
roãník XXII. duben 2012 ãíslo 8

www.tisnov.czVy‰lo 25. 4. 2012

08_2012_TN.qxd  19.4.2012 1:40  Stránka 1



Dubnové slovo místostarosty

2 TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2012

áÏení spoluobãané,
v minulém ãísle Ti‰novsk˘ch
novin vám pan starosta pfiislíbil

ãlánek o novû zfiízené pracovní pozici
„Inspektor vefiejného pofiádku“. Popis
jeho pracovních ãinností a pravomocí
naleznete v rubrice Radnice informuje.
V souãasnosti probíhá i v˘bûrové fiízení
na správce sportovi‰È. Doufám, Ïe obû
pracovní místa splní va‰e i na‰e oãeká-
vání a dojde ke zlep‰ení situace jak na
dûtsk˘ch hfii‰tích, tak i k zlep‰ení po-
fiádku ve mûstû Ti‰novû. Tím myslím
i parkování na chodnících, na vefiejné ze-
leni a také dodrÏování obecnû platn˘ch
vyhlá‰ek. Pracovní místa vznikla právû
na základû va‰ich ãast˘ch pfiipomínek
a Ïádostí. Vedení mûsta chce va‰e pfiipo-
mínky fie‰it. Skuteãnost je ale taková, Ïe
pokud bychom se v‰ichni chovali zodpo-
vûdnû k vefiejnému majetku a dodrÏo-
vali daná pravidla, nemuselo by mûsto
vynakládat prostfiedky na zfiizování
tûchto pracovních míst. Mûsto také posí-
lilo pracovní ãetu o dva zahradníky.
Na‰e vefiejná zeleÀ si jistû odbornou pé-
ãi zaslouÏí a tento krok jen navazuje na
snahu b˘t stále více sobûstaãní v péãi
o mûsto. Na zmínûnou problematiku
navazuje i zmûna v organizaci  sváÏení
komunálního odpadu. Byla zmûnûna
firma, která tuto sluÏbu zaji‰Èuje, proto
moÏná do‰lo   k opomenutí v˘vozu odpa-
dov˘ch nádob asi na 6 místech
v Ti‰novû. Byla pfiijata opatfiení, aby se
jiÏ tato situace neopakovala. âást drob-
n˘ch podnikatelÛ má nadále podepsa-
nou smlouvu na likvidaci podnikatel-
ského odpadu u pfiedchozí spoleãnosti
a ta jim i nadále svoz zaji‰Èuje. Mají
v‰ak také moÏnost uzavfiít smlouvu
s na‰í svozovou spoleãností za jistû v˘-
hodnûj‰ích finanãních podmínek.

Pfied nedávnem byl ve mûstû zave-
den pytlov˘ sbûr plastÛ se svozem pfiímo

z míst, kde pfiistavujete svoje svozové
nádoby. Do pilotního projektu se zatím
zapojilo pfiibliÏnû 330 rodin. V̆ hodou to-
hoto systému je, Ïe nemusíte vytfiídûné
plasty a kartony od nápojÛ nosit ke kon-
tejnerov˘m stáním, pouze je jednou mû-
síãnû odnesete k va‰emu svozovému
místu. Finanãní odmûna je stále 4 Kã za
odevzdan˘ kilogram plastÛ. V místech,
kde se zapojilo více obãanÛ, ubylo pro-
blémÛ s „pfietékáním“ kontejnerÛ
a mûsto tím získává komoditu, která je
ãist‰í i lépe obchodovatelná. V pfiípadû
jak˘chkoliv dotazÛ se obraÈte na adresu
vaclav.drhlik@tisnov.cz. Do budoucna
musíme uvaÏovat také o separaci kovÛ,
ke které nás bude po schválení zavazo-
vat novelizovan˘ zákon o odpadech.
V této souvislosti chci jen upozornit na
skuteãnost, Ïe povinnost tfiídit odpad
vypl˘vá právû z tohoto zákona a kdo tak
neãiní, mÛÏe b˘t sankcionován.

Ve svém posledním slovû jsem slíbil
více informací k pfiipravované rekon-
strukci stfiedotlakého rozvodu plynu
na sídli‰ti Pod Klucaninou. Akce bude
pomûrnû rozsáhlá a bude se t˘kat
pfiedev‰ím ulic Brnûnská, Jambo-
rova, Mánesova a ãásti ulic Horova
a Hornická. Rekonstruované pfiípojky
k bytov˘m domÛm mohou b˘t dÛleÏité
pfiedev‰ím po roce 2017, kdy konãí dlou-
hodobé smlouvy na dodávku tepla
s Teplem T. S tím souvisí i v tûchto
dnech pfiipomínkovaná aktualizace
energetické koncepce mûsta. Trasa ply-
novodu bude pfieváÏnû vedena v tûle-
sech chodníkÛ. Tato skuteãnost jistû pfii-
nese s sebou i komplikace. Odmûnou za
nepfiíjemnosti spojené s touto rekon-
strukcí bude novû poloÏená zámková
dlaÏba na chodnících, ãímÏ dojde k tolik
potfiebné rekonstrukci hlavních tras
chodníkÛ v této oblasti. Tato akce zapo-
ãne koncem mûsíce ãervence a v pfií‰tím

V
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Vefiejn˘ pofiádek v Ti‰novû
– novû pod dohledem
inspektora

Od kvûtna se obãané budou moci
v ulicích setkat s nov˘m pracovníkem
mûsta – Inspektorem vefiejného po-
fiádku. Úãelem zfiízení této pracovní po-
zice je zv˘‰it dohled nad vefiejn˘m po-
fiádkem a eliminovat jeho poru‰ování.
StûÏejním zámûrem je pak preven-
tivnû v˘chovnû pÛsobit pfiímo na
místû.

Oblastmi, kter˘mi se bude Inspektor
vefiejného pofiádku zab˘vat, jsou zejména:
– kontrola dodrÏování obecnû závaz-

n˘ch vyhlá‰ek a nafiízení mûsta
Ti‰nova,

– kontrola dodrÏování povinností vypl˘-
vajících ze zákona o provozu na po-
zemních komunikacích v oblasti za-
stavování a stání vozidel,

– kontrola pofiádku a zji‰Èování závad
ve stavu komunikací a dal‰ích vefiej-
n˘ch prostranství, jakoÏ i závad v do-
pravním a informaãním znaãení a ve-
fiejném osvûtlení,

– kontrola schÛdnosti pozemních komu-
nikací v zimním období.

V fiádném v˘bûrovém fiízení byl na
tuto pracovní pozici vybrán pan
Miroslav Kettner, kter˘ bude moci
pfii své práci zuÏitkovat zku‰enosti
z pfiedchozího pÛsobení na mûstské
policii a u pohotovostní motorizo-
vané jednotky Policie âR.

roce bude pokraãovat aÏ k regulaãní sta-
nici na Trnci.

DÛleÏitou obnovou projde i ulice
Nerudova. Zde probûhne kompletní re-
konstrukce sítí (kromû plynu) a vybudo-
vání chodníku. Bude poloÏen nov˘ po-
vrch komunikace, souãástí bude i nové
vefiejné osvûtlení. Po rekonstrukci
Nerudovy ulice dojde ke zmûnû ve ve-
dení dopravy i v pfiilehl˘ch ulicích.
Provedení tûchto oprav umoÏní bezpeã-
nûj‰í pfiístup i spoluobãanÛm z rozvíje-
jící se lokality Hony za Kuk˘rnou do
stfiedu mûsta.  Pfiispûje k tomu také
novû projektovan˘ pfiechod pro chodce
pfies ulici Riegrovu, kter˘ je plánovan˘
tûsnû vedle dûtského hfii‰tû nad ulicí
Svatopluka âecha. Dlouho oãekávané
zjednosmûrnûní ulice Brnûnské v úseku
od Mariánského sloupu po Humpolku
bude v leto‰ním roce provedeno pouze
dopravním znaãením bez vût‰ích sta-
vebních úprav. Z diskuze na pracovním
setkání zastupitelÛ vze‰la my‰lenka
pfiebudovat tento úsek na pû‰í zónu.
To je podle mne v‰ak zásadní zmûna

nejen v dopravû, ale i pro obãany a pod-
nikatele. Z tohoto dÛvodu probûhne do-
tazníkové ‰etfiení v této lokalitû i v ‰ir‰í
vefiejnosti.

Dal‰í aktuální otázkou je, zda pfii re-
konstrukcích vefiejného osvûtlení je
vhodné stále osazovat sloupy sodíko-
v˘mi svítidly nebo pouÏít moderní LED
svítidla, jejichÏ cena prudce klesá.
V̆ hodou tûchto zdrojÛ svûtla je pfiede-
v‰ím del‰í Ïivotnost, niÏ‰í spotfieba elek-
trické energie a snadná regulace. Je to
v‰ak oblast rychle se rozvíjejících tech-
nologií. Ukázky tûchto svítidel jste jiÏ
mohli vidût v provozu na ulici
Kvûtnická, kde probûhlo praktické tes-
tování a mûfiení. Touto otázkou se bude-
me zab˘vat i nadále.

Závûrem vám pfieji pfiíjemné proÏití
jarních dnÛ a budu se tû‰it na setkání
v sobotu 2. ãervna na námûstí Míru pfii
dal‰ím dnu s hasiãi a dal‰ími sloÏkami
záchranného systému.

Radovan Klusák
místostarosta
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Inspektor bude na
svém pracovním odûvu
oznaãen viditeln˘m
nápisem s názvem jeho
funkce a pfii jejím v˘-
konu se bude proka-
zovat písemn˘m povû-
fiením.

Jeho oprávnûním je
vyz˘vat k pfiedloÏení
prÛkazÛ totoÏnosti,
k podání vysvûtlení
a k okamÏitému upu‰-
tûní od protiprávního
jednání (neuposlech-
nutí takové v˘zvy je pfiestupkem,
za kter˘ lze uloÏit pokutu aÏ do
v˘‰e 5 000 Kã).

Inspektor bude rovnûÏ povûfien
k ukládání a vybírání pokut v blo-
kovém fiízení na území mûsta Ti‰nova,
a to:
– na úseku ochrany pfied alkoholis-

mem a jin˘mi toxikomaniemi
(v pfiípadû podání ãi prodeje alkoholu
nebo tabákového v˘robku osobû
mlad‰í osmnácti let anebo koufiení na
místech zákonem zakázan˘ch – napfií-
klad zastávka hromadné dopravy),

– proti pofiádku ve vûcech územní
samosprávy (v pfiípadû poru‰ení po-
vinností uloÏen˘ch obecnû závazn˘-
mi vyhlá‰kami mûsta Ti‰nova),

– proti vefiejnému pofiádku, a to:
• v pfiípadû zneãi‰tûní vefiejného

prostranství, vefiejnû pfiístupného
objektu nebo vefiejnû prospû‰ného
zafiízení,

• v pfiípadû po‰kození nebo neo-
právnûného záboru vefiejného
prostranství, vefiejnû pfiístupného
objektu anebo vefiejnû prospû‰ného
zafiízení,

• v pfiípadû neoprávnûnû zaloÏené
skládky nebo odloÏení odpadkÛ

anebo odpadu mimo vy-
hrazená místa,

– proti majetku – v pfií-
padû po‰kozování majet-
ku mûsta Ti‰nova nebo
jeho neoprávnûného uÏí-
vání,

– na úseku bezpeãnosti
a plynulosti provozu
na pozemních komu-
nikacích (dle § 125c
odst. 1 písm. k)
z. ã. 361/2000 Sb.),

– v pfiípadû zastavení
nebo stání vozidel

v rozporu se z. ã. 361/2000 Sb.

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 platnost
Kolik mû to bude stát?

Nebude vás to stát nic – povinná v˘mû-
na je osvobozena od správního poplatku.
Kde si mohu vymûnit svÛj ¤P?

Na pfiíslu‰ném pracovi‰ti obecního 
úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností
(podle 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
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Svoz odpadu

Oznamujeme obãanÛm, Ïe úterní
svozy smûsného domovního odpadu,
které vychází na svátky 1. a 8. kvûtna,
budou uskuteãnûny v tyto dny jako
v bûÏné pracovní dny.

Ing. Václav Drhlík

Memoriál Ivo Medka

VI. roãník závodu hor-
sk˘ch kol se usku-
teãní v nedûli 27. 5.
2012 v odpoled-
ních hodinách na
tradiãním místû
– parkovi‰ti za
mûstem u cyklo-

stezky ve smûru na Îelezné.

MÛÏete se tû‰it na program pro celou
rodinu:

Cyklistické závody horsk˘ch
kol na Klucaninû:
Kluci a holky – kategorie 9-10, 11-12,
13-14 a 15-16 let
Dospûlí a juniofii

Jízda zruãnosti na kolech,
kolobûÏce ãi odráÏedle.

Nezávodní vyjíÏìka na 1 kolo
po trati

Doprovodn˘ program
– Exhibiãní vystoupení biketrialov˘ch

mistrÛ âR
– Speciální kola (lehokolo, „Veãerníãek“,

Îirafa", „Harley“...) Martina Zehnala
a spousta dal‰ích atrakcí

Více informací naleznete na
www.mim.tisnov.cz

MùSTO TI·NOV
nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Referent – nebytové prostory 
(Odbor správy majetku a investic)

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

Zájemci se mohou pfiihlásit do 14. 5. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– písemnû na podatelnu MûÚ Ti‰nov 
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz
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Drbalova – Velk˘ pátek

Ano, záhlaví pfiíspûvku struãnû,
jasnû sdûluje základní informace. K té
je nutno dodat bliÏ‰í.

Byl to opravdu velikonoãní pátek
6. 4. 2012 a ãas 12.30 hod. Z ulice
Parolkova se blíÏí na Drbalovu osobní
automobil s v˘razn˘m oznaãením na
stfie‰e AUTO·KOLA. Tu dobu se ale
fiítí po Drbalovû ulici, shora od
Lomniãky, bílá dodávka. Nic netu‰ící, Ïe
zprava jedoucí vozidlo má pfiednost.
Siln˘ zvuk klaksonu z vozidla
AUTO·KOLY pfiehlu‰il i ‰tûkot ãtyfino-
h˘ch hlídaãÛ z levé i pravé strany ulice
Parolkova. Brzdov˘ pedál t. ã. Ïáka za
volantem byl asi poctivû aÏ na  podlaze,
bílá dodávka mizela v dáli a nastal klid.
Nic se nestalo, jedeme dál.

Podobná pfiíhoda v polovinû bfiezna,
ale opaãn˘m smûrem. Z DruÏstevní
ulice se snaÏí vyjet auto ãervené barvy
na Drbalovu, bliká prav˘ blinkr. Od so-
kolovny taky bílá dodávka – náhoda ãi
stejn˘ apaã ze 6. 4. 2012 – smûr
Lomniãka se fiítí, ‰oférovi oãi radostnû
svítí, na gestikulaci kolemjdoucích nic
nedá. ¤idiã z DruÏstevní pochopitelnû
brzdí, zastavuje a spolu se spolujezdcem
s jist˘m potuteln˘m úsmûvem tak rea-
gují, Ïe jsou bezmocní, neschopní v tu
chvíli prosadit právo pfiednosti jejich
zprava pfiijíÏdûjícího vozidla. Ale kdyby
se o to snad pokusili, pan Skalník s jeho
firmou by poradili, co dál.

Mnoho let uÏ ubûhlo, ale rozhodnutí
pÛvodní, Ïe trasa Dvofiákova, Riegrova,
Drbalova bude bezproblémová, je to tam.

Nechci nikoho stra‰it, ale nabádám
na zdrav˘ selsk˘ rozum, neb fiidiãi ulic
pfiilehl˘ch k Drbalovû ví svoje. Znajíce
místní pomûry se asi nevûdomky fiídí
pfiíhodou jistého pana V. z nedaleké ves-
nice od Ti‰nova. Tento pán pfied pÛl sto-

letím skládal zkou‰ky ãi spí‰e pohovor
za úãelem získání oprávnûní k fiízení
motocyklu zn. Pion˘r. Komisafi se ho
ptá: „Pane V., co udûláte, kdyÏ pfiijedete
na kfiiÏovatku? No co udûlám, poãkám
aÏ v‰echno odjede, a potom pojedu já“,
odpovûdûl struãnû a jasnû pan V. A to
bylo v‰echno, oprávnûní dostal a jezdil
bez problémÛ dlouhá léta na stroji
zn. Pion˘r.

Tro‰ku aÏ ‰vejkovská pfiíhoda stfiílí
v této souvislosti na ná‰ problém, kter˘
nemusí mít jednou dobr˘ konec. Kdo pa-
matuje události na trase Hradãany
– nádraÏí Hradãany? AÏ po smrtelném
úrazu mladého ãlovûka se zbudoval
chodník spojující obû místa.

Nezb˘vá neÏ vûfiit, Ïe se v na‰em pfií-
padû nic nestane. Kdyby pfiece náhodou,
tak se do toho pustíme, vyfie‰íme, i kdyÏ
to bude pro nûkoho vzpomínka moÏná
dosti krutá.

Tolik jenom málo z postfiehÛ pfii pro-
cházce mûstem Ti‰nov.

-pak-

Drbalova ulice – reakce

Mnozí si jistû vzpomenou, kdy ulice
Drbalova byla silnicí hlavní a ul.
Parolkova, Tyr‰ova, Jiráskova a DruÏ-
stevní byly vedlej‰ími. Tehdy bylo hlav-
ním problémem nedodrÏování nejvy‰‰í
povolené rychlosti a to je u silnice s pfii-
lehl˘m frekventovan˘m chodníkem,
z kterého se ãasto i pfiechází na druhou
stranu, jistû v˘znamn˘m problémem.
Právû na podnûty obãanÛ a po doporu-
ãení Dopravního inspektorátu Policie
âR byla realizována cca pfied 10 lety
v této ulici zmûna pfiednosti v jízdû za
úãelem zklidnûní dopravy, a to na zmí-
nûnou pfiednost zprava, která je bûÏn˘m
osvûdãen˘m opatfiením ve mûstech
u nás i v Evropû.
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

KPH – Karel Vrti‰ka,
klavírní recitál

25. dubna, od 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS
Více o umûlci na:

http://www.karelvrtiska.cz/
Vstupné 100,- Kã. Pro dûti, studenty

a seniory 60,- Kã. Jeden dospûl˘ dopro-
vod dítûte zdarma.

Koncert legendární metalové
kapely TITANIC

27. dubna, od 19.00 do 02.00 hod.
Spolupofiádá MûKS a Zdenûk Válka.

Více o kapele na:
http://titanicband.cz/

Rostislav Fra‰/Skip Wilkins
Quartet (CZ/USA)

14. kvûtna, od 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Rostislav Fra‰ – tenor saxofon, Skip
Wilkins – piano, Josef Feão – kontrabas,
Gary Rissmiller – bicí souprava

Ojedinûlá fúze spo-
juje ‰piãky ãeského
jazzu (Rostislav
Fra‰ – sax, Josef
Feão – bass) a vy-
nikající muzikanty
z USA (Skip

Wilkins – pn, Gary Rissmiller – dr) do
moderního hávu souãasného jazzu, jedi-

neãného kombina-
cemi prvkÛ blues,
modálního jazzu,
harmonick˘mi mo-
dulacemi a neza-
mûniteln˘mi sóly.
Jako speciální host

si s kapelou zazpívá i ti‰novská rodaãka
Alena Ochrymãuková.

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.

Kultura

Pfiednost zprava je jedním ze základ-
ních pravidel silniãního provozu stejnû
jako dodrÏování dopravních znaãek,
kaÏd˘ fiidiã je povinen je dodrÏovat a jen

postihováním v˘‰e zmínûn˘ch pfie-
stupkÛ lze situaci zlep‰it.

Odbor správy majetku a investic
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GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

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

Na v˘stavû máte unikátní moÏnost
vidût rozsáhlou kolekci obrazÛ Josefa
Jambora sestavenou z muzejních a sou-
krom˘ch sbírek.

P¤IPRAVUJEME

Turecká kavárna (Robert Thomas)
7. ãervna, od 19.00 hod.

kino Svratka
Divadelní pfiedstavení.
ReÏie: Pavel Há‰a
Hrají: Václav Vydra, Naìa Konvalin-
ková, Jana Bou‰ková, Matûj Hádek 
/ Martin Kubaãák / Martin Davídek.

Vstupenky na 17. roãník hudebního
festivalu Concentus Moraviae v˘-
hodnûji pro posluchaãe z Ti‰nova

Do 2. 6. je moÏno zakoupit v pfied-
prodeji v knihkupectví u paní Ra‰kové
vstupenky za zv˘hodnûnou cenu. Slevu
lze uplatnit i na koncert na hradu
Pern‰tejnû 25. 6.

Vstupenky na tyto tfii koncerty mÛ-

Ïete koupit levnûji o 50 Kã oproti cenû
plné. Dále pak dÛchodci, drÏitelé prÛ-
kazÛ ISIC, ZTP (1 osoba) a ZTP-P
(1 osoba a 1 doprovod) mají vstupné
zlevnûné o 100,- Kã z plného.

Plné vstupné na jednotlivé koncerty:
4/6 – 200 Kã; 22/6 – 250 Kã; 25/6
– 250 Kã.
4. ãervna – kostel sv. Václava (fran-
couzsk˘ varhaník Martin Gester)
22. ãervna – bazilika Porta coeli
v Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova (britsk˘ an-
sámbl I Fagiolini)
25. ãervna – hrad Pern‰tejn (Collegium
1704). Zaãátek koncertÛ v 19.30

Více informací na www.concentus-
moraviae.cz

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

15. 5. a 29. 5. 2012 v 17.00 pfied-
ná‰ky letního semestru UVâ – Kapitoly
z psychologie

2. 5. a 16. 5. 2012 v 17.00 pfied-
ná‰ky letního semestru UVâ
– Krajináfiská architektura

9. 5. 2012 v 17.00 pfiedná‰ky letního
semestru UVâ – Bedfiich Smetana,
tvÛrce ãeské národní opery

Salonky
Hrnãífiská dílna Petra Jurníãka
ve Zb˘‰ovû
3. 5. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do
hrnãífiské dílny Petra Jurníãka ve
Zb˘‰ovû.
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Soukrom˘ Ïák akademického sochafie
Romana Wenzela pochází z Nového
Mûsta na Moravû. Vlastní hrnãírnu si
zaloÏil v Rosicích u Brna v roce 1999
a nyní pÛsobí ve Zb˘‰ovû. Jeho dílo na-
leznete ve vût‰inû evropsk˘ch zemích,
v Kanadû, USA, Japonsku, Austrálii, ve
Spojen˘ch Arabsk˘ch Emirátech nebo
na Novém Zélandu.

Sraz zájemcÛ u vlakového nádraÏí
v Ti‰novû v 8.50 (odjezd autobusem
v 9.06)
Vstupné do hrnãírny 50 Kã
Cestovné si hradí kaÏd˘ sám
(cca 63 Kã IDS JMK)

Je nutné pfiihlásit se osobnû
v Mûstské knihovnû Ti‰nov nebo na te-
lefonním ãísle 549 121 001-5. Poãet míst
je omezen.

V rámci exkurze bude moÏné zakou-
pit hrnãífiské v˘robky.

Divadlo

Guiseppe Verdi: La Traviata
7. 6. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov ve spolu-
práci s Národním Divadlem Brno po-
fiádá zájezd na pfiedstavení La Traviata.

Z pfiíbûhu o tragické lásce pafiíÏské
kurtizány uãinila lyrická hudba
Guiseppe Verdiho jednu z nejoblíbenûj-
‰ích a nejhranûj‰ích italsk˘ch oper.
Verdi vÏdy rád hledal pro své opery
pfiedlohy   s dramatickou zápletkou
a zvlá‰tními charaktery a v románu
Alexandra Dumase Dáma s kaméliemi
je bezpochyby nalezl.

Zájemci se mohou závaznû pfiihlásit
v Mûstské knihovnû Ti‰nov  vÏdy v pÛj-
ãovní dobû do 25. 5. 2012.
Cena vstupenky pro pracující 410 Kã,
pro seniory 287 Kã, pro studenty a drÏi-
tele prÛkazu ZTP a ZTP-P 205 Kã + jed-
notná cena za autobus 60 Kã.

!!! Platba probíhá pfii pfiihla‰ování !!!
Sraz úãastníkÛ v 17.45 u elektry.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Tvofiivé dílniãky
2., 9., 16., 23. a 30. 5. 2012 od 13.30

V rámci kreativních dílniãek se bu-
deme v mûsíci kvûtnu vûnovat tvorbû
s jarní tematikou.

Poslední stfiedeãní odpoledne v mû-
síci vás srdeãnû zveme na autorské
ãtení z vlastnoruãnû vytvofien˘ch knih
dûtí, které se zapojily do bfieznové akce
nazvané Pí‰u, pí‰e‰, pí‰eme. Spoleãnû
se zaãteme do autorsk˘ch v˘tvorÛ
a vûzte, Ïe nudit se opravdu nebudete.
Jste zváni nejen vy, ktefií jste se zapo-
jili, ale i vy, ktefií chcete podpofiit své
kamarády svou úãastí a rádi si poslech-
nete, jak se jim jejich sepsané pfiíbûhy
povedly.

Pfiijìte dát svÛj hlas
Po cel˘ mûsíc kvûten bude probíhat

v prostorách dûtského oddûlení v˘stavka
tûchto originálních  kníÏek, která pfied-
staví ve‰kerou bfieznovou aktivitu.

MÛÏete sv˘m hlasem podpofiit knihu,
která  vás zaujme a která se vám bude
nejvíce líbit. Nebude to v‰ak jednodu-
ché, neboÈ vystavené kniÏní v˘tvory bu-
dou jistû zajímavé v‰echny.

Beseda se spisovatelkou
Vûrou Borskou
14. kvûtna 2012 v 10.00

Paní Vûra Borská je nejen autorkou
knihy pro dûti Skfiítek hospodafiík, ale je
také básnífika a pfiekladatelka. S publi-
kováním sv˘ch básní zaãala v roce 1967
(Host do domu). Psala do Rovnosti
a Literárního mûsíãníku, ver‰e pro dûti
a pfieklady vel‰sk˘ch pohádek zvefiej-
Àuje v ãasopisech Sluníãko, Matefií-
dou‰ka a Ohníãek.
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V souãasné dobû vychází v ti‰nov-
ském nakladatelství Sursum její kniha
dûtské poezie „A budou z vás hastr-
mánci“ s ilustracemi malífiky Lidmily
Dohnalové. Také se pfiipravuje k vydání
pohádková kniha pro dûti.

Je pro nás velik˘m potû‰ením, Ïe
tato milá Ïena pfiijala na‰e pozvání do
na‰í knihovny a tû‰íme se na její vyprá-
vûní i autorské ãtení.

V Ti‰novû zahrají
L. A. Guns, legendární
rockefii z Ameriky

Legendární americká kapela L. A.
Guns, která bûhem své existence zís-
kala jednu platinovou a tfii zlaté desky,
poprvé zahraje v âesku. Koncert se
uskuteãní ve stfiedu 25. dubna v klubu
RockStar Café v Ti‰novû (nad prodejnou
Albert). V L. A. Guns hrávali v 80. le-
tech i pozdûj‰í zakladatelé kapely Guns
N' Roses – kytarista Tracii Guns, zpû-
vák Axl Rose, basista Ole Beich a bube-
ník Rob Gardner. Nejlep‰í období, kdy
kapela vyprodávala velké haly a získá-
vala platinové a zlaté desky, v‰ak pfii‰lo
paradoxnû aÏ po jejich odchodu.

V Ti‰novû se L. A. Guns pfiedstaví
pod vedením Phila Lewise a bubeníka
Stevea Rileyho, ktefií tyto nejlep‰í ãasy
zaÏili. Tuto dvojici na aktuálním svûto-
vém turné k 25. v˘roãí kapely doplÀují
kytarista Stacey Blades a basák Scott
Griffin. „Nûktefií lidé si myslí, Ïe kdyÏ
kapele zaplatíte, pfiijede kamkoliv, ale
tak jednoduché to rozhodnû není. Aby
k nám L. A. Guns pfiijeli, museli jsme
splnit nemalé nároky na ozvuãení
a dal‰í technické záleÏitosti,“ komentuje
pofiadatel Michal Kadlec, proã rockové
legendy mífií zrovna do Ti‰nova.

Radek Babiãka

Benefiãní rockov˘ festival

Oblastní charita Ti‰nov NZDM Klub
âas Ti‰nov pofiádá 19. kvûtna 2012 jiÏ
ãtvrt˘ roãník benefiãního rockového fes-
tivalu Rock Time Fest.

Tento roãník se uskuteãní v soko-
lovnû v Lomniãce a zahrají kapely
The Hydes, ECE Homo, Rabies, Pátá
ruka a v souãasné chvíli máme pfiislíbe-
nou úãast i od skupiny Budoár staré
dámy a jednáme s dal‰ími. V‰echny ka-
pely se festivalu úãastní bez nároku na
honoráfi. V̆ tûÏek celé akce bude pouká-
zán na pfiímou práci s klienty v NZDM
Klub âas Ti‰nov, zejména na mimoklu-
bové akce, abychom na‰e klienty ze so-
ciálnû znev˘hodnûného prostfiedí mohli
dále rozvíjet.

Tímto Vás v‰echny zveme 19. 5. 2012
do Lomniãky na Rock Time Fest, dopro-
vodn˘ program bude pfiipraven od 17.30
a v 19 hod. zahraje první kapela. Je pro
Vás pfiipraven welcome drink a pro kaÏ-
dého 20. náv‰tûvníka poukázka na ho-
dinu bowlingu. Tû‰íme se na Va‰i úãast.
BliÏ‰í informace naleznete na
www.klub-cas.cz

(rup)

Divadlo Ïivota – v˘stava
fotografií v Galerii
Na schodech 

Miroslav Pálka pfiedstavuje fotogra-
fie z divadelních pfiedstavení a koncertÛ
v Ti‰novû, Veverské Bít˘‰ce, Kufiimi
a Námû‰ti nad Oslavou. Hudba a diva-
dlo jsou pro autora jednou z cest po-
znání vzdálen˘ch zemí a jejich obyvatel.

V̆ stava v Galerii Na schodech bude
zahájena vernisáÏí ve stfiedu 25. dubna
v 16 hodin. Krátká beseda s autorem
bude uvedena cestovní zprávou ãarodû-
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jova uãnû Miroslava Nevrlého. V kultur-
ním programu vystoupí ZU· Ti‰nov
s vokálnû instrumentální ãásti z opery
Persée, kterou pro dvÛr Ludvíka XIV.
sloÏil jeho dvorní skladatel Jean-
-Baptiste Lully. O drobné obãerstvení
s vinn˘m vyladûním smyslÛ se postará
spoleãnost Resvinia.

Galerie Na schodech
– se nachází v zelené budovû Bezruãova

21 v Ti‰novû
– je otevfiena v pracovní dny od 7.30 do

17.00 hodin
– uvádí fotografie s regionální témati-

kou nebo díla regionálních autorÛ
âinnost galerie je podpofiena pro-

stfiedky mûsta Ti‰nova.
V prostoru haly prosvûtlované ko-

pulí ala Louvre je ideální pfiirozené
osvûtlení pro pofiádání v˘stav.

V˘stava v synagoze

Zahájení v˘stavní sezóny v lomnické
synagoze se blíÏí a první v˘stava bude
opût v˘sledkem spolupráce ti‰novské
galerie V – ATELIER a mûstyse
Lomnice. MÛÏete se tû‰it na prezentaci
tvorby malífie Ondfieje Koãára a fiezbáfie
Vlastimila Dvofiáka.

Ondfiej Koãár stylizuje zákoutí pod-
horsk˘ch vesniãek s kostelíky a mûstské
motivy do poetického aÏ snového vidûní
reality umocnûné pouÏitím teplé ‰kály
barev a magického vnitfiního svûtla pl-
ného hladivé energie. Jeho souãasná
tvorba je námûtovû obohacena o roman-
tické dívãí portréty s vkomponovan˘mi
kvûtinov˘mi motivy.

Dfievofiezby Vlastimila Dvofiáka od-
ráÏí umûlcÛv svût pln˘ fantastick˘ch
bytostí aÈ uÏ inspirovan˘ch zvífiaty
a ptáky nebo znázorÀujících rÛzné skfiít-
ky a skfiety, ktefií sv˘mi v˘razy prozra-

zují autorÛv nadhled a smysl pro hu-
mor. Nezamûniteln˘ autorsk˘ rukopis je
charakteristick˘ i perfektním zpracová-
ním pfieváÏnû ofiechového dfieva.

Slavnostní vernisáÏ za úãasti autorÛ
a s kulturním programem se uskuteãní
v sobotu 28. dubna ve 14.00 hod.
Otevfieno bude soboty, nedûle a svátky
od 13.00 do 17.00 hod., v˘stava potrvá
od 28. 4. do 27. 5. 2012. V ostatní dny je
vstup moÏn˘ po domluvû na úfiadu mûs-
tyse Lomnice, telefon 549 450 315.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu, pfiijìte
si zpfiíjemnit jarní pohodu o kulturní
záÏitek.

Mgr. Jan Va‰ãák
www.v-atelier.cz

ProdlouÏení v˘stavy

Do 6. kvûtna je v Podhoráckém mu-
zeu v Pfiedklá‰tefií prodlouÏena v˘stava
DOBROVOLNICTVÍ NA TI·NOVSKU
s dÛrazem na Dobrovolnictví v Pfied-
klá‰tefií. Na v˘stavû je moÏno seznámit
se s prací dobrovolnick˘ch organizací
v Ti‰novû a okolí, jejichÏ ãinnost v mi-
nulosti i souãasnosti je zachycena na
celé fiadû fotografií. V Pfiedklá‰tefií jsou
kromû ocenûní práce sokolské jednoty
a âerveného kfiíÏe  vystaveny kroniky
místních organizací a pfiedmûty ze sdru-
Ïení Klubíãko. Jeho ãlenky se zab˘vají
pletením obvazÛ pro malomocné a vlnû-
n˘ch ponoÏek pro dûti z vysokohorsk˘ch
asijsk˘ch oblastí.

IO

Kroje a lidé kolem nich

V Podhoráckém muzeu v Pfiedklá‰-
tefií, poboãce Muzea Brnûnska, je v pl-
ném proudu pfiíprava mimofiádné v˘-
stavy sváteãních krojÛ svobodn˘ch párÛ
z velké ãásti Moravy. Ponese název
„Ta jeho milá modré oãi má“. Pestr˘
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a jásav˘, stfiídm˘ a zároveÀ dÛstojn˘ li-
dov˘ odûv s fotografiemi a videem bude
celou letní sezónu 2012 vítat náv‰tûv-
níky a upomínat na minulost a souãas-
nost slavnostního pouÏití. Nûkteré kusy
bude moÏné si prohlédnout, ba dokonce
vyzkou‰et. K této v˘stavû bude také po-
fiádáno nûkolik doprovodn˘ch akcí, spe-
ciální v˘klady, pfiedná‰ky, soutûÏe.

Otevfiena bude v programu Muzejní
noci 19. kvûtna.

27. kvûtna se koná komentovaná
pfiehlídka krojÛ.

17. ãervna organizujeme taneãní
odpoledne dûtsk˘ch souborÛ.

V̆ stavu doplní dvû men‰í instalace,
nejprve fotografie souãasn˘ch krojÛ
z Brnûnska a v závûru celého rozsáh-
lého v˘stavního projektu v˘stavka
s besedou, které se úãastní autorky kro-
jovan˘ch panenek i se sv˘mi exponáty.

Irena Ochrymãuková

Pozvánka na v˘stavu
v Domovû sv.  AlÏbûty

Od 6. kvûtna 2012 mÛÏete v Domovû
sv. AlÏbûty zhlédnout v˘stavu fotografií
Václava a Soni Kappelov˘ch – „Ladak
– indick˘ Himaláj“.

Ladak je nejsevernûj‰í indická zemû
se starobylou a svébytnou kulturou po-
dobnou tibetské. Místní spoleãnost si
z velké ãásti stále zachovává svÛj tradiã-
ní sobûstaãn˘ zpÛsob Ïivota, i kdyÏ Ïi-
votní úroveÀ se z evropského pohledu
jeví jako niÏ‰í.

Vystavené fotografie pochází ze dvou
cest. Václav Kappel si tuto himalájskou
oblast zamiloval uÏ pfied ‰esti lety, kdy
v této zemi byl poprvé se skupinou dob-
rovolníkÛ z hnutí Brontosaurus, ktefií od
té doby v Ladaku rozvíjejí projekty na
podporu vzdûlávání a udrÏení kulturního
dûdictví.

Fotografie manÏelÛ Kappelov˘ch po-
máhají roz‰ifiovat povûdomí o této zemi
a jejích hodnotách a pfii kampaních zís-
kávat finanãní prostfiedky na souãasn˘
nejvût‰í projekt BrontosaurÛ, coÏ je
stavba ‰koly s internátem ve vesnici
Mulbek pro dûti z odlehl˘ch ãástí.

Srdeãnû Vás zveme na jarní v˘let na
ÎernÛvku. V̆ stava bude pfiístupná do
30. ãervna 2012 dennû od 9.00 do 17.00
hodin.

Pozvánka na v˘stavu

Ti‰novsk˘ patchworkov˘ klub vás
srdeãnû zve na 8. v˘stavu patchworko-
v˘ch prací ãlenek klubu.

Pfiipravily jsme pro vás:
– nové v˘robky na‰ich ãlenek
– klubovou deku
– prodej na‰ich v˘robkÛ
– tombolu

Kdy:
v sobotu 5. 5. 2012
od 9 do 18 hodin

a v nedûli 6. 5. 2012
od 9 do 16 hodin.

Kde:
v prostorách

Stfiedního odborného
uãili‰tû, námûstí
Míru 22, Ti‰nov

(vedle po‰ty).

Vstupné dobrovolné.
Více na http://patchwork-

tisnov.webnode.com/
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Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
25. 4. Karel Vrti‰ka, klavírní velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

recitál – KPH
25. 4. L. A. Guns RockStar Café 20.00 RockStar Café
26. 4. Lond˘nské maliãkosti MûK Ti‰nov 17.00 MûK Ti‰nov

– beseda
27. 4. Koncert skupiny Titanic velk˘ sál MûKS 19.00 Z. Válka a MûKS

2.00
28. 4. 15 vrcholÛ Ti‰novska âD Boraã 7.30 Sokolská

– turistick˘ pochod 10.00 Ïupa Per‰tejnská
29. 4. Îìárecká desítka Îìárec 13.30 Z· a M· Îìárec

14.00
30. 4. Pálení ãarodûjnic Café U Place 16.00 Café U Palce
1. 5. Petanque – turnaj hfii‰tû pod Kvûtnicí 13.00 sportovní komise
5. 5. Turnaj ve volejbale hfii‰tû u gymnázia 9.00 sportovní komise
5. 5. Den otevfien˘ch dvefií Králova jeskynû 9.00 ZO 6-07

–6. 5 – Králova jeskynû Ti‰novsk˘ kras
8. 5. Dálkov˘ pochod sokolovna Ti‰nov 7.00 Sokol Ti‰nov

a cyklistická jízda a nádr. Doubravník 10.00
10. 5. Hudební jaro klá‰ter Porta coeli 19.00 MûKS

ZdeÀka Pololáníka
11. 5. Vystoupení V. Bakalové DPS Králova 14.00 CSS

a F. Kratochvíla
12. 5. Férová snídanû park nám. 28. fiíjna 9.00 Ekoporadna

11.00 Ti‰novsko
12. 5. Lóãské ‰pacír Z· Dolní Louãky 9.00 Z· D. Louãky

11.00
14. 5. R. Fra‰ / Skip Wilkins velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

Quartet
14. 5. Vûra Borská – beseda MûK Ti‰nov 10.00 MûK Ti‰nov
18. 5. V̆ stava o Královû jeskyni Z· nám 28. fiíjna 17.00 Z· + Ti‰novsk˘

kras
19. 5. Muzejní noc Podhorácké 18.30 Podhorácké

muzeum muzeum
19. 5. Hradãanské ‰ermování hfii‰tû Horka Hradãany SH· Victorius
27. 5. Memoriál Ivo Medka parkovi‰tû u cyklostezky mûsto Ti‰nov

na Îelezné

V˘stavy
Datum Akce Místo
27. 3. – 20. 5. Tvorba za mfiíÏemi Podhorácké muzeum
2. 3. – 4. 5. I. VanÏurová – Paliãkovaná krajka Domov sv. AlÏbûty

a malované hedvábí ÎernÛvka

–

–

–

–

–

–

od
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11. 3. – 27. 5. Sokol na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova
31. 3. – 6. 5. Dobrovolnictví na Ti‰novsku Podhorácké muzeum
10. 4. – 30. 4. Drobné textilní hraãky a malovaná MûK Ti‰nov

triãka D. Veselé
14. 4. – 5. 5. Svatá zemû galerie Diana
7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm

25. 4. – 31. 5. Divadlo Ïivota Galerie Na schodech
28. 4. – 27. 5. O. Koãár – malífi a V. Dvofiák – fiezbáfi synagoga Lomnice
4. 5. – 6. 5. Mezinárodní expozice minerálÛ sokolovna Ti‰nov
5. 5. – 6. 5. V̆ stava patchworku SOU Ti‰nov
6. 5. – 30. 6. Ladak – indick˘ Himaláj Domov sv. AlÏbûty

ÎernÛvka

Zprávy ze sportu
Z· Smí‰kova

Po zimní odmlce, kte-
rou vyplnil lyÏafisk˘
kurz ÏákÛ na‰í ‰koly,
se rozebûhly sportovní
soutûÏe v‰eho druhu.

Na turnaji v basketbale star‰í Ïáci
vybojovali 4. místo v okrese, star‰í
dívky 1. místo v okrese  a postup do
krajského kola, mlad‰í Ïákynû 2. místo
v okrese a 3. místo v kraji. Novû vytvo-
fiené druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ vybojovalo
4. místo v okrese a pÛjdou sbírat dal‰í
zku‰enosti do krajského kola.

Florbalové druÏstvo na‰í ‰koly v sou-
tûÏi O pohár ministra vybojovalo
v Ivanãicích jasn˘ postup do eliminace,
coÏ je v podstatû krajské kolo, odkud
vzejdou dvû druÏstva, která se setkají
v top 10 v˘chodu s nejlep‰ími druÏstvy
Moravy. Zda se jim to podafií, se do-
zvíme 17. dubna v Brnû.

Velkou radost nám udûlali v halové
kopané na‰i fotbalisté, ktefií nenechali
nic náhodû. Jasn˘m vítûzstvím v okrsku
v Kufiimi a stejnû tak  i v Ivanãicích
v okresním kole si vybojovali úãast
v kraji, kde skonãili v konkurenci spor-
tovních ‰kol na pûkném 5. místû.
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Zkou‰kou pfiipravenosti na atletic-
kou sezónu, která zavr‰uje celoroãní
‰kolní sportování, byla Mokerská laÈka,
kde se mohli zapojit i Ïáci prvního
stupnû. Celková bilance dvou prvních,
ãtyfi druh˘ch a ãtyfi tfietích míst uka-
zuje, Ïe máme na ‰kole stále talento-
vané dûti, se kter˘mi je tfieba stále
pracovat.

V‰em sportovcÛm dûkujeme za
velmi dobrou reprezentaci ‰koly, blaho-
pfiejeme k v˘sledkÛm a pfiejeme je‰tû
hodnû úspûchÛ do konce ‰kolního roku.

vd

Noc s Andersenem
na Z· Smí‰kova

Pfied tfiinácti lety se zrodil v knihovnû
Bedfiicha Bene‰e Buchlovana v Uher-
ském Hradi‰ti projekt na podporu dût-
ského ãtenáfiství s názvem „Noc
s Andersenem“. Na‰e ‰kola se k pro-
jektu poprvé pfiipojila v loÀském roce,
kdy slavil své velké v˘roãí Václav âtvr-
tek. A uÏ tehdy jsme si slíbili, Ïe letos
budeme nocovat zase.

Tento rok jsme si pfiipomnûli 100. v˘-
roãí narození Jifiího Trnky. Jeho kníÏka
Zahrada, za kterou získal cenu
H. Ch. Andersena, nás provázela celé tfii
t˘dny pfied vlastním nocováním.
ProÏívali jsme dobrodruÏství pûti klukÛ
ve zpustlé zahradû a jejich trampoty se
star˘m kocourem. V duchu kníÏky se
nesla i vlastní NOC. Úãastnilo se jí
10 dûtí z II. A a 10 dûtí ze III. A. V̆ bûr
nebyl jednoduch˘, zájemci o spaní mu-
seli vlastnoruãnû vyrobit loutku, nama-
lovat obrázek a prokázat znalosti
o J. Trnkovi a jeho kníÏce.

V pátek 30. bfiezna v sedm veãer
jsme se se‰li ve ‰kole. Nejprve jsme si
ustlali pelí‰ky, zkontrolovali, co budeme
veãefiet a snídat, a pak zaãal vlastní pro-

gram. Mezitím se venku setmûlo a do
na‰í ‰kolní zahrady se vplíÏil KOCOUR!
Temná  zahrada ukr˘vala úkoly, které
mûly dûti hledat. Je‰tûÏe tu ná‰ mil˘ ko-
cour byl a dûtem v hledání pomohl.
Sloní troubení bylo signálem k návratu
do ‰koly. Tady mezitím z papíru vzni-
kaly postavy z Trnkovy knihy. Ve 22 ho-
din se tfiídy roze‰ly do ulic Ti‰nova. Dûti
z II. A nav‰tívily spáãe v knihovnû
a spoleãnû s nimi se o pÛlnoci setkaly
s panem Andersenem a pohádkov˘mi
bytostmi u kostela. Dûti ze III. A ãekalo
noãní dobrodruÏství v útrobách mûstské
radnice.

Na závûr bychom chtûli podûkovat
paní Floriánové a paní ·ikolové z ti‰-
novské knihovny za pfiizvání k jejich
noãnímu dobrodruÏství, StráÏci rad-
niãní vûÏe, kter˘ nám dovolil nav‰tívit
radnici a osobnû se s námi setkal,
a v neposlední fiadû i vedení radnice.

I. Prá‰ková a P. Kappelová

Pomáháme druh˘m

Îákynû 8. B Z· Smí‰kova pfiebraly
na dva roky úkol od sv˘ch star‰ích
spoluÏákÛ, a to postarat se o na‰eho
adoptivního chlapce z Indie. V leto‰ním
‰kolním roce byla tedy odeslána druhá
sponzorská platba na jeho ‰kolné.

·kolní parlament jiÏ nûkolikát˘m
rokem spolupracuje s dûtskou onkologií
v Brnû a s nadací Krtek. I letos jsme zde
osobnû pfiedali ‰ek s ãástkou 6 000 Kã,
kterou se podafiilo získat pomocí sbûru
starého papíru, do kterého se mohli za-
pojit v‰ichni Ïáci na‰í ‰koly. Tato ãástka
pak byla pouÏita na ozdravn˘ pobyt dût-
sk˘ch pacientÛ.

Dûkujeme v‰em, ktefií pomohli a do-
kázali tak, Ïe mají srdce na správném
místû.

·kolní parlament Z· Smí‰kova
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Pozvánka do Dolních
Louãek

Rada rodiãÛ pfii Z· Dolní Louãky
a Sokol Dolní Louãky pofiádá v sobotu
12. kvûtna 2012 II. roãník turistického
pochodu „LÓâSKÉ ·PACÍR“ aneb
„AÈ jsi dûvãe nebo klouãek, projdi
s námi kolem Louãek“.

Start od 9.00 do 11.00 hod.
na hfii‰ti u základní  ‰koly, kde bude
i cíl.

Obãerstvení v cíli zaji‰tûno.
Startovné dobrovolné.

V‰echny malé i velké turisty srdeãnû
zvou pofiadatelé.

Îìárecká desítka

Z· a M· Îìárec pofiádá dne 29. 4.
2012 turistick˘ pochod Îìárecká de-
sítka. PrÛbûÏn˘ start od „Sudu“ od
13.30 do 14.00 hod.

Hudba, obãerstvení, dobrá pohoda
zaji‰tûna.

Rodinné centrum Studánka
vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

IT dovednosti – kurz
Pátek a sobota 11. a 12. kvûtna
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: Mojmír Král

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 Kfieh-
líková, lenka.krehlikova@centrum.cz,
tel.: 603 918 524.

Míle pro mámu – Ti‰nov bez bariér
Sraz 15. kvûtna v 10.00
u Muzea mûsta Ti‰nova

RC Studánka ve spolupráci s o. s.
Ti‰novsk˘ vozíãkáfi Vás zve na dal‰í roã-
ník mezinárodního pochodu Míle pro
mámu. Oslavíme spolu svátek v‰ech
maminek, den rodiny a upozorníme na
dal‰í z ti‰novsk˘ch bariér, které ãekají
na nápravu.

Velikonoãní v˘stava, která v RC
Studánka probûhla ve dnech 2. – 12. 4.,
se povedla. Pfii‰lo se na ni podívat
mnoho náv‰tûvníkÛ a také vystavující
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umûlci z nûkter˘ch matefisk˘ch ‰kol.
V‰echny v˘robky byly moc krásné
a Studánka jimi celá rozkvetla.
Hlasujícím náv‰tûvníkÛm se nejvíce
líbily práce dûtí z M· Horova,
M· Sluníãko, ze ‰kolní druÏiny
Z· nám. 28. fiíjna a také patchworková
vajíãka paní Daniely Brodecké. Na‰e
podûkování patfií v‰em zúãastnûn˘m
– soukrom˘m osobám, ÏákÛm i uãitelÛm
matefisk˘ch a základních ‰kol v Ti‰novû
a jeho okolí a nikoliv naposled
Mgr. Lucce Holubové, která se organi-
zace celé v˘stavy ujala.

Rodinné centrum
Studánka, o.s.

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení
na 3 pozice

peãovatele/peãovatelky o dûti
v pfied‰kolce s nástupem

od 1. záfií 2012

PoÏadujeme:
– zletilost;
– zdravotní zpÛsobilost;
– bezúhonnost; 
– odbornou zpÛsobilost k v˘konu po-

volání v‰eobecné zdravotní sestry
nebo zdravotnického asistenta
nebo o‰etfiovatele nebo porodní
asistentky nebo záchranáfie nebo
v‰eobecného sanitáfie podle zvlá‰t-
ního právního pfiedpisu 31, odbornou
zpÛsobilost k v˘konu povolání so-
ciálního pracovníka nebo pracov-
níka v sociálních sluÏbách podle
zvlá‰tního právního pfiedpisu 32 nebo
pfiedloÏí doklad o vykonání tfiíleté pra-
xe v oboru v nezávislém postavení (§ 2
a § 23 zákona ã. 513/1991 Sb., obchod-
ního zákoníku) nebo v pracovnûpráv-
ním vztahu;

– nebo doklad o uznání odborné
kvalifikace podle zvlá‰tního právní-
ho pfiedpisu 33 nebo osvûdãení o re-
kvalifikaci nebo jin˘ doklad o od-
borné kvalifikaci (zvlá‰tní odborné
zpÛsobilosti) pro pfiíslu‰nou ãinnost
vydan˘ zafiízením akreditovan˘m
podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ,
nebo zafiízením akreditovan˘m
M·MT, nebo ministerstvem, do jehoÏ
pÛsobnosti patfií odvûtví, v nûmÏ je
ãinnost provozována;

Pokud pfiíslu‰nou kvalifikaci ne-
máte, probûhnou od 16. 7. 2012 do 7. 8.
2012 v RC Studánka zdarma s hlí-
dáním dûtí kvalifikaãní kurzy akre-
ditované MPSV dle § 112 zákona
ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách,
obor pracovník v sociálních sluÏbách
– peãovatel(ka) o dûti do 15 let pofiá-
dané o.s. Îensk˘ vzdûlávací spolek
Vesna Brno (kurz má 130 vyuãovacích
hodin a od 8. 8. 2012 následuje 32 hodin
praxe). Ukonãení kurzu závûreãn˘mi
zkou‰kami – ãást písemná (test) a ãást
ústní.

V˘hodou:
– zku‰enosti s prací s dûtmi, dobr˘

vztah k dûtem
– hudební, v˘tvarné nadání ãi sportovní

dovednosti
– komunikativnost, empatiãnost, spo-

lehlivost, pfiíjemné vystupování, zod-
povûdnost

– kreativita, organizaãní a koordinaãní
schopnosti

Nabízíme:
– kolektiv 15 dûtí od 2 do 4 let zamûst-

nan˘ch rodiãÛ
– zkrácená pracovní doba (6 hodin),

moÏnost sdílen˘ch úvazkÛ 
– hlavní pracovní pomûr na dobu urãi-

tou (po zku‰ební dobû do 30. 6. 2015)
– nástup 1. záfií 2012
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– zajímavou a kreativní práci
– zamûstnanecké v˘hody (stravování)
– novû zrekonstruované pracovi‰tû

v centru Ti‰nova (Riegrova 318)

V pfiípadû zájmu o pozici
je nutné doloÏit:
– prÛvodní dopis, v nûmÏ bude speci-

fikována motivace k získání místa 
– strukturovan˘ Ïivotopis v ãeském

jazyce
Îivotopis za‰lete elektronicky do 5. 6.
2012 na email: liba.beranova@tiscali.cz

Informativní schÛzka s uchazeãi
o toto místo se uskuteãní v RC
Studánka (Kvûtnická 821, Ti‰nov)
v pátek 1. 6. 2012 v 17.00.

Kontaktní osoba: PhDr. Libu‰e
Beranová, 776 286 546, liba.berano-
va@tiscali.cz

SchÛzka zájemcÛ
o pfied‰kolku pfii
RC Studánka

Ve ãtvrtek 17. 5. v 17.00 se usku-
teãní informativní schÛzka pro zamûst-
nané rodiãe dûtí, které nebyly umístûny
do matefisk˘ch ‰kol (dûti prosíme ne-
berte). Na schÛzce obdrÏíte Îádost o pfii-
jetí dítûte do pfied‰kolky, dozvíte se kri-
téria pro pfiijetí dítûte a dal‰í informace.

Od záfií 2012 se RC Studánka pfie-
stûhuje do pfiízemí novû zrekonstruo-
vané vily (b˘valé jesle) na ulici Riegrova
318 a v této budovû by v 1. patfie zaãala
fungovat díky dotaci z ESF (v˘zva 76)
i pfied‰kolka pro 15 dûtí od 2 let nepfii-
jat˘ch do M· zamûstnan˘ch rodiãÛ.
O dûti se budou starat 3 peãovatelky
s pfiíslu‰nou kvalifikací.

Dal‰í dotazy a informace:
PhDr. Libu‰e Beranová, manaÏerka
projektu ESF, 776 286 546, liba.berano-
va@tiscali.cz.

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

Nabízíme je‰tû stále volná místa
na letní tábory!
Sportovní tábor – tábor pro v‰echny
dûti, které mají rády pohyb.
29. 7. – 4. 8. 2012, Vanov u Telãe

Více informací a pfiihlá‰ky:
www.ddm-tisnov.cz, smiskova@ddm-tis-
nov.cz, 737 331 437.

V mûsíci srpnu nabízíme 3 turnusy
pfiímûstsk˘ch táborÛ. Celodenní pro-
gram pro dûti od 1. do 4. tfiídy, pondûlí
– pátek 8.00 – 16.00 hod.

6. – 10. 8. Z pohádky do pohádky
13. – 17. 8. Kuky se vrací
20. – 24. 8. Zaãarované mûsteãko

Více informací a pfiihlá‰ky:
www.ddm-tisnov.cz, kancelar@ddm-tis-
nov.cz

DDM Ti‰nov vás zve na
NÁV·TùVU P¤ÍRODNÍCH
ZAHRAD V DOLNÍM RAKOUSKU
v sobotu 19. 5. 2012

Zahrady záÏitkÛ Kittenberger mají
mnohaletou tradici, jedná se o více neÏ
30 tematick˘ch zahrad na rozloze 2 ha.
Tyto ukázkové zahrady jsou co nejvíce
podobné pfiírodû a rovnûÏ je v nich
zakomponováno souãasné zahradní
umûní, v‰e v souladu s ãlovûkem a zví-
fiaty. V zahradách jsou zapojeny
v‰echny smysly – ãich, zrak, chuÈ, hmat
a sluch. PÛsobí zde v‰echny základní
elementy Ïivota, kter˘mi jsou oheÀ,
zemû, voda a vzduch.

Pojeìte se s námi inspirovat a uÏít si
atmosféru napfi. Japonské zahrady,
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Toskánské zahrady, Zahrady ohnû,
Vodní zahrady, Zahrady rÛÏí, Zahrady
poku‰ení a mnoha dal‰ích.
Více na: http://www.kittenberger.at/
Arche Noah – ukázková a mnoÏitelská
zahrada, ve které roãnû roste více neÏ
500 odrÛd zeleniny, bylin a ovocn˘ch
dfievin. Jsou zde prezentovány vzácné
odrÛdy rostlin z odrÛdového archivu.
Více na: http://www.arche-noah.at
Termální láznû LAA – pfii návratu je
poãítáno s dvou aÏ tfiíhodinovou náv‰tû-
vou lázní.
Doprava: autobusem odjíÏdûjícím
v 6.30 od DDM Ti‰nov, Riegrova 12, ná-
vrat ve veãerních hodinách.
Cena: dospûlí 880 Kã

dûti 14 – 6 let 590 Kã
dûti 6 a ménû let 500 Kã

V cenû je zahrnuta doprava a vstupné.
Termální láznû LAA si hradí kaÏd˘

sám! Dospûlí (nad 14 let) 14,50 C, dûti
11 C, dûti do 3 let zdarma. Náv‰tûva
lázní je volitelná.
POâET MÍST OMEZEN!
HLASTE SE DO 9. 5. 2012
na e-mailu: kancelar@ddm-tisnov.cz
nebo tel. ãísle: 777 809 263

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

Pfiipravujeme
na kvûten

Svátek matek
ãtvrtek 10. 5. 2012

V jídelnû DPS Králova vystoupí od
14.00 hodin dûti ze Z· Smí‰kova pod ve-
dením paní uãitelky ·paãkové s písniã-
kami, básnûmi, hrou na klavír, housle
a akordeon. Dûti z dramatického

krouÏku, kter˘ vedou paní uã. Prá‰ková
a Kulová, pfiedvedou pohádku Dlouh˘,
Bystrozrak˘ a Bystrouch˘.

Vystoupení Franti‰ka Kratochvíla
(klavír) a Vûry Bakalové (umûleck˘
pfiednes poezie, zpûv)
Pátek 11. 5. 2012

V jídelnû DPS Králova od 14.00 ho-
din. Vstupné dobrovolné. Po oba dny
bude zaji‰tûno drobné obãerstvení a káva.

Zájezd do Kfitin
âtvrtek 17. 5. 2012

Odjezd od Podhorácké restaurace
v 9.45 hodin. Dal‰í zastávky autobusu
budou na námûstí u po‰ty, u Penny a na
sídli‰ti Pod Klucaninou. Cena zájezdu
Kã 190,- (zahrnuje autobus a vstupné).
Nav‰tívíme arboretum a poutní kostel
Panny Marie s odborn˘m v˘kladem.
V zámecké restauraci je moÏné dát si
obûd. Pfiedpokládan˘ návrat v cca 16.30
hod. Zájezd se uskuteãní pfii minimál-
ním poãtu 25 zájemcÛ. Prosíme o platbu
pfiedem. Hlaste se Martû ·pirkové na
telefon 773 590 274 nebo 549 410 301,
pfiípadnû osobnû v CSS Ti‰nov, Králova. 

âtení seniorÛ dûtem v ti‰novské
mûstské knihovnû

Stalo se pûknou tradicí, Ïe obyvatelé
DPS Ti‰nov ãtou dûtem a také vystavují
své v˘robky v dûtském oddûlení mûst-
ské knihovny.

08_2012_TN.qxd  19.4.2012 1:40  Stránka 20



RÛzné

21TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2012

28. bfiezna odpoledne, v den v˘roãí
narození J. A. Komenského, dal‰í ta-
kové setkání seniorÛ s dûtmi v knihovnû
probûhlo. Nejdfiíve vystoupili Ïáci Z·
Smí‰kova se sv˘m programem – hrou
na flétny, na housle, s básnûmi a diva-
delními ukázkami. Dûti potom zasedly
mezi ostatní diváky z fiad ãtenáfiÛ, ro-
diãÛ a prarodiãÛ a poslouchaly ãetbu se-
niorek: paní Bednáfiová ãetla o pí‰Èalce,
paní Karásková o jaru, paní Jufiíãková
pfiednesla fiíkadla a paní Cvrkalová po-
vídání o velikonoãním mazanci.

Krásné odpoledne v knihovnû se
opût vydafiilo. Tû‰íme se na dal‰í setká-
ní s dûtmi.

Za seniorky z DPS Ti‰nov
Ludmila Cvrkalová

Velikonoãní v˘stava
V úter˘ 3. 4. 2012 se konala v Centru

sociálních sluÏeb Ti‰nov jiÏ tradiãní
Velikonoãní v˘stava. Náv‰tûvníci, kte-
r˘ch pfii‰lo více neÏ 150, si mohli zakou-

pit nebo jen prohlédnout mnoho krás-
n˘ch vûcí a obdivovat nápady jejich au-
torek, pfiípadnû autorÛ. VÏdyÈ jenom
vajíãka zde byla malovaná, vrtaná, zdo-
bená vlnou, motaná z papíru, vyrobená
z plavkoviny, ozdobená kávov˘mi zrny
nebo veselá vajíãka s háãkovan˘mi no-
Ïiãkami, vajíãka z perníku, z korálkÛ
a keramická. Z rÛzn˘ch materiálÛ byly
i dal‰í velikonoãní dekorace: patchwor-

kové slepice, zajíãci vyrobené za pomoci
provázkÛ a vodního skla, vy‰ívaná
pfiání, vûneãky z pefiíãek a dal‰í a dal‰í
v˘robky. Nebylo moÏné pfiehlédnout
také kvûtinovou v˘zdobu, kterou vytvá-
fiely samy obyvatelky DPS.

Nejvût‰í podíl vystavovan˘ch v˘-
robkÛ byl rovnûÏ dílem seniorek a se-
niorÛ z DPS. Mnohé v˘tvory vze‰ly
z páteãních rukodûln˘ch dílen veden˘ch
Martou ·pirkovou a podílely se na nich
paní MaloÀová, Vojtová, ·paãková,
Bártová, Cvrkalová, Jufiíãková, Karás-
ková, Pavlíãková, Fabiánová a pan
Traãuk. Nûktefií z nich nabízeli i svoje
dal‰í v˘robky. Kromû toho zde pfiedvá-
dûla paní Hlou‰ková z Nedvûdice v˘-
robu keramick˘ch dekorací, jeÏ bylo
moÏné také zakoupit. Dal‰ími hosty zde
byla paní Hejmalová s vajíãky zdobe-
n˘mi vrtáním, paní Hrnãífiová s patch-
workem a vlnûn˘mi dekoracemi, paní
Jufiíãková s perníky a Krist˘na Wildová
se ‰perky a zvífiátky z korálek.
Kvûtinové aranÏe zapÛjãila paní
Fr˘bová. Krásná kvûtinová v˘zdoba
DPS, kterou si mÛÏete prohlédnout
i nyní, je dílem paní Zwienerové a ·tû-
pánkové za pomoci pana Pavlíãka.

Doufám, Ïe jsem nezapomnûla na ni-
koho, kdo se aktivnû podílel na pfiípravû
a podafieném prÛbûhu v˘stavy.
Podûkování patfií v‰em.

Ing. Mgr. Jana Wildová
fieditelka CSS 

Posnídejme i letos
v Ti‰novû férovû

JiÏ podruhé se v Ti‰novû bude konat
Férová snídanû. Je souãástí oslav mezi-
národního Dne pro fair trade, kter˘ se
slaví vÏdy druhou kvûtnovou sobotu,
a proto i u nás mÛÏete férovû posnídat
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12. kvûtna, od devíti do
jedenácti hodin v par-
ãíku na námûstí 28. fiíjna
(pfied Ekoporadnou).
A co vlastnû Férová snídanû
znamená? Jedná se o nefor-
mální setkání lidí, ktefií se

zajímají o pÛvod potravin, podporují fair
trade (spravedliv˘ obchod) nebo se s touto
my‰lenkou chtûjí seznámit. Také se jí zú-
ãastÀují ti, ktefií fandí „jídlu zblízka", tedy
potravinám vypûstovan˘m ãi vyroben˘m
v nedalekém okolí. U nás to bude i pfiíle-
Ïitost k setkání  s tûmi, ktefií pfiipravují
vstup Ti‰nova mezi fairtradová mûsta.

BûÏné potraviny jsou ãasto spojeny
s rÛzn˘mi negativy – cestují zbyteãnû
z dálky, obsahují fiadu chemick˘ch pfiísad,
obohacují se na nich nadnárodní prodejní
fietûzce na úkor samotn˘ch pûstitelÛ.
Pfiitom fiadu surovin lze nahradit pfiízni-
vûj‰í variantou. Zkuste pfiipravit své oblí-
bené jídlo tentokrát trochu jinak a pfiijìte
je dát ochutnat i ostatním. Staãí napfi. pfii-
pravit pomazánku ze s˘ra ãi tvarohu od
místního zemûdûlce a ãerstv˘ch jarních
bylinek ze zahrádky. Nebo upeãte bá-
bovku za pouÏití domácích vajíãek, fairt-
radového cukru a kakaa. MoÏností je celá
fiada a bude jistû zajímavé je objevit.
KaÏd˘, kdo pfiipraví nûjakou pochutinu
z místních ãi fair tradov˘ch surovin, pfii-
nese ji s sebou na sobotní „piknik“ pfied
Ekoporadnou a opatfií ji cedulkou s recep-
tem (nezapomeÀte oznaãit pÛvod pouÏi-
t˘ch surovin), dostane mal˘ tematick˘ dá-
rek. Pfiijít v‰ak mÛÏete, i pokud se do
vlastní v˘roby nepustíte – organizátofii
pfiipraví nápoje a drobné obãerstvení ve
fair trade kvalitû.

Na setkání se tû‰í pofiadatelé: ãlenka
pracovní skupiny pro fair trade
v Evropském parlamentu Ing. Bc. Zuzana
Brzobohatá a ãlenové obãanského sdru-
Ïení Za sebevûdomé Ti‰novsko.

Den otevfien˘ch dvefií
v Královû jeskyni

Ti‰nov‰tí jeskyÀáfii
srdeãnû zvou ‰irokou
vefiejnost k prohlídce
Královy jeskynû na
Kvûtnici v rámci Dne

otevfien˘ch dvefií.
Akce jiÏ tradiãnû probûhne

jeskynû otevfiena od 9 do 17 hod, v ne-
dûli od 9 do 16 hod.

Na prohlídku jeskynû doporuãujeme
si vzít sportovní obleãení a pevnou obuv.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce
neuskuteãní.

Vít Kulhánek
ZO 6-07 Ti‰novsk˘ kras

V˘stava o Královû jeskyni

ZO Ti‰novsk˘ kras a Z· nám. 
28. fiíjna pofiádají pod zá‰titou starosty
mûsta Ti‰nova V̆ roãní setkání ti‰nov-
sk˘ch jeskyÀáfiÛ. Souãástí setkání bude
v˘stava „Králova jeskynû – 40. v˘-
roãí objevení“.

VernisáÏ v˘stavy s doprovodn˘m
programem se uskuteãní v pátek 18. 5.
2012 v 17.00 hod ve vestibulu Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna.
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V‰ichni jste srdeãnû zváni!
Vít Kulhánek,

pfiedseda ZO Ti‰novsk˘ kras
Jan Schneider, starosta mûsta

Radmila Zhofiová, fieditelka ‰koly

Lesní klub pofiádá
infoschÛzky ke
‰k. roku 2012/2013

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku na-
bízí od fiíjna 2009 v˘chovu a vzdûlávání
inspirované lesní matefiskou ‰kolou pro
dûti ve vûku 3-6 let (popfi. sedmileté
dûti s odloÏenou ‰kolní docházkou).
Od záfií 2011 je provozován v Pfiedklá‰-
tefií. Dûti je moÏno pfiihlásit na do-
cházku 2x, 3x ãi 5x t˘dnû od pondûlí do
pátku od 7.30 do 16 hodin.

Lesní rodinn˘ klub dûtem poskytuje:
– individuální pfiístup ve skupinû maxi-

málnû 15 dûtí,
– proÏitkové uãení v souladu s pfiírodou

po cel˘ rok – dopolední ãást se ode-
hrává venku,

– rozvíjení fantazie, tvofiivosti i spolu-
práce s ostatními,

– posilování dÛvûry ve vlastní síly a vní-
mání vlastních hranic,

– doprovázení, trpûlivost, naslouchání,
respektující pfiístup a bezpodmíneãné
pfiijetí ze strany pedagogÛ a asistentÛ,

– moÏnost úãasti rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ
na realizaci programu,

– obûd, odpoãinek a odpolední tvofiení ve
vytopitelném zázemí,

– spontánní, a pfiitom bezpeãn˘ pohyb
v pfiírodû.

Více na http://lesniklub.tisnovsko.eu.
V rámci klubu se také 1x t˘dnû

schází skupina rodiãÛ s dûtmi do 3 let.
Informaãní schÛzky pro zájemce

o zápis dûtí na ‰kolní rok 2012/2013 se
konají ve ãtvrtek 10. kvûtna od 17.30
a v úter˘ 15. kvûtna od 10 hodin.
V˘chozím místem je námûstíãko
v Pfiedklá‰tefií (nám. 5. kvûtna). Na
schÛzku je tfieba se pfiihlásit nejpozdûji
24 hodin pfiedem.

BliÏ‰í informace: Karolina Krátká,
koordinátorka, lesniklub@tisnovsko.eu,
tel.: 737 187 244.

Senior point Ti‰nov

kontaktní místo pro seniory 
SENIOR PAS – slevy a v˘hody pro seniory
Jungmannova 80,  Ti‰nov 
e-mail: tisnov@spolecne.info
tel.: 549 212 550

Máme pro Vás otevfieno:
úter˘ 10.00 – 13.00
stfieda 13.00 – 16.00
pátek 10.00 – 13.00
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KLAS – klub aktivních seniorÛ
Setkání vÏdy v pátek 1x za 14 dní od

10.00 do 12.00 hod., Jungmannova 80,
Ti‰nov
4. kvûtna – Náv‰tûvy vítané i nevítané
18. kvûtna – Doprava

Nejedná se o pfiedná‰ky, ale o pfií-
jemné popovídání na dané téma s tré-
ninkem pamûti a vzájemn˘m pfiedáním
zku‰eností. Pfiijìte se za námi poradit,
pobavit se a dozvûdût se nûco nového!

Tû‰íme se na Vás

Finanãní pomoc
pro hendikepované

Spoleãnost Mandre Group, jeden
z nejvût‰ích zamûstnavatelÛ zdravotnû
postiÏen˘ch v âR, organizuje druh˘ roã-
ník projektu finanãní pomoci hendike-
povan˘m. O penûÏitou pomoc mohou
Ïádat zdravotnû postiÏené dûti, dospûlí
nebo lidé v tíÏivé situaci, ale také sku-
piny nebo instituce, které potfiebují
pfiispût napfiíklad na zakoupení kom-
penzaãních zdravotních pomÛcek,
ozdravn˘ch pobytÛ, asistenãní sluÏby ãi
pracovních pomÛcek. Uchazeãi mohou
v kategoriích Jednotlivci nebo
Organizace získat dvacet, deset nebo
pût tisíc korun. Ve tfietí speciální kate-
gorii tzv. opomíjen˘ch Ïádostí mohou
Ïadatelé získat deset tisíc korun.

K podávání Ïádostí
KaÏdá Ïádost musí obsahovat speci-

fikaci, komu má b˘t dar urãen – nacio-
nále jednotlivce s kontaktními údaji na
nûj nebo jeho právního zástupce, v pfií-
padû organizace název a adresa, kon-
taktní údaje a pfiesné vymezení ãin-
nosti. Dále jsou to informace, k jakému
konkrétnímu úãelu má finanãní pfiís-
pûvek slouÏit a jaká je jeho poÏadovaná
v˘‰e.

Îádosti mÛÏete zasílat do konce
kvûtna 2012 po‰tou na adresu spoleã-
nosti Mandre Group s.r.o., Hvûzdová
306/10, 602 00 Brno, nebo mailem na 
info@mandre.cz. Pfiihlá‰ené Ïádosti po-
soudí hodnotící komise, která v ãervnu
rozhodne, komu budou finanãní dary
udûleny.

Dal‰í informace
Mandre Group s.r.o.
Hvûzdová 306/10, 602 00 Brno
Tel. 511 111 990, mail: info@mandre.cz

O spoleãnosti
Mandre Group vznikla v roce 2006,

kdy zamûstnávala dvacet lidí se zdra-
votním postiÏením. V prÛbûhu následu-
jících dvou let se stala jedním z nejvût-
‰ích zamûstnavatelÛ plnû nebo ãásteãnû
invalidních osob. V souãasnosti zaji‰Èuje
zamûstnání stovkám hendikepovan˘ch
v celé âeské republice.

XXXVII. mezinárodní
expozice minerálÛ

Leto‰ní v pofiadí jiÏ 72. ti‰novská
expozice minerálÛ, se koná ve dnech
4. – 6. kvûtna 2012; v pátek, sobotu
a v nedûli v ti‰novské sokolovnû
a v gymnáziu, ale i v základní ‰kole na
ulici Riegrovû. Pro vefiejnost bude expo-
zice pfiístupná v pátek od 10.00 do 19.00
hodin, pfiiãemÏ oficiální zahájení je v pá-
tek ve 12.00 hodin. V sobotu bude na‰e
expozice pro vefiejnost otevfiena od 9.00
do 19.00 a v nedûli od 9.00 do 16.00 ho-
din. Náv‰tûvu v‰ak neodkládejte na ne-
dûli po 15. hodinû, protoÏe v uvedenou
dobu jiÏ nûktefií vystavovatelé budou
„balit“.

Ti‰novská expozice minerálÛ je bez-
esporu nejvût‰í akcí svého druhu ve v˘-
chodní Evropû a jedna z nejv˘znamnûj-
‰ích evropsk˘ch mineralogick˘ch akcí
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vÛbec, která se tû‰í mimofiádné pozor-
nosti na‰ich i zahraniãních jak vystavo-
vatelÛ, tak náv‰tûvníkÛ. Oproti minu-
l˘m roãníkÛm nedochází k podstatn˘m
zmûnám – zÛstává diferencované
vstupné na jednotlivé dny – v pátek
40 Kã, v sobotu do 14 hodin 70 Kã, v so-
botu po 14 hodinû 40 Kã a v nedûli 30 Kã
pro osobu a den. Proã rozdílné ceny
vstupného  pro sobotu?  Je to proto, Ïe
v sobotu dopoledne b˘vá nejvût‰í nával,
na podzim nebylo v sokolovnû ãi v gym-
náziu v dobû mezi 10.00 aÏ 13.00 hodi-
nou k hnutí, proto se snaÏíme diferenco-
vanou cenou o pfiesun náv‰tûvníkÛ na
sobotní odpoledne a na nedûli. Pro ty, co
nechtûjí ãekat v sobotu pfied pokladnou
v sokolovnû, jedna rada: mÛÏete nav‰tí-
vit i bez vstupenky expozici v základní
‰kole. Tam je sice jenom asi 10 % z toho,
co je v sokolovnû, ale i to stojí za to.
Mezitím se fronta pfied pokladnou ur-
ãitû zmen‰í. Pro ‰kolní zájezdy nad
15 osob, pokud se pfiedem ohlásí, je v pá-
tek zlevnûné vstupné 20 Kã na osobu.
Poãet vystavovatelÛ bude pfies 260, z ãe-
hoÏ bude 70 zahraniãních. Budou to vy-
stavovatelé z 15 evropsk˘ch zemí a je-
den z Austrálie, kter˘ bude vystavovat
drahé opály z Austrálie. Ze  Stuttgartu
Nancy Liu se ‰perky vzdálené âíny ne-
bo pan Bogni z Itálie se sv˘mi mineralo-
gick˘mi raritami. Hodnû daleko to bude
mít i vystavovatel z Indie Panda Suresh
a z Novosibirska firma Sibirskaja
Beresta. Doporuãujeme vám, tak jako
vÏdy, nav‰tívit expozici pana Ficiána
z Brna – zde vystavují svoje v˘robky
(kartónové dárkové krabiãky) zrakovû
postiÏení. Jsou opravdu hezké a celá
fiada na‰ich vystavovatelÛ si jiÏ u nich
objednala jejich v˘robky. Vystavují
v gymnáziu v druhé tfiídû na pravé
stranû od vchodu. Ná‰ zájem o jejich v˘-
robky jim dodává pocit sebevûdomí

a prospû‰nosti. Kupte si tam nûco – je-
jich v˘robky nejsou drahé a prospûjete
dobré vûci. Co se t˘ãe minerálÛ, tak tam
bude opût pestrá paleta z celého svûta
i nepfieberné mnoÏství drobn˘ch ‰perkÛ
z polodrahokamÛ a pro nároãné i z dra-
hokamÛ. Pokud jde o náv‰tûvníky, oãe-
káváme úãast pfies 7 000 náv‰tûvníkÛ
z celé na‰í republiky i ze sousedních
státÛ. K dispozici bude i dal‰í jiÏ
31. ãíslo „Zpravodaje“ Mineralogick˘ch
expozic v Ti‰novû, jiÏ opût celé v barvû.
Budou tam i termíny dal‰ích mineralo-
gick˘ch akcí pro zbytek roku 2012 a ter-
míny ti‰novsk˘ch burz pro rok 2013,
jako i adresy firem a vystavovatelÛ.
Budou tam na pokraãování úryvky
z knihy Franti‰ka Zpûváka HAVÍ¤I, ob-
rázky z kraje Horymírova s ilustracemi
akademického malífie Karla Hojdena,
rovnûÏ ãlánek Pavla Va‰íka – 40 let
Královy jeskynû  na Kvûtnici. K dispo-
zici budou i pohlednice s minerály 
UD - GEAM Dolní RoÏínka a reklamní
ta‰ky – uvedené vûci si bude moÏné za-
koupit u ‰atny. Vûfiíme, Ïe si nenecháte
ujít tuto jedineãnou podívanou na po-
klady na‰i matiãky zemû. Pokud by vám
to nevy‰lo, tak dal‰í, v celkovém pofiadí
jiÏ 73. ti‰novská mineralogická expo-
zice, bude na podzim  2. – 4.  listopadu
2012.

Dálkov˘ pochod Sokolskou Ïupou
Pern‰tejnskou

Dal‰í pravidelnou akcí, na kterou
vás Sokol Ti‰nov srdeãnû zve, je dálkov˘
pochod Sokolskou Ïupou Pern‰tejnskou
jehoÏ jiÏ XXI. roãník se koná v úter˘
8. kvûtna 2012 na ná‰ státní svátek.
K dispozici jsou trasy v délce 9, 10
a 19 km se startem v Doubravníku na
nádraÏí âD od 8.00 do 10.15 hodin, ãi
trasy 26 km a 35 km se startem od ti‰-
novské sokolovny od 6.00 do 9.00 hodin.
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Cíl v‰ech tras je  na nádvofií hradu
Pern‰tejn. Pro cyklisty je v tento den
pfiípraven XV. roãník Cyklistické jízdy
Sokolskou Ïupou Pern‰tejnskou s tra-
sami 20, 40, 55 a 80 km se startem od
ti‰novské sokolovny v 8.00 – 10.00 ho-
din pro cyklisty a pro pû‰í. Propozice
s podrobn˘m rozpisem je moÏné obdrÏet
na sekretariátu TJ SOKOL Ti‰nov v so-
kolovnû, tel./fax 549 413 175 ãi e-mail:
sokoltisnov.min@wo.cz; popfiípadû pfii
náv‰tûvû mineralogické expozice ve
dnech 4. – 6. 5. 2012 u ‰atny.

K úãasti na tûchto akcích  vás srdeãnû
zve v˘bor  TJ SOKOL Ti‰nov.

Ing. Andrej Suãko

Vzpomínání na konec
Druhé svûtové války

Je odpoledne, slunn˘ den. Lidé se
proplétají zmûtí aut, proudících sem
tam námûstím Míru, a mnozí ‰oféfii hle-
dají, kde by zaparkovali. Z Kvûtnice to
vypadá tro‰ku lépe, to autohemÏení od-
tud pfiipomíná spí‰e mraveni‰tû. Pí‰e se
rok 2011. Dívám se a pfiem˘‰lím. Jdu
kousek dál a sedám si na laviãku.
Propadám se do minulosti. „Stroj ãasu“
se náhle zastavuje. Je rok 1945, blíÏí se
touÏebnû oãekávan˘ konec druhé svû-
tové války, konec fiádûní hitlerovsk˘ch
okupantÛ. âeká nás vytouÏená svoboda.
Vidím to jako dnes – kolony prchajících
nûmeck˘ch vojákÛ se odplazily a nastal
nepfiedstaviteln˘ klid, jen v nás zÛstala
slova velmi ãasté krátké vûty napsané
na vozidlech prchajících „Hitler ist tot“.
Byla podepsaná kapitulace, a tak jsme
z chodníkÛ pozorovali zbídaãené vojáky,
ktefií nevûdûli, zda se vÛbec dostanou
domÛ – obyãejní vojáci rÛzn˘ch hod-
ností, ktefií museli bojovat, pokud ne-
chtûli b˘t odsouzeni váleãn˘m soudem

k trestu smrti. KdyÏ jsme je pozorovali,
najednou z nás vyprchala slova „dobfie
jim tak“. Pomalu nám docházelo, Ïe je
v‰e tro‰ku jinak. Ti, co si zaslouÏili trest
byli jiÏ dávno za demarkaãní ãárou, ale
ne v‰ichni, jak jsme se o nûkolik mûsícÛ
pozdûji pfiesvûdãili. Tak tedy, poslední
kolona koÀsk˘ch potahÛ, ojedinûl˘ch
aut, ale hlavnû unaven˘ch pû‰ákÛ zmi-
zela a nastal klid.

O nûco pozdûji jsme se se‰li pfied rad-
nicí na námûstí, abychom oslavili konec
války. Maminka rozpárala ãerven˘ po-
vlak pefiiny a u‰ila sovûtskou vlajku.
A tak to udûlaly i nûkteré jiné Ïeny.
Vyvûsili jsme z okna vlajky – sovûtskou
z pefiiny a na‰í ãeskoslovenskou – ãer-
veno-modro-bílou, kterou na‰i dobfie
ukryli pfied nacisty. Na námûstí se shro-
máÏdila nevídaná spousta lidí, bylo plné
námûstí. Na na‰í radnici visely obû
vlajky a na balkonû se objevil nov˘ v˘-
bor a... sovût‰tí prÛzkumníci. Nevím jiÏ,
kolik jich bylo, pfiijeli náklaìákem.
Kolem radnice procházeli muÏi s pu‰-
kami na rameni a s páskou kolem ru-
kávu. Nûktefií mûli v klopû i trikoloru.
Lidé fiíkali, Ïe to jsou partyzáni. V za-
hradách a parcích jiÏ kvetly ‰efiíky, lidé
se usmívali a navzájem si blahopfiáli.
Byl mír a vût‰ina vûfiila, Ïe zavládne
masarykovská demokracie. Byli jsme
‰Èastní a bezstarostní. Nikdo netu‰il, co
je‰tû v‰e nás ãeká. Ale o nûãem jsme se
dozvûdûli velice brzy. Najednou zaãal sí-
lit stra‰liv˘ hukot motorÛ a lidé utíkali
ze silnice na chodníky, kde vznikla tla-
ãenice. Objevili se nûmeãtí obrnûnci
a projíÏdûli námûstím. V‰ichni hrÛzou
strnuli. Pfiinutili jsme ruské rozvûdãíky,
aby se ukryli. Báli jsme se, Ïe zaãne
stfielba a lidí bylo plné námûstí. První
kolona projela a lidé se rychle rozchá-
zeli. Schernerova obrnûná divize projíÏ-
dûla celé dny. Kolony tankÛ, obrnûn˘ch
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transportérÛ a doprovodn˘ch vozidel
proudily od âerné Hory Ti‰novem. Jak
jsme se dozvûdûli, mûly rychle projet bez
incidentu. ·u‰kalo se, Ïe jedou na
Prahu. O zniãené Var‰avû jiÏ byli lidé
informováni. Av‰ak rozlehla se stfielba.
Mnozí lidé se zaãali ve strachu ukr˘vat.
Já jsem ‰el náhodou kolem hfibitova,
kdyÏ mladí nûmeãtí vojáci po dvou po-
klusem nesli v úplnû nov˘ch stanov˘ch
dílcích své mrtvé velitele. Z celt kapala
ãerstvá krev. Pocítil jsem ‰kodolibou ra-
dost. „Dobfie jim tak, to je odplata.“
Pobízeli se k rychlému chvatu, házejíce
mrtvé kamarády do jámy, kterou na-
rychlo vykopali vlevo za vraty hfibitova.
KdyÏ jsem je pozoroval, nenávist po-
malu mizela. VÏdyÈ to byli lidé a kolik
jich ‰lo do války dobrovolnû? Doma je
ãekají milí. Odveta... Tisíce let se lidé
vzájemnû vraÏdí z odvety. Ale v malém
Ti‰novû povraÏdili nacisté mnoho lidí,
po nûkter˘ch jsou pojmenovány ulice.
Posmutnûl jsem. Vojáci si nikoho nev‰í-
mali a ve spûchu mizeli. Netrpûlivû
na nû ãekali ostatní ve vozidlech, aby
rychle odjeli... Zprávy se ‰ífiily rychle.
Pr˘ partyzáni nebo sovût‰tí prÛzkum-
níci z Malé skály na Kvûtnici odstfie-
lovaãkami likvidovali velitele vozÛ, sto-
jících ve vûÏích vozidel. Kolona pr˘
na chvíli zastavila a nûktefií opûtovali

stfielbu. Byl v‰ak vydán rozkaz uzavfiít
poklopy a pokraãovat v transportu.
Poslední jednotky zmizely a opût pfii‰ly
zprávy, Ïe u Havlíãkova Brodu party-
záni (nebo Rusové?) udûlali zátarasy
a celou kolonu zastavili. Do‰lo k vyjed-
návání. Nakonec pr˘ nûmecké velení vy-
jednalo voln˘ prÛchod do americké (?)
zóny beze zbraní a obrnûncÛ. Utíkali
pfied Rusy. Ale kdeÏe byl k˘Ïen˘ klid.
Celé noci prchali „vervolfové“ a ve dne
se  ukr˘vali. Kolem vesnic a samot se
oz˘vala stfielba. Narychlo sestavené
dobrovolné vojsko je pronásledovalo.
·ífiily se zvûsti o vypálen˘ch samotách.

Ze snûní mne „probudil“ fiev sirén,
nám tak dobfie znám˘ z konce války,
kdy létaly nad Ti‰novem bombardovací
svazy. „Zkou‰ka sirén, zkou‰ka sirén“
ujistil mne hlas z ampliónu, Ïe není
válka.

Osmého kvûtna oslavíme osvobození
Ti‰nova od nacistické okupace. V‰e jsem
vidûl oãima devítiletého kluka a je
moÏné, Ïe pamûtníci nebudou souhlasit
s tím, co jsem napsal. Máte skvûlou pfií-
leÏitost pátrat, zda to bylo pfiesnû tak,
jak jsem to napsal já.

Mgr. Jifií Alex Gill
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Zamy‰lení nad star˘m
plánem

¤íkám star˘m, ale je mu 67 rokÛ,
a to je jeden lidsk˘ Ïivot. Je tedy sku-
teãnû tak star˘? I dnes mnohé vypovídá.

Dostal se mnû do rukou Orientaãní
plán mûsta Ti‰nova z ãervence 1945,
kter˘ vypracoval tehdy v Ti‰novû v‰eo-
becnû znám˘ úfiednû autorizovan˘ ci-
vilní geometr pan Ing. Jaroslav
Vondrá‰. Po vyãíslení váleãn˘ch ‰kod,
zejména po tfiech náletech 25. dubna
1945, tento plán dodateãnû doplnil sta-
vitel Jan Roman. Oznaãil domy totálnû
zniãené, velmi tûÏce a lehce po‰kozené.
BohuÏel jejich barevné oznaãení je dnes
v nûkter˘ch pfiípadech tûÏko rozli‰i-
telné. Víme v‰ak, Ïe tehdy 107 po‰koze-
n˘m vyplatilo mûsto náhradu celkem
520 000 Kã. Z 822 domÛ bylo zniãeno
nebo po‰kozeno 182 a v tom jsou i domy
z okolí zniãen˘ch mostÛ. Tfii nálety
v jednom dnu si vyÏádaly  25 ÏivotÛ.

Tehdy zmizela tûlocviãna na ‰kolním
dvofie za poliklinikou, stáje a hospodáfi-
ské budovy u Humpolky, kde je dnes
Kuãerova prodejna, a zadní trakt domu
„Klinkáãe“, kter˘ stál uprostfied kfiiÏo-
vatky Brnûnská a Na Hrádku. Zmizely
domy proti spodní hfibitovní bránû, z ni-
chÏ ã. p. 615, kde zahynula celá rodina,
nebylo ani obnoveno. Také dva domy na
ulici Dvofiákovû. Mnoho dal‰ích domÛ

bylo tûÏce po‰kozeno, zejména pod rad-
nicí, pod farou, na místû dne‰ní prodej-
ny nábytku, Moukova továrna, domy
naproti kinu a mnoho dal‰ích. Plán byl
v nedávné dobû znovu podmalován
podle souãasného stavu slabû modrou
barvou, a tak vidíme, k jak˘m staveb-
ním zmûnám do‰lo. Po v‰ech úpravách
se v‰ak sníÏila pfiehlednost.

Kromû této smutné stránky, na kte-
rou právû v tûchto dnech vzpomínáme,
jsou zde ale i dal‰í zajímavé údaje z his-
torie na‰eho mûsta. Tehdy v Ti‰novû
sídlily následující státní úfiady. Okresní
soud a berní úfiad, po‰tovní a telegrafní
úfiad, dÛchodkov˘ kontrolní úfiad, ãet-
nická stanice, okresní národní v˘bor.
Ze ‰kol to bylo reformní reálné gymná-
zium, zimní hospodáfiská ‰kola (dnes
ãást gymnázia), mû‰Èanské a obecné
‰koly, uãÀovská ‰kola (dnes poliklinika).
Z dobroãinn˘ch ústavÛ  hasiãské skla-
di‰tû, záchranná stanice, chudobinec
(vchod byl na rohu dne‰ního Domu dûtí
a mládeÏe), dûtská útulna (vedle za-
hradnictví Astra). Mûstské podniky byly
jatky (dnes Steinhauser), ml˘n a elekt-
rárna (dnes AZ Centrum). PenûÏní
ústavy: Spofiitelna mûsta Ti‰nova,
Moravská banka, Obãanská záloÏna
a Îivnostensko – obchodní záloÏna.
Z druÏstevních podnikÛ lihovar, Hospo-
dáfiské druÏstvo, Vãela. A to nejdÛleÏi-
tûj‰í, hotely a restaurace. Ubytovací
hostinec Haminger, C hotely Vachek

Akce v sokolovnû Ti‰nov – kvûten 2012

4. – 6. 5. Burza minerálÛ
21. 5. Bellitex
26. 5. Prodej obuvi
27. 5. Îupní slet na hfii‰ti
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Medaile z Brnûnského
bûÏeckém poháru

Desetidíln˘ seriál závodÛ v okolí
Brna skonãil posledním závodem na
Brnûnské pfiehradû. Fenomén tohoto
seriálu lze charakterizovat celkov˘m

poãtem 1232 úãastníkÛ ve v‰ech katego-
riích bûhem leto‰ního roãníku. MuÏi bû-
hají 10 km, Ïeny a dorost 5 km, Ïactvo
1,5 km. âlenové Atletického klubu
Ti‰nov se v konkurenci neztratili. V ka-
tegorii dorostenek si celkovou bronzo-
vou medaili odvezla pfiekvapivû, ale za-

slouÏenû Jitka Zwienerová, Veronika
Patzelová obsadila místo 8. Ve star‰ím
Ïactvu obsadil koneãnou 6. pfiíãku Jan
Zwiener, v dorostencích vybojoval
7. místo Petr Sobotka. Velmi dobfie se
uvedla v mlad‰ích Ïákyních 8. místem
Markéta Havlátová. V silnû obsazené
kategorii Ïen skonãila Tereza Souãková
na 17. místû. Ostatní ti‰nov‰tí závod-
níci absolvovali mal˘ poãet závodÛ (bo-
duje se 6 nejlep‰ích z 10).

Ve finském Jyväskylä se v prvním
dubnovém t˘dnu 2012 uskuteãnilo ha-
lové Mistrovství svûta v atletice
Masters (veteránÛ). Solidní 11. místo
zde vybojoval v kategorii M 35-39 ti‰-
novsk˘ Martin Sebera a to v pûtiboji v˘-
konem 2662 b. (60 m pfi. – 9,55 s, dálka
– 569 cm, koule – 950 cm, v˘‰ka
– 163 cm a 1 km – 3:25,73). V krátkém
rozhovoru Martin popsal svÛj závod.

Co fiíká‰ závodÛm v Jyväskylä?
Perfektní organizace, dodrÏování ãaso-

Zleva: Souãková, Zwienerová, Patzelová,
Sobotka, Zwiener, Havlát, Havlátová

(Kvûtnice), FuÀka (u nádraÏí), restaura-
ce Pohanka (pod radnicí), U Ma‰kÛ
(vedle radnice), Kozlovsk˘ (Pûna dní),
Pavlíãek (‰kola 28. fiíjna), Hostûnsk˘
(Kuk˘rna), Na Slovanech (U EbnerÛ
vedle Jana), Na Per‰t˘nû, U Bílé rÛÏe
(U VrzalÛ vedle Mûstského muzea), Na
Pekle, U KellnerÛ (vedle dne‰ní restau-
race Sklep), Pansk˘ dÛm, U ZelinkÛ
(roh u zlatnictví), Na Humpolce,
U BoroviãkÛ (dnes ·kolka u BoroviãkÛ),
Na Krétû (poslední dÛm za âerven˘m
ml˘nem), Nová hospoda (u staré Ïelez-

niãní zastávky Hradãany). Celkem 19
hospod, restaurací a hotelÛ.

Hospodáfiské ztráty z konce války
jsou dávno zahlazeny, okruh znám˘ch
tehdy zemfiel˘ch, na které se vzpomíná,
se zuÏuje. Je‰tû deset, dvacet let a ne-
bude Ïádn˘ pfiím˘ pamûtník. Ten slabû
podmalovan˘ souãasn˘ stav Ti‰nova ale
vyjadfiuje témûfi nesrovnatelné. Snad uÏ
nikdo nebude v tomto plánu oznaãovat
zniãené domy, ale jen nové hospody.

Karel Krejãí
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vého harmonogramu, ale také vstfiíc-
nost rozhodãích byla prvním hezk˘m
momentem cel˘ch závodÛ. Odjel jsem
s ambicemi zlep‰it své dosavadní umís-
tûní (14. na loÀském ME v Gentu), coÏ
se mi podafiilo.

Ale mohlo to b˘t lep‰í? Ano, sice
uÏ nedosáhnu v˘konÛ na hranici sv˘ch
osobákÛ, ale i za stávající v˘konnosti
umím v‰echny disciplíny lépe. Jak je ty-
pické pro víceboj, pfiedvést v‰echny dis-
ciplíny na dobré úrovni je tûÏké. I mû se
dvû disciplíny spí‰e povedly, jedna byla
prÛmûrná a dvû se nepovedly.

Jak jsi vlastnû trénoval? Trénoval
jsem prÛmûrnû 4x t˘dnû. Mírná zima
umoÏnila hodnû potrénovat venku,
hlavní tréninkov˘ ãas byl ve 20.30 hod.
CoÏ je sice za tmy, ale zas to mûlo v˘-
hody v klidu na hfii‰ti a v jeho okolí.
StûÏejní pro celou pfiípravu bylo lednové
soustfiedûní v Krkono‰ích. Na dálku
jsem trénink konzultoval se sv˘m trené-
rem Oskarem Kraváãkem, kter˘ vÏdy
uÏ po hlase poznal, co je potfieba zlep‰it. 

A co to bylo? Víc nabûhat úsekÛ
v anaerobním pásmu, zv˘‰it poãty
odrazÛ, zabrat v posilovnû, nezapome-
nout jít fartleky, zafixovat techniky jed-
notliv˘ch disciplín, nebát se jít do rych-
losti a hlavnû se nezranit. Dá se fiíct, Ïe
se mi to vcelku nepovedlo. Je to tak v˘-
zva do dal‰ího roku pokusit se zlep‰it
své v˘kony a umístûní.

Atletick˘ klub Ti‰nov

Kam za fotbalem

Sobota dne 28. 4.
– muÏi ·vábenice – AFK Ti‰nov zaã.

v 16.00 hod., odj. bus ve 14.00 hod.
– star‰í a ml. Ïáci Bohunice – AFK

Ti‰nov zaã. v 10.00 a 11.45 hod.,
odj. bus v 8.30 hod.

– pfiípravky mlad‰í: AFK Ti‰nov A – ¤í-
ãany v 9.00; AFK Ti‰nov B – Ofiechov
v 10.00 hod.

Nedûle dne 29. 4.
– dorost  Rájec – AFK Ti‰nov zaã.

v 13.45 hod., odj.bus ve 12.15 hod.
– pfiípravka star‰í: AFK Ti‰nov

– Doma‰ov zaã. v 9.30 hod.
Úter˘ dne 1. 5.
– star‰í a ml. Ïáci Lískovec – AFK

Ti‰nov zaã. 9.00 a 10:45 hod,. odj. bus
v 7.30 hod.

âtvrtek dne  3. 5.
– pfiípravka star‰í: AFK Ti‰nov – Dolní

Louãky  zaã. v 17.00 hod. 
Pátek dne 4. 5.
– pfiípravka mlad‰í: Ivanãice – AFK

Ti‰nov B zaã. 16.00 hod., odj. auty ve
14.30 hod.

Sobota dne 5. 5.
– star‰í a mlad‰í Ïáci AFK Ti‰nov

– Blansko zaã. 14.30 a 16.15 hod.
– pfiípravka mlad‰í: Kufiim A – AFK

Ti‰nov A zaã. v 10.30 hod., odj. auty
v 9.15 hod.

Nedûle dne  6. 5.
– muÏi AFK Ti‰nov – Rousínov zaã.

v 16.30 hod.
– dorost AFK Ti‰nov – ·lapanice  zaã. ve

14.15 hod.
– pfiípravka star‰í: Zbraslav – AFK

Ti‰nov zaã. 13.00 hod., odj. auty
v 11.45 hod.

Úter˘ dne 8. 5.
– pfiípravka mlad‰í: AFK Ti‰nov

B – Kufiim A zaã. 10.00 hod.
Zastávka – AFK Ti‰nov A zaã. 15.00
hod., odj. auty v 13.45 hod.

Sebera na dálce
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Podûkování

Chtûla bych podûkovat paní doktorce
Dagmar Kantorové a kolektivu sester na
internû v ti‰novské nemocnici za sku-
teãnû pûkn˘ pfiístup v posledních dnech
Ïivota mého tatínka pana FRANTI·KA
·UDÁKA. Také chci podûkovat paní
Skalníkové a panu Skalníkovi z Pohfieb-
nictví za profesionální a pfiitom lidské
vyfiizování pohfibu pana Franti‰ka
·udáka. Anna Procházková

Vzpomínky

Dne 22. 4. uplynulo 7 let,
kdy nás navÏdy opustila
na‰e manÏelka, ma-
minka a babiãka paní
EMÍLIE DRÁBÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
dûkují manÏel a dcery
s rodinami.

Dne 27. dubna uplyne
7 let od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek a dû-
deãek pan FRANTI·EK
OPLU·TIL. Stále vzpo-
míná manÏelka, syn

Franti‰ek a syn Petr s rodinou.

Dne 2. kvûtna 2012 to
bude 10 let, co nás na-
vÏdy opustila na‰e milo-
vaná manÏelka, ma-
minka a babiãka paní
EVA PILNÁ. Stále vzpo-
míná manÏel, synové
s rodinami a pfiátelé.

Osud ti z tváfií rÛÏe vzal
a z oãí jiskry záfi.
V‰ak v srdcích nám tû zanechal,
dál s námi zÛstává‰.

Dne 16. kvûtna uplynou
3 roky, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan STANISLAV
SVOBODA. Za tichou
vzpomínku dûkují man-
Ïelka a dcery s rodinami.

Dne 1. kvûtna uplyne
osm smutn˘ch rokÛ, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ syn a bratr pan
MICHAL ÎÍLA. âas
plyne, bolest zÛstává. Za
tichou vzpomínku dûkují
rodiãe a sestra.

Sport

Akce ve sportovní hale SSK Ti‰nov – kvûten  2012

Nedûle 6. 5. 17.00 házená – muÏi – Ti‰nov – Ivanãice

– pfiípravka star‰í: âebín – AFK Ti‰nov
zaã. 12.15 hod., odj. auty v 11.15 hod.

Sobota 12. 5.
– dorost: ¤eãkovice – AFK Ti‰nov zaã.

14.15 hod., odj. bus ve 13.00 hod.
– mlad‰í a st. Ïáci: Svratka Brno – AFK

Ti‰nov zaã. 9.00 a 10.30 hod., odj. 
auty v 8.00 hod.

– pfiípravky mlad‰í: AFK Ti‰nov
A – Kufiim B zaã. 9.00, AFK Ti‰nov
B – Stfielice v 10.00 hod.

Nedûle 13. 5.
– MuÏi: âerná Hora – AFK Ti‰nov zaã.

v 16.30 hod., odj. bus ve 14.45 hod.
– pfiípravka star‰í: AFK Ti‰nov

– Oslavany zaã. v 9.30 hod.
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû, Pod
Klucaninou. Tel.: 731 173 322

Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku
v ·ebrovû. Nájem 4 500 Kã + inkaso.
Tel.: 732 489 326

Pronajmu byt 2+1 na ul. Hornická.
Nájem 8 000 Kã. Tel.: ã.: 602 756 295

Prodám byt v OV 3+1 na sídl. Pod
Klucaninou v Ti‰novû, vãetnû garáÏe,
100 m od domu. Tel.: 606 460 384

Prodám fiadov˘ RD 5+1 v Nedvûdici,
garáÏ, Cena 1,99 mil. Kã. Více info na
http://rdn.wz.cz nebo tel.: 602 835 819

Prodám byt 1+1 na Klucaninû, OV, ce-
na dohodou. Tel.: 775 977 144

Pronajmu prostory k podnikání
– 40 m2, obchod, kanceláfi. Tel.: 608 447 727

Prodáme pozemek na stavbu rodinného
domu v obci ·erkovice, o v˘mûfie 1448 m2

Cena 1,5 mil. Kã. Tel.: 739 443 154

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

Café a Zahrádka U Palce Ti‰nov hle-
dá ãí‰níky a servírky alespoÀ s praxí.
Informace na tel. ã. 737 888 818 nebo
pfiímo v Café U Palce.
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TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2012. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘
zpravodaj roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze
podávat v úfiední hodiny tajemnici redakãní rady paní ·árce Kubátové na Odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14, tel. ã. 549 439 822,
e-mail: sarka.kubatova@ tisnov.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce osobního charakteru
(blahopfiání, vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN zakoupit
za jednotnou cenu Kã 5,-. Pfií‰tí zpravodaj (ã. 9/2012) vyjde 16. kvûtna 2012 (uzávûrka textÛ i inzerce je 7. 5. 2012).
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