. Radomír Hort
Rezervace: na e-mail: smiskova@ ddm-
tisnov.cz, tel.: 737 331 437

Kurz zaãíná ve ãtvrtek 5. 4. 2012.

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

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, keramické ozdoby
a dal‰í rukodûlné v˘robky.

Slavili jsme MDÎ
V úter˘ 6. 3. 2012 se se‰li seniorky

i seniofii v jídelnû DPS Králova, aby si
pfiipomnûli blíÏící se Mezinárodní den
Ïen. Hojná úãast byla dÛkazem, Ïe
star‰í generace na tento svátek nezane-
vfiela. Od pracovníkÛ Centra sociálních
sluÏeb dostala kaÏdá seniorka jako dá-
rek kytiãku. Také dûti z ti‰novského
dûtského domova pfii‰ly poblahopfiát
– s pestr˘m programem, ve kterém za-
hrály na harmoniku a na flétnu, a pfied-
vedly nûkolik taneãních vystoupení,
s nimiÏ sklidily úspûchy na mnoha sou-
tûÏích.
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Nezisková organizace
SdruÏení SCAN

Bezplatné psychologické poraden-
ství dûtem, jejich rodiãÛm a rodinám
nabízí PhDr. Tatjana Bláhová
a Mgr. Katefiina Smutná z neziskové
organizace SdruÏení SCAN. Konzultace
probíhají v pracovnû v centru Ti‰nova
na nám. Míru 114. SluÏby jsou financo-
vány dotacemi MPSV, M·MT,
Jihomoravského kraje a MûÚ Ti‰nov.
Kontakt: PhDr. Bláhová tel.: 604 923
723, e-mail: poradna.scan@email.cz,
Mgr. Smutná tel.: 734 333 658, e-mail:
smutna@scan-os.cz. Podrobn˘ popis slu-
Ïeb na www.scan-os.cz – Poradna
SCAN.

Senior Point Ti‰nov
Jungmannova 80
Ti‰nov 666 01
tel.: 549 212 550
e-mail: tisnov@spolecne.info

Máme pro Vás otevfieno:
úter˘ 10.00 – 13.00
stfieda 13.00 – 16.00
pátek 10.00 – 13.00

Plán setkání KLASU 2012 vÏdy
v pátek 1x za 14 dní od 10.00 do 12.00
hod., Jungmannova 80, Ti‰nov.

6. dubna – Velikonoce ve svûtû i u nás
20. dubna – Zájmy a koníãky

Pfiijìte se za námi poradit, pobavit
a dozvûdût se nûco nového!

Tû‰íme se na Vás

Ycnega v Ti‰novû
podpofiila Charitu

Oblastní charita Ti‰nov získala no-
vého dárce. Je jím firma Ycnega techno-
logies se sídlem v Ti‰novû, zastoupená
jednatelem RNDr. Petrem Pe‰kou. Pan

Pe‰ka se rozhodl vûnovat v˘poãetní
techniku v hodnotû 20 000 Kã.

Za v‰echny uÏivatele sluÏeb
Oblastní charity Ti‰nov  firmû Ycnega
technologies dûkuji a pfieji hodnû úspû-
chÛ.

Ing. Marcela Dvofiáková
fieditelka Oblastní charity Ti‰nov

Jaro a vãely

TouÏebnû oãekávané jaro je zde opût
v plné své kráse. Nejen pro nás, ale
také pro vãelí národ. Jaro je obdobím
boufilivého rozvoje vãelstva o zachování
Ïivotaschopnosti a vzniku nového
Ïivota. Jaro je Ïivot, velká taÏná síla
– míza pro vãelí spoleãenství.

Vãela a její spoleãenství vÏdy bylo
pro lidstvo cel˘m zpÛsobem Ïivota pfií-
kladem, svojí pílí a houÏevnatostí. MÛÏe
ãlovûk napodobit harmonii, pracovi-
tost…? Uchvacující na vãelách je uÏ jen
jejich Ïivot ve spoleãenství.

Zkusme se v tomto období podívat
dovnitfi úlu a fiíci si nûco o jejich praco-
vitosti a píli. Málo kdo ví, zná, nebo vi-
dûl vãelí tanec na plástu, kruhov˘ nebo
osmiãkov˘. O tom si dnes povídat nebu-
deme. Zaãneme tedy pûknû popofiádku,
vylíhnutím vãely, které fiíkáme mla-
du‰ka. Od nakladení oplozeného vajíãka
matkou v˘voj dûlnice v buÀce trvá
21 dní. V období jara se snad kaÏdou
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vtefiinou rodí nov˘ Ïivot a zdravé vãel-
stvo zaãne sílit. CoÏ se dûje po jarním
slunovratu.

KdyÏ vãela pfiijde na svût, jiÏ od prv-
ního okamÏiku Ïadoní u sv˘ch star‰ích
sester o potravu tak, jako malé dítû.
Po oschnutí a nasycení se pustí do své
první ãinnosti. Bûhem svého krátkého
Ïivota se stává nejprve uklízeãkou v úle.
âistí buÀky, aby do nich matka mohla
klást vajíãka, vãely – létavky nosí nek-
tar, pyl, vodu, propolis. Je to asi tak, jak
dítû v rodinû vedeme od maliãka k po-
fiádku a ãistotû. Dal‰í profesí mladu‰ky
je úkol kojné. Tvofií matefií ka‰iãku ne-
jen pro matku, ale také pro ve‰ker˘
plod. Stará se tedy o matku, trubce, plod

i mladé vãely. Pfiirovnal bych tuto ãin-
nost tûch star‰ích dûtí o péãi mlad‰ích
sourozencÛ v rodinû. Dal‰í ãinností je
skladnice – tvorba medu doneseného lé-
tavkami do úlu v podobû nektaru. Tuto
surovinu musí zpracovávat odpafiová-
ním vody, mícháním rÛzn˘ch pfiísad tak,
aby z v˘chozích surovin vznikl kvalitní
med, kter˘ zavíãkuje. Ale to uÏ je dal‰í
úkol. Stává se stavitelkou voskov˘ch

bunûk. Zpracovává také surovinu, kte-
rou známe pod názvem propolis, látka
urãená k desinfekci a ochranû infekcí
zvenãí. Odrostlej‰í dûti nám zaãnou po-
máhat s pracemi v domácnosti. Jako
dal‰í funkcí je obrana a ochrana hnízda
proti vetfielcÛm. Stává se stráÏkyní
u ãesna, ale také se podílí na vûtrání úlu
pomocí rychl˘ch pohybÛ kfiídel. Jak
skonãí s úlov˘mi profesemi stává se lé-
tavkou-sbûratelkou nektaru, pylu, vody,
surovin k tvorbû propolisu, ale také je
slídilkou. Struãnû fieãeno, zaji‰Èuje pfií-
sun surovin do úlu. To jsou uÏ vãely, které
mÛÏeme spatfiit tfieba v kvûtech ovoc-
n˘ch stromÛ. Tedy dospívající dûti zaji‰-
tující nákup pro domácnost… âinnost

vãel a dûlbu prací
v úlu i mimo nûj mÛ-
Ïeme srovnat s na-
‰im spoleãenstvím.
Pfii pûkném poãasí,
mezi 15 aÏ 16 hodi-
nou, mÛÏeme pozo-
rovat pfied úlem pro-
let mladu‰ek, které
se pfiipravují na
tûÏk˘ Ïivot létavky.
Vãelstvo má na za-
ãátku kvûtna kolem
30 000 dûlnic, z toho
je létavek asi
10 000. Toto vãel-
stvo tedy mÛÏe bû-

hem jednoho dne nav‰tívit, a tím i op˘-
lit, dva miliony kvûtÛ. Vãelí národ
– vãelstvo je organismus sloÏen˘ z tisícÛ
drobn˘ch jedincÛ. Nejpoãetnûj‰í by mûla
b˘t kategorie mladu‰ek – kojiãek, pro-
toÏe ty rozhodnou, kolik larviãek z na-
bídnut˘ch pfiijmou do své péãe a na nich
záleÏí, jak intenzívnû se budou vûnovat
jednotliv˘m v˘vojov˘m stádiím. Tedy
úlové vãely jsou velice dÛleÏité.
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Futsalové stfiípky
– ohlasy soupefiÛ

Kvûtnice – Helas 2:5 (4. 2. 2012)
– Helas zajíÏdûl na palubovku Kvûtnice
Ti‰nov a vûdûl, Ïe ho neãeká nic jedno-
duchého, protoÏe Kvûtnice je na domácí
palubovce velmi silná a navíc, na do-
mácí pÛdû skoro vÛbec neinkasuje.
Zaãátek vyrovnan˘, ãekalo se na první
branku, která padla do sítû Helasu.

Musíme vyzdvihnout obrannou práci
Kvûtnice, která je na domácí palubovce
velice kompaktní a málo prostupná.

Agromeli Brno – Kvûtnice 3:1
(24. 2. 2012) – Poãetná skupina hostují-
cích fanou‰kÛ pfiijela do Brna povzbudit
svÛj t˘m, v hale udûlali pofiádn˘
RACHOT a hnali po cel˘ zápas Ti‰nov
k bodÛm. Kvûtnici se poslední dobû ne-
dafií, na v˘hru ãeká uÏ od konce listo-
padu a ani dnes se nedoãkala. Na‰i
mûli ‰tûstí, hosté trefili dvakrát branko-
vou konstrukci.

Kvûtnice – Tfiinec 4:0 (3. 3. 2012)
– Ve velmi dobré atmosféfie sehráli na‰i

hráãi pfiedposlední venkovní zápas
v této sezónû. Fanou‰ci v Ti‰novû vytvo-
fiili v hale parádní atmosféru, s kterou
se na‰i hráãi jen tûÏko sÏívali a neÏ se
jim to podafiilo prohrávali...

To bylo je pár postfiehÛ se strany
soupefiÛ. Vyãerpávajících 22 kol 2. futsa-
lové ligy je za námi. Pfii zpûtném po-
hledu na sezonu  11/12 nelze neÏ smek-
nout a podûkovat na‰im hráãÛm. Je
nutno si uvûdomit, Ïe sestupová a po-
stupová matematika pfiiná‰í ohromnou
zátûÏ nejen fyzickou, ale i psychickou
na samotné aktéry futsalov˘ch zápasÛ.
AÏ 3. zápas od konce a 28 nasbíran˘ch
bodÛ pfiinesl pro Kvûtnici Ti‰nov klid
a jistotu pro úãast v této soutûÏi i pro
pfií‰tí roãník. Tohle je uÏ opravdu hodno
uznání se strany v‰ech pfiíznivcÛ ti‰nov-
ského futsalu.

Co ãeká futsalové podzimní  a zimní
veãerní bojovníky z palubovek hal
2. ligy? Mnozí z nich vybûhnou tento-
krát uÏ za denního svûtla na zelené
travnaté plochy patfiící velkému fotbalu.
Dále je ãeká celá fiada futsalov˘ch tur-
najÛ takfika po celé republice.

Závûr – shrnutí. Za svého Ïivota se
vãela stává uklízeãkou, kojiãkou, zpra-
covatelkou surovin, stavitelkou, stráÏ-
kyní a nakonec létavkou. Projde ‰esti
profesemi. Pracuje obûtavû ve dne v no-
ci tak, aby zajistila svoje potomstvo
– vãelí národ pro budoucí ãasy dal‰ích
mûsícÛ celého období Ïivotního cyklu
vãelstva. Vãela a její spoleãenství sv˘m
zpÛsobem Ïivota je pro lidstvo pfiíkla-
dem i dnes.

Josef Permedla

Sokolská Ïupa Pern‰tejnská

srdeãnû zve v‰echny zájemce o vy-
cházky do pfiírody a pfiíznivce turistiky
na vrcholy Ti‰novska.

V sobotu 31. 3. 2012 se koná pochod
na zfiíceninu hradu Louãka (Stfiemchoví
276,9 m). Start je od sokolovny v Dolních
Louãkách v 8.00 – 10.30 hod. Dále po-
chod na rozhlednu Babylon u KalÛ
(508,8 m), a pochod na Kfiivo‰ u ·tûpá-
novic (464 m). Podrobné informace na
webov˘ch stránkách www.sokol-tisnov.cz
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A neÏ se kdo nadûje, list v kalendáfii
sdûlí, Ïe uÏ fiíjen pozve v‰echny vûrné fa-
nou‰ky opût do zastfie‰en˘ch prostor
sportovních stánkÛ. I ta na‰e sportovní
hala bude zvát s pevnou vírou, Ïe FUT-
SAL a KRâEK nic a nikdo nikdy neod-
dûlí od sebe!

Nov˘ kolobûh zaãne, nezb˘vá neÏ
konãit zabûhnut˘m „Sportu zdar“ dopl-
nûn˘m „A TI·NOVSKÉMU FUTSALU
ZVLÁ·Tù“.

- pak-

Mlad˘m futsalistÛm se na
domácí palubovce dafiilo

Ti‰nov‰tí pofiadatelé po del‰í dobû
uspofiádali turnaj pro mládeÏnické fut-
salové t˘my, konkrétnû pro vûkové kate-
gorie U14 a U16. PfiestoÏe je o muÏstva
tûchto kategorií v na‰em regionu nouze,
v hale Sokola Ti‰nov se nakonec
26. února se‰lo velmi pestré a relativnû
poãetné sloÏení. V té mlad‰í pfiijali po-
zvání Ti‰novákÛ tradiãní soupefii
z HabrÛvky a z Fénixu Brno, v turnaji
‰estnáctilet˘ch pak pofiádající muÏstvo
1. FC Ti‰nov doplnili opût Fénix Brno,
t˘m sloÏen˘ z ti‰novsk˘ch fotbalistÛ,
futsalisté ze Znojma a mezinárodní
punc dodala turnaji v˘prava ze sloven-
ského Holíãe.

T˘my do 14 let hrály systémem
kaÏd˘ s kaÏd˘m a poté se dva nejlep‰í
utkaly ve finále. Tento turnaj jedno-
znaãnû ovládli hráãi z Fénixu Brno,
ktefií ve dvou zápasech nastfiíleli
28 gólÛ, Ti‰nováky porazili 11:1
a HabrÛvku 17:0. Ti‰nováci se do finále
dostali díky v˘hfie nad HabrÛvkou 6:0.
Ve finále sice domácí zahráli proti
Fénixu lépe neÏ ve skupinû, ale na ví-
tûzství to nestaãilo. Po vyrovnaném prv-
ním poloãase, kter˘ skonãil 1:1, nakonec

brnûn‰tí mladíci opût ukázali svoji útoã-
nou sílu a zvítûzili 7:1.

O vítûzi turnaje „‰estnáctek“ se roz-
hodovalo systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m.
Pofiádající 1. FC Ti‰nov si poãínal po-
dobnû suverénnû jako v mlad‰í kategorii
hráãi Fénixu, v‰echny ãtyfii zápasy su-
verénnû vyhrál a s celkov˘m skórem
43:2 zaslouÏenû slavil vítûzství v celém
turnaji. Úspûch Ti‰nováci podtrhli je‰tû
ziskem individuálních ocenûní. Trofej
pro nejlep‰ího stfielce si 21 góly vyslou-
Ïil Tomá‰ Jufiíãek a cenu pro nejlep‰ího
brankáfie si vychytal Michal ·ãasn˘.

Pofiadí:
U14
1. Fénix Brno
2. 1. FC Ti‰nov
3. FC HabrÛvka
Nejlep‰í stfielec: Andrej MiÏigar 14 gólÛ

(Fénix)
Nejlep‰í brankáfi: Dominik Maier

(HabrÛvka)

U16
1. 1. FC Ti‰nov
2. Fénix Brno
3. Ti‰nov
4. Znojmo
5. Holíã
Nejlep‰í stfielec: Tomá‰ Jufiíãek 21 gólÛ

(1. FC)
Nejlep‰í brankáfi: Michal ·ãasn˘ (1. FC)

Radek Babiãka

UÏ je to tady

Nic netrvá nikdy vûãnû, ani to zimní
období. První jarní den kaÏdoroãnû na-
znaãí, Ïe uÏ brzy se po zimní blokádû ot-
vírají ochozy fotbalov˘ch stánkÛ niÏ‰ích
fotbalov˘ch soutûÏí. Nejinak je tomu
i v Ti‰novû. Místní jedenáctka muÏÛ,
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dorostenci, Ïáci a pfiípravka nezÛstanou
mimo. V‰e se rozjede, jak se fiíká „na pl-
né pecky“ a bude zase fiada vypjat˘ch,
nelítostn˘ch bojÛ o body, ãest svého
klubu a dále o pfiízeÀ fanou‰kÛ.

Ti‰novsk˘ AFK bojuje v muÏské ka-
tegorii v I. B tfiídû. Zatím druhé místo za
Bohdalicemi je nadûjné, více napoví
první jarní zápas na pÛdû Lipovce
1. dubna 2012.

I tady je moÏnost úãasti fanou‰kÛ,
jak je to zabûhnuté fiadu sezón formou

autobusov˘ch zájezdÛ na hfii‰tû soupefiÛ
spoleãnû s hráãi. TakÏe i podpora se
strany TJFTF (tvrdé jádro fandÛ ti‰-
novského fotbalu) bude potfiebná a na
místû.

Sluníãko se na nás stále více usmívá
a proto je velice dobré, Ïe UÎ JE TO TADY.

-pak-

Program mistrovské sezóny – jaro
2012 druÏstev AFK TI·NOV na
www.afktisnov.ic.cz

Vzpomínky

Dne 2. dubna uplynou 2 roky, kdy nás
navÏdy opustil milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan JAN âEPE·. Kdo
jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte
s námi. S láskou vzpomíná manÏelka
a synové s rodinami.

V Ïivotû se louãíme mnohokrát
s maminkou jen jednou.
A kdybychom si oãi vyplakali ty její
se za náma uÏ zpût nikdy neohlédnou.

Dne 30. 3. 2012 vzpome-
neme 2. smutné v˘roãí,
kdy nás navÏdy opustila
beze slova rozlouãení
na‰e maminka, babiãka,
prababiãka a teta paní
MARIE KOSOVÁ. Kdo

jste ji znali a mûli rádi, vzpomeÀte
s námi. Za tichou vzpomínku dûkují
dcery s rodinami.

Dne 1. dubna uplyne
20 let, kdy nás opustil
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan 
JOSEF NADRCHAL.
Stále vzpomíná manÏelka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 9. dubna to bude
první rok, kdy zemfiel
pan ANTONÍN PÁSEK.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka, syn
a vnouãata.

Dne 28. bfiezna uplynul
rok od úmrtí na‰í milé
maminky, babiãky, pra-
babiãky paní IVANKY
POKORNÉ. S láskou
a úctou stále vzpomínají
Petr a Iva – dûti s rodi-
nami.

Program akcí ve sportovní hale SSK Ti‰nov – duben 2012

Nedûle 1. 4. 17.00 házená – muÏi – Ti‰nov – Juliánov
Nedûle 15. 4. 17.00 házená – muÏi – Ti‰nov – Nové Bránice
Sobota 28. 4. 8.30 florbal – turnaj
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Inzerce

Pronajmu muÏi zafiízen˘ pokoj v RD,
k dispozici kuchyÀ a soc. zafiízení. Cena
4 500 Kã vãetnû inkasa. Voln˘ ihned.
Tel.: 732 184 915

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû 40 m2,
2 lodÏie, sklep. Tel.: 604 506 083

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

Pronajmu dlouhodobû slunn˘ zrekon-
struovan˘ byt 1+1 v zrevitalizovaném
domû v ulici Dfiínová. Cena 7 500 Kã vã.
energií. Voln˘ 04/2012. Tel.: 776 128 003

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

Pronajmu nebytové prostory v Ti‰novû.
Ihned k dispozici. Tel.: 724 064 054

Prodám novostavbu RD v Pfiedklá‰tefií,
samostatnû stojící, dispozice 5+kk, na
pfiekrásném místû, vnûj‰í rozmûry
10,5 x 8 m, obytná plocha 102,64 m2, po-
zemek o v˘mûfie 480 m2. Cena stavby
domu na klíã vãetnû pozemku, projektu
je 3 850 000 bez DPH. K nastûhování do
konce roku 2014. Jen váÏnému zájemci.
Tel.: 603 107 163

Pronájem nebytov˘ch prostor
200 – 400 m2 v centru Ti‰nova. Od 1. 4.
2012. Tel.: 602 751 755

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

Ing. Josef Sojka, Janáãkova 513
(u nádraÏí), Ti‰nov nabízí k prodeji
– bramborovou sadbu, konzumní bram-
bory, zahradní substráty, hnojiva, pro-
stfiedky na ochranu rostlin, krmiva.
Po-pá 7.30 – 15.00 hod. Tel.: 549 410 010

Restaurace na Gruntû v Deblínû
pfiijme servírku/ãí‰níka s praxí. 
Nástup moÏn˘ ihned nebo dle domluvy.
Tel.: 732 464 917

Pizzeria La Bocca Legionáfiská 266,
Kufiim pfiijme ãí‰níka/servírku. Tel.: 608
743 437

Dne 22. 3. 2012 uplynulo
25 rokÛ, kdy nás opustil
pan VÍTùZSLAV ·UP
z Unína. Stále vzpomíná
maminka, sestry Eva
a Jana s rodinami.

Dne 5. dubna uplyne
13 let, kdy nás navÏdy
opustila paní ALÎBùTA
TUREâKOVÁ. Stále
vzpomíná manÏel s rodi-
nou.
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