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fieznové slovo starosty je vûnováno
jedinému tématu a tím je rozpoãet
mûsta na rok 2011. Ten je právû
v tûchto dnech pfiedkládán zastupi-

telÛm i v‰em obãanÛm mûsta k posouzení.
Je navrÏen jako vyrovnan˘, na stranû pfiíjmÛ
i v˘dajÛ je ãástka 231 mil. Kã.

Hlavní akcí leto‰ního roku bude dokonãení
oprav Müllerova domu a zahájení provozu mûst-
ského muzea. Na tento projekt je v rozpoãtu po-
ãítáno s ãástkou 7,5 mil. Kã. Stále také ãekáme
na to, jak dopadnou jednání se Státním fondem
Ïivotního prostfiedí o dotaci na revitalizaci
Z· nám. 28. fiíjna. Díky problémÛm na minis-
terstvu Ïivotního prostfiedí koncem minulého
roku se administrace projektÛ mírnû zkompli-
kovala. Snad se v‰e podafií dojednat a jiÏ v le-
to‰ním roce zahájíme práce na ‰kolní budovû,
která si v˘mûnu oken a zateplení obvodového
plá‰tû dlouho zaslouÏila. Náklady se odhadují
na více jak 30 mil. Kã, v rozpoãtu je pfiipraven
podíl na první splátku investice ve v˘‰i 9 mil.
Kã. V oblasti základního a matefiského ‰kolství
to v‰ak nebude investice jediná. Rozhodli jsme
se pro postupnou obnovu v‰ech ‰kolsk˘ch bu-
dov, proto jiÏ letos probûhnou rekonstrukce pod-
lah v M· Sluníãko, oprava a zateplení stfiechy
na M· Horova nebo pfiedláÏdûní v‰ech venkov-
ních chodníkÛ v M· Humpolka. Vysly‰eli jsme
také volání sportovcÛ a fie‰íme problémy s ne-
vyhovující akustikou v nové tûlocviãnû na
Z· Smí‰kova. S ãástkou 0,15 mil. také poãítáme
na opravu asfaltového hfii‰tû. A kdyÏ uÏ je fieã
o této základní ‰kole, právû probíhají jednání
s projektantem o pfiepracování existujícího pro-
jektu pÛdních vestaveb tak, abychom touto in-
vesticí vyfie‰ili nejen problém s umístûním osmi
tfiíd v budovû na ul. Riegrova, ale také reago-
vali na oãekávan˘ nárÛst dûtí v základních ‰ko-
lách, kter˘ nás ãeká v nejbliÏ‰ích letech. Rádi
bychom ve‰keré pfiípravné práce dokonãili
v tomto roce a jiÏ pfií‰tí rok tuto dlouho odklá-
danou investiãní akci zahájili. V̆ znamn˘m po-
ãinem roku 2011 bude také zfiízení mûstsk˘ch
technick˘ch sluÏeb. Práce na spu‰tûní projektu
jsou v plném proudu. Jedním z problémÛ mûsta
je také stav komunikací. Proto jsme v návrhu
rozpoãtu nav˘‰ili poloÏku na opravu v˘tlukÛ po
zimû na 1 mil. Kã a opravu chodníkÛ na
0,8 mil. Kã. Dále plánujeme rekonstrukci

komunikace v místní ãásti Hájek-Hajánky
v hodnotû cca 1 mil. Kã. Obãané vyuÏívající
autobusovou zastávku na ul. Lomnická jistû
uvítají nové zastfie‰ení. Rekonstrukce se doãká
také vefiejné osvûtlení na sídli‰ti Humpolka.
Na nové zásahové vozidlo místo pfiesluhující
Avie se mÛÏe tû‰it Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ.

I pro rok 2011 jsme nezapomnûli na pod-
poru spolkového Ïivota. V souãasné chvíli je vy-
hlá‰en dotaãní program na podporu sportu,
kultury, volnoãasov˘ch aktivit mládeÏe, proro-
dinn˘ch aktivit a ostatní zájmové ãinnosti
s celkovou podporou 1,28 mil. Kã. Oproti pfiede-
‰lému roku jsme nav˘‰ili ãástku na kulturu
a zcela novû zavedli dotace na podporu proro-
dinn˘ch aktivit. Vûfiím, Ïe spoleãnû s v˘stavbou
nov˘ch dûtsk˘ch hfii‰È a parãíkÛ v hodnotû asi
0,5 mil. vytváfiíme prostfiedí hodné mûsta,
které je pfiátelské rodinû. Na oblast trávení vol-
ného ãasu jsme rovnûÏ pamatovali. Na koupa-
li‰ti opravíme pánské toalety a sprchy a roz‰í-
fiíme kapacitu odpadní jímky tak, aby mohlo
b˘t koupali‰tû v tepl˘ch dnech déle v provozu.
To v‰e nákladem 0,7 mil. Kã. JiÏ letos také za-
hájíme pfiípravu na jeho postupnou rekon-
strukci. Obdobn˘ zámûr máme i s areálem
letního kina, po dlouh˘ch letech koneãnû mûsto
uvolní finance na nutné opravy ve v˘‰i
0,5 mil. Kã. Jako vzorov˘ projekt v rámci vzdû-
lávání zamûstnancÛ MûÚ budeme zpracovávat
návrh celkové rekonstrukce a dal‰ího vyuÏití
areálu. Poãítáme se zachováním letního kina
a s úpravou pfiilehlého areálu k vyuÏití pro trá-
vení volného ãasu a konání kulturních a spole-
ãensk˘ch akcí mûsta.

Dal‰í rozvoj Ti‰nova spatfiujeme zejména
v koncepãní práci prostfiednictvím dobfie pfiipra-
ven˘ch rozvojov˘ch strategií. Proto jiÏ v leto‰-
ním roce zahájíme práci na dlouhodobém pro-
gramu rozvoje mûsta, stejnû tak na strategii
rozvoje cestovního ruchu, studii dopravy ve
mûstû, plánu bezbariérov˘ch tras nebo kon-
cepci zdravotnictví.

Práce je pfied námi stále mnoho a v‰e se
nedá zvládnout bûhem prvního roku volebního
období. Jsem v‰ak pfiesvûdãen, Ïe se nám v roce
2011 podafiilo vykroãit správn˘m smûrem.

Pfiíjemnou jarní pohodu
Vám v‰em pfieje

Jan Schneider

B
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Co nového v Müllerovû domû?

Leto‰ní rok je rokem dokonãení pro-
jektu „Rekonstrukce Müllerova domu
v Ti‰novû“, kter˘ mûsto realizovalo
s podporou Finanãních mechanizmÛ
EHP/Norska. Hlavního cíle projektu jiÏ
bylo dosaÏeno na konci roku minulého,
kdy byly dokonãeny nároãné rekon-
strukãní stavební práce a jedna z nej-
cennûj‰ích ti‰novsk˘ch památek se
zaskvûla v pÛvodní barokní kráse.
Je zachránûna pro pfií‰tí generace.(!!!)

Nová his-
torická fa-
sáda s okny
p Û v o d n í
konstrukce
a bfiidlicová
s t fi e c h a
v‰em ko-
lemjdoucím
nabízí nov˘
pûkn˘ po-
hled na
kdysi chát-
rající smut-
né stavení.
O p r a v e n ˘
z e v n û j ‰ e k
budovy ur-
ãitû v mnohém obdivovateli památek
vzbuzuje zájem o vnitfiní interiéry.
Nebude to jiÏ dlouho trvat a zrekon-
struovaná krasavice  vydá na odiv i svá
dal‰í kouzla. Bude moÏno prohlédnout
si obnovené interiéry, krásné klenby
v pfiízemních prostorách a pfiedev‰ím
vzácné pÛvodní, ornamenty vyzdobené,
dfievûné stropy v patfie. MoÏná mnozí
teprve pfii prohlídce celku docení
i sluÏebnou funkci a zajímavé prostory
pfiístavby, která vyvolává od zaãátku
rekonstrukce rÛzné diskuze, mnohdy
rozpaky. Budova jiÏ dávno neslouÏí
pÛvodnímu úãelu obytného domu, 

v obnoveném interiéru v‰ak poskytne
nov˘ prostor pro umístûní expozice do-
kumentující historick˘ v˘voj a pfiírodní
krásy na‰eho mûsta. V místnostech prv-
ního patra se právû nyní pfiipravuje in-
stalace stálé v˘stavy. S pouÏitím sbírko-
vého fondu Podhoráckého muzea
v Pfiedklá‰tefií i zajímav˘ch exponátÛ
soukrom˘ch sbírek bude zde  vytvofien
soubor zajímav˘ch artefaktÛ majících
originální vazbu na Ti‰nov. Podafiilo se
pfiipravit velké mnoÏství mapov˘ch
podkladÛ, dobov˘ch fotografií, fotografií

unikátních historick˘ch listin, ale
i nûkolik faksimilií nejcennûj-

‰ích královsk˘ch listin po-
tvrzujících mûstská

práva a v˘sady na-
‰eho mûsta.
Na tfiech de-

sítkách in-
formaãních
panelÛ na-
jdou ti‰nov-
‰tí patrioti,
ale i ostatní
náv‰tûvníci
z a j í m a v û
zpracované
n e j d Û l e Ï i -
tûj‰í histo-

rické události mûsta a nejcennûj‰í hod-
noty na‰í pfiírody. Ti‰novákÛm asi není
tfieba pfiedstavovat autory scénáfie pfii-
pravované expozice – historií na‰eho
mûsta nás provedou PhDr. Josef Zacpal
s PhDr. Irenou Ochrymãukovou a spolu-
pracovníky, o pfiírodû to nejdÛleÏitûj‰í
a nejzajímavûj‰í pfiipravuje doc. Ing. Jan
Lacina,CSc. a jeho t˘m. Logicky pfii hle-
dání vhodn˘ch autorÛ a realizátorÛ
expozice muzea mûsta Ti‰nova padla
volba právû na tyto odborníky, ktefií jiÏ
mnohokrát v minulosti prokázali nejen
obdivuhodné znalosti z oboru, ale téÏ
nad‰ení pro v‰e, co souvisí s Ti‰novem.
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Pro unavené náv‰tûvníky i milov-
níky pfiíjemného posezení v stylovém
klenutém prostoru historického objektu
bude v pfiízemí pfiipravena literární ka-
várna. Kromû zmínûného pfiíjemného
interiéru, kávy a obãerstvení nabídne
téÏ moÏnost zapÛjãení literatury a ãaso-
pisÛ z pfiíruãní knihovny. Stálou ná-
v‰tûvnickou klientelu by v budoucnu
mohla zajistit i dvojice víceúãelov˘ch
místností v pfiízemí spolu s moderním
proslunûn˘m interiérem horní terasy.
Tyto prostory se zázemím kavárny se
pfiímo nabízejí jako klubovny pro rÛz-
nou pfiedná‰kovou, vlastivûdnou, pfiíro-
dovûdnou ãi jinou badatelskou ãinnost.
Budou nepochybnû vyuÏívány téÏ jako
prostory pro obmûÀované tematické v˘-
stavy. Snahou je vytvofiit z Müllerova
domu nikoliv
mrtvé muzeum,
ale pfiíjemn˘
prostor pro set-
kávání lidí – ko-
munitní cent-
rum.

DrÏte nám tedy palce, aÈ se v‰e po-
dafií dobfie a vãas pfiipravit tak, aby v le-
to‰ní turistické sezónû mohl MüllerÛv
dÛm otevfiít své novû zrekonstruované
prostory spolu s ti‰novsk˘m rodinn˘m
stfiíbrem nejen nám Ti‰novákÛm, ale
v‰em hostÛm mûsta Ti‰nova.

Za MûKS Ti‰nov
Ing. Franti‰ek Svoboda

Supported by a grant from Iceland, 
Liechtestein and Norway through
the EEA Financial Mechanism

Podpofieno grantem z Islandu,
Lichten‰tejnska a Norska v rámci
Finanãního mechanismu EHP

Podpofite hlasováním ti‰novsk˘
MüllerÛv dÛm v soutûÏi Nejlépe opra-

vená kulturní památka Jihomorav-
ského kraje v roce 2010.

Po‰lete hlas formou SMS ve tvaru:
HLA PAMATKY 25 na telefonní ãíslo:
900 77 03.

SMS zprávu lze odeslat z jednoho
mobilu jen jedenkrát. Cena SMS zprávy
je 3,- Kã (vã. DPH).

BliÏ‰í informace o anketû na
www.kr-jihomoravsky.cz, dále vlevo na
roletce – SoutûÏe, v˘zvy.

Dotaãní programy mûsta

Rada mûsta Ti‰nova vyhla‰uje do-
taãní program s názvem „Podpora ãin-
nosti v oblastech sportu a tûlov˘-
chovy, kultury, volnoãasov˘ch akti-
vit mládeÏe, prorodinn˘ch aktivit
a ostatní zájmové ãinnosti na území
mûsta Ti‰nova“. Zájemci o podporu
z rozpoãtu mûsta mohou podat Ïádost do
31. 3. 2011. BliÏ‰í podrobnosti vãetnû pfií-
slu‰n˘ch dokumentÛ naleznete na inter-
netov˘ch stránkách mûsta www.tisnov.cz
v sekci „Dotaãní programy mûsta“. Zde
jsou rovnûÏ zvefiejnûny podmínky, za ja-
k˘ch lze celoroãnû Ïádat o tzv. mimofiád-
nou finanãní podporu na projekty, které
nejsou podporovány Ïádn˘m z vyhlá‰e-
n˘ch dotaãních programÛ, pfiípadnû se
jedná o mimofiádnou událost s pfiínosem
pro mûsto a jeho obyvatele.

Svoz bioodpadu

UpozorÀujeme obãany, Ïe po dohodû
se svozovou spoleãností probûhne dal‰í
svoz bioodpadu 28. bfiezna a následnû
aÏ do konce listopadu kaÏd˘ lich˘ t˘den
v pondûlí. Svozy bioodpadu a smûsného
domovního odpadu, které vychází na
velikonoãní pondûlí 25. dubna, probûh-
nou uÏ v sobotu 23. dubna.
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Projekt péãe o stromy

V dobû, kdy jaro jiÏ silnû klepe na
dvefie a sluneãné poãasí posledních dní
láká k procházkám, zaslechneme v lese
ãi ve mûstû motorovou pilu, neboÈ ob-
dobí vegetaãního klidu je‰tû neskonãilo.
V mûsících únoru a bfieznu leto‰ního
roku sly‰íme motorovou pilu ve mûstû
ãastûji neÏ v letech minul˘ch.

Mûsto Ti‰nov o‰etfiovalo fiezem v mi-
nul˘ch letech pfiedev‰ím vzrostlej‰í
stromy v blízkosti centra mûsta nebo
aleje vzrostl˘ch stromÛ. JelikoÏ v‰ak
velmi cenná zeleÀ v sídli‰tích dosáhla
jiÏ v˘znamného vûku a vzrÛstu, objed-
nalo v letních mûsících roku 2010
Projekt péãe o stromy v Ti‰novû. Na
3000 stromÛ rostoucích ve mûstû tak od-
borná firma SAFE TREES, s. r. o. posu-
zovala pfiedev‰ím z hlediska provozní
bezpeãnosti. V rámci této inventarizace
stromÛ byl sledován pfiedev‰ím zdra-
votní stav stromÛ, rozmûry, vitalita,
perspektiva a návrh o‰etfiení vãetnû
jeho naléhavosti.

U stromÛ je tak navrÏeno konkrétní
o‰etfiení nebo je strom ponechán bez zá-
sahu nebo je naopak navrÏeno kácení.
Znaãná ãást stromÛ navrÏen˘ch ke ká-
cení je ze skupin stromÛ, jejichÏ pokáce-
ním dojde k rozvolnûní skupin stromÛ,
jde o tzv. probírku. Ke kácení jsou v‰ak
navrÏeny i stromy soliterní, které vypa-
dají na první pohled zdravû, ale napfií-
klad díky ‰patnému vûtvení hrozí rozlo-
mení koruny a stromy jsou tak z hlediska
provozní bezpeãnosti velmi rizikové.
V bfieznu leto‰ního roku tak probíhá
I. etapa zásahÛ plynoucích z Projektu
péãe o stromy. Návrh kácen˘ch stromÛ
byl samozfiejmû pfiedem projednán
v komisi ÎP a kácení následnû schvá-
leno odborem ÎP MûÚ Ti‰nov.

Kromû Plánu péãe o stromy byly
zadány i sadovnické projekty v jiÏních
ãástech sídli‰È Pod Kvûtnicí a Pod
Klucaninou. Tyto projekty fie‰í vybrané
lokality nejen s ohledem na nové v˘-
sadby kefiÛ, ale také v˘sadby stromÛ.
Obecnû lze fiíci, Ïe v kaÏdém sídli‰ti je
navrÏeno ke kácení do 50 stromÛ a více
neÏ 150 stromÛ bude v kaÏdém ze jme-
novan˘ch sídli‰È v prÛbûhu 3 let novû
vysazeno. Stromy budou vysazovány na
vhodné stanovi‰tû, v dostateãné vzdále-
nosti od bytov˘ch domÛ a jsou navrÏeny
pfiedev‰ím malokorunné druhy stromÛ.

Na zmiÀovaná o‰etfiení stromÛ ve
mûstû a v˘sadby na sídli‰tích bude
mûsto Ti‰nov Ïádat o dotaci ze SFÎP.
Rozpoãtované náklady se pohybují na
ãástce pfievy‰ující 10 mil. Kã. V pfiípadû,
Ïe budeme v Ïádosti o dotaci úspû‰ní,
probûhne realizace projektu v letech
2012-2013.

Návrhy o‰etfiení a kácení dfievin
i návrhy sadovnick˘ch úprav 2 sídli‰È
bude moÏné zhlédnout na webov˘ch
stránkách mûsta v podsloÏce „Projekty
mûsta“.

Odbor správy majetku a investic
realizoval v minul˘ch letech za silné
podpory komise ÎP ãetné v˘sadby
stromÛ a alejí stromÛ. VÏdy bylo vysa-
zeno minimálnû dvojnásobné mnoÏství
stromÛ oproti tûm pokácen˘m. V tomto
trendu hodláme pokraãovat i s pomocí
v˘‰e uvedeného projektu i nadále.
V souãasnosti provádûné zásahy mají za
cíl zlep‰ení stavu vefiejné zelenû ze-
jména z pohledu provozní bezpeãnosti.
Jde o dlouhodobé koncepãní fie‰ení
správy vefiejné zelenû, které svou pozi-
tivní stránku ukáÏe po proveden˘ch v˘-
sadbách aÏ s odstupem ãasu. S pfiáním
sluneãného jara.

Ing. Václav Drhlík, OSMI
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MûKS Ti‰nov pfiipravuje

pondûlí 4. dubna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Divadelní pfiedstavení
NOVECENTO

Strhující pfiíbûh geniálního pianisty
nalezeného v podpalubí zaoceánské lodi.
V zahraniãí bylo téma zfilmováno pod
názvem „Legenda o 1900“. Za ztvárnûní
hlavní role získal v roce 2006 DAVID
PRACHA¤ Cenu Thálie. Spolu s ním
úãinkuje virtuózní jazzov˘ klavírista
EMIL VIKLICK .̄
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové na Brnûnské ulici,
tel.: 549 410 022.

MûKS Ti‰nov uvádí

pátek 18. bfiezna 2011 v 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

TANâÍRNA POD KINEM
Dal‰í dvouhodinovka s tancem pro

vefiejnost pfii reprodukované hudbû.
MûKS není pofiadatelem této akce,

pouze poskytuje prostor pro její realizaci.

nedûle 20. bfiezna 2011 ve 14.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Taneãní konkurz
TANEC PRO MARILYN

Zúãastnûte se taneãního konkurzu
do v˘jimeãného taneãního projektu.
Podrobnosti najdete na stránkách
www.tanecpromarilyn.wz.cz.

MûKS není pofiadatelem této akce,
pouze poskytuje prostor pro její realizaci.

stfieda 23. bfiezna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

8. koncert KPH sezóny 2010-11
LUMÍR VANùK – FAGOT A POEZIE

LUMÍR VANùK vystudoval konzer-
vatofi v Brnû a Ostravû, v hudebních
studiích pak pokraãoval na praÏské
AMU. Zúãastnil se mnoha prestiÏních
mezinárodních soutûÏí jak v âR, tak
v zahraniãí a je laureátem mezinárodní
hudební soutûÏe pfii festivalu PraÏské
jaro. Zde získal v r. 1968 druhou
a v r. 1974 první cenu a titul absolutní-
ho vítûze. V letech 1973–2006 pÛsobil
jako sólofagotista, vedoucí skupiny

fagotÛ a od r. 2003 také jako koncertní
mistr sekce dechov˘ch nástrojÛ
Symfonického orchestru hl. mûsta
Prahy FOK. V souãasné dobû pÛsobí
jako sólofagotista âeského národního
symfonického orchestru.

Trvale spolupracuje s mnoha komor-
ními ansámbly i symfonick˘mi tûlesy, se
kter˘mi ãasto vystupuje jako sólista.
Má na svém kontû mnoho sólov˘ch i ko-
morních nahrávek. V r. 2007 uvedl jako
svûtovou premiéru Koncert pro fagot
a orchestr Scat americké skladatelky
Laury Karpman (dedikován Lumíru
VaÀkovi). Je znám téÏ jako jedin˘ prota-
gonista pofiadu autorského ãtení vlastní
poezie a hudby pro sólov˘ fagot. Ve formû
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bibliofilie vy‰la jeho básnická sbírka
RÛÏe v m˘ch dlaních, autorova poezie
zazní i v prÛbûhu veãera.

Lumír Vanûk patfií mezi ‰piãkové
fagotisty a pro v˘jimeãnou tónovou kul-
turu a mimofiádnou melodickou zpûv-
nost je uznávan˘m a vyhledávan˘m
sólov˘m, komorním a orchestrálním
hráãem. Hraje na nástroj zn. Püchner.
Doprovod obstarají Marie Müllerová-
-VaÀková – hoboj, Pavel Müller – ang-
lick˘ roh a Tomá‰ Ví‰ek – klavír.

pátek 25. bfiezna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Folkov˘ koncert
PAVLÍNA JÍ·OVÁ A P¤ÁTELÉ

Jihoãeská zpû-
vaãka PAVLÍNA
JÍ·OVÁ je obãas
naz˘vána první dá-
mou na‰eho folku.
·estkrát po sobû

vyhrála Zlat˘ klíã v kategorii zpûvaãka
roku v ãtenáfiské anketû ãasopisu Folk
a country, v budûjovickém rozhlase má
svÛj vlastní pravideln˘ pofiad.

Její pûveckou minulost odstartovalo
ãlenství v bluegrassové skupinû Sem
Tam. V této formaci si jí v‰iml tehdej‰í
ãlen skupiny Minnesengfii Pavel
Lohonka Îalman. Bûhem studia na
PF v âesk˘ch Budûjovicích se tak stala
zakládající ãlenkou folkového sdruÏení
Îalman a spol. Své pozdûji profesionální
ãlenství v Îalman a spol. ukonãila po
osmi letech matefistvím. Na hudební
scénu se vrátila uÏ jako zpûvaãka fol-
kové kapely Nezmafii. V této formaci
pÛsobila témûfi dvanáct let.

Jako „Nezmarka“ Jí‰ová natoãila
ãtyfii sólová alba. Na prvním ji dopro-
vází skupina Weekend a toto album
nese název Nûkdo jin˘ neÏ jsem já.
S Weekendem Jí‰ová poznala Michala

Tuãného a témûfi dva roky vystupovala
v jeho pofiadu. Pro natoãení dal‰ího sólo-
vého alba Druhá tráva s Pavlínou
Jí‰ovou zapÛjãil Pavlínû do studia svou
kapelu Robert KfiesÈan. Tfietí album
Pavlína Jí‰ová pojmenovala sv˘m jmé-
nem, ãtvrté, autorsky samostatné
album Láska je nádech, natoãila se stu-
diovou kapelou.

V roce 2002 vznikla kapela CS Band,
která s Jí‰ovou natoãila páté sólové
album V proutûném kfiesle a v letech
2003-5 ji doprovázela na koncertech.
Na pfielomu let 2006-7 Jí‰ová vyuÏívá
název své první EP desky k novému po-
jmenování pozmûnûné doprovodné ka-
pely a k nové koncertní prezentaci sv˘ch
písní: Pavlína Jí‰ová a pfiátelé. V roce
2007 tato formace vydává album s ná-
zvem Andûlé jsou s námi, o dva roky
pozdûji se stálou ãlenkou kapely stává
také Pavlínina dcera Adéla Lounková.
Nová sestava pfiedstavuje i nové album
Blázen tanãí dál.

Souãasné sloÏení formace Pavlína
Jí‰ová a pfiátelé: Pavlína Jí‰ová (kytara,
zpûv), Adéla Lounková (kytara, zpûv,
irské flétny), Jakub Racek (elektrická
kytara, zpûv), Pavel Peroutka (kontra-
bas, zpûv).
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové na Brnûnské ulici,
tel.: 549 410 022.

sobota 26. bfiezna 2011 v 15.00 hod.
kino Svratka

Filmov˘ festival
EXPEDIâNÍ KAMERA

Pásmo filmÛ o dobrodruÏství, divoké
pfiírodû, o extrémních záÏitcích a spor-
tech. K vidûní budou následující filmy:

MONGOLSKO – VE STÍNU
âINGISCHÁNA (Slovensko, 61 min.)
– úÏasn˘ a cenami ovûnãen˘ film; dobro-
druÏné putovaní nehostinnou pfiírodou
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SÁM VE STùNù
(USA, 24 min.)
– film, pfii kte-
rém se tají dech
i extrémním ho-
rolezcÛm; 23let˘
Alex Honnold po-
souvá riskantní
volné sólo lezení
do nov˘ch di-
menzí

BRAHMAPUTRA (âR, 24 min.)
– ãeská expedice se pokou‰í o prvosjezd
horního toku jedné z nejvût‰ích fiek

POSLEDNÍ LOVCI (âR, 51 min.)
– jen nûkolik lidí na svûtû dokáÏe stále
ulovit velrybu bambusovou harpunou
z domorodé kanoe

ASGARD PROJEKT (Velká Britá-
nie, 65 min.) – ambiciózní pokus Leo
Houldinga o voln˘ prvov˘stup na
Severní vûÏ Asgardu na Baffinovû ostro-
vû hluboko v Arktidû

MEZI NÁMI (Brazílie, 15 min.)
– drama, které proÏívá Luísa o prázdni-
nách, kdyÏ se jejímu otci stane bûhem
v˘stupu na vysok˘ vrchol váÏná nehoda

MûKS není pofiadatelem této akce,
pouze poskytuje prostor pro její realizaci.

sobota 26. bfiezna 2011 ve 20.00 hod.
velk˘ sál MûKS

TANEâNÍ ZÁBAVA – FEAR
Taneãní veãer pro v‰echny generace

za podpory rodinného pivovaru
Bernard. Ochutnávka pivních speciálÛ
pivovaru zdarma, pÛlnoãní tombola
o ceny vûnované pivovarem.

Pofiadatelem akce je Vinárna a bar
Jungmanka v Ti‰novû, MûKS poskytuje
prostor pro její realizaci.

stfieda 30. bfiezna 2011 v 18.30 hod.
velk˘ sál MûKS

JARNÍ KONCERT ZU· TI·NOV

MûKS není pofiadatelem této akce,
pouze poskytuje prostor pro její realizaci.

SURREALISTÉ V JAMBOROVù
DOMù

âtvrtou akcí, kterou letos v galerii
JamborÛv dÛm pofiádá MûKS ve spolu-
práci se spoleãností Art Periscope, je v˘-
stava obrazÛ a soch ãeské surrealistické
skupiny Stir Up.

Parasurrealistická skupina Stir Up
vznikla rozpadem os-

travské poboãky
Spoleãnosti Karla
Teiga v r. 1995.
Anglick˘ název má
nûkolik v˘znamÛ

– vyvolat neklid, ne-
pokoj, vzpouru atd.

âleny skupiny jsou Josef
Kremláãek (*1937), Vladimír Kubíãek
(*1958), PhDr. Václav Pajurek (*1944),
Zdenûk PíÏa (*1955), Lubomír Kerndl
(*1954), PhDr. Ondfiej Vorel (*1963),
Dagmar Mohylová (*1979), Linda
Filipová (*1978), Josef Bubeník (*1965),
Jan Wolf (*1941), Arno‰t Budík (*1936)
a Zdenûk Cibulka (*1960).

Zahájení v˘stavy probûhne v sobotu
19. 3. ve 14 hodin. Úvodní slovo pronese
PhDr. Václav Pajurek, v hudební ãásti
programu vystoupí swingová skupina
K. R. Band. V̆ stava potrvá do 14. 4.

Na stálou expozici skupiny Stir Up
se mÛÏete pfiijet podívat do galerie âer-
tÛv ocas v Mohelnském ml˘nû nedaleko
obce Mohelno.

LSDa hledá zpûváky

Hledáme zpûváky v‰ech vûkov˘ch
kategorií do hlasÛ tenor a bas.
Vûnujeme se ‰iroké ‰kále ÏánrÛ od kla-
siky aÏ po modernu. Uvítáme kaÏdého
z vás, kdo máte zájem se s námi setká-
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vat v Lomnici. Ve‰keré informace na-
jdete na na‰em webu www.lsda.cz.

Pavli‰ová Barbora 724 775 396,
549 450 111, pcklomnice@seznam.cz

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci bfieznu 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

16. 3. a 30. 3. 2011 v 17.00 pfied-
ná‰ky letního kurzu UVâ – Dûjiny opery

22. 3. a 23. 3. 2011 v 17.00 pfied-
ná‰ky letního kurzu UVâ – Barokní
architektura v evropsk˘ch dûjinách

Salonky

25. 3. 2011
V˘roba ptaãích klícek z pedigu

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu pod vedením paní Marie Kuãerové
z keramické dílny Veverka ve Veverské
Bít˘‰ce.
Sraz zájemcÛ je v 8.45 u vlakového
nádraÏí
Cena kurzu: 150,- Kã
Zájemci se musí pfiihlásit osobnû
v knihovnû nebo telefonicky na ãísle
549 121 001-5
Akce probûhne z organizaãních
dÛvodÛ v pátek!!!

Beseda

31. 3. 2011 v 17.00
Zemû hor, fjordÛ a pÛlnoãního slunce

Dal‰í setkání se znám˘m fotografem
a cestovatelem Davidem Hainallem,
s nímÏ zavítáme do zemû hor, fjordÛ
a pÛlnoãního slunce – do Norska.

Bûhem pfiedná‰ky procestujeme nej-
známûj‰í  národní parky jiÏního a stfied-
ního Norska  a v˘znamné fjordy této
drsnû nádherné severské zemû.
Vystoupíme mimo jiné na dva nejvy‰‰í
vrcholy Skandinávie, poplujeme za pÛl-
noãním sluncem na souostroví Lofoty
a na‰e kroky se zastaví daleko za polár-
ním kruhem na ostrovû Senja.

Více informací a ukázky fotografií na
www.fototoulky.net

V˘stava

7. 3. – 29. 4. 2011
Tajemství ukryté ve skle

Prodejní v˘stava autorsk˘ch ‰perkÛ
a sklenûn˘ch misek z fusingové pece
Jarmily Jersákové a Dany Barto‰ové
je umístûna v prostorách oddûlení pro
dospûlé ãtenáfie a pfiístupná v pÛjãovní
dobû knihovny.

Fusing je moderní technologie pro
zpracování plochého skla, které se tva-
ruje ve fusingové peci za vysok˘ch teplot
kolem 800°C. Vznikají tak originální
v˘robky jedineãn˘ch barev a tvarÛ; ba-
revná skla mal˘ch rozmûrÛ jsou zákla-
dem originálních ‰perkÛ.

O autorech:
Jarmila Jersáková – vystudovala
umûlecké sklenáfiství (vitráÏe, fusing)
a restaurování malby. Zab˘vá se v˘ro-
bou vitráÏí, Tiffany lamp, dekoraãních
misek a talífiÛ, barevného ‰perkového
skla a v poslední dobû také tvorbou
autorsk˘ch ‰perkÛ.
Dana Barto‰ová – vyrábí ‰perky ze
‰perkového skla a z minerálÛ jako svou
zálibu, koníãka a pro potû‰ení. Její
tvorba se nyní roz‰ífiila a ráda by vám
z ní nûco na své první v˘stavû pfied-
vedla.
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Oddûlení pro dûtské ãtenáfie
Beseda

22. 3. 2011 v 9.00 a 10.30 hod.
Kouzlo pohádkové ilustrace
Jany Ondru‰ové-Wünschové

Prostfiednictvím pohádkov˘ch pfií-
bûhÛ budou mít dûti pfiíleÏitost na-
hlédnout do tvorby této v˘jimeãné
umûlkynû. Souãástí besedy je i malá
v˘tvarná dílna.

Jana Ondru‰ová-Wünschová vystu-
dovala malbu na SUP· v Brnû
(E. Rann˘, O. Zemina), soukromû se
vzdûlávala u prof. Jána Îelibského.
Posléze ji zájem o v˘tvarné umûní pfii-
vedl na psychiatrickou kliniku Fakultní
nemocnice v Brnû-Bohunicích, kde pÛ-
sobila jako v˘tvarník – terapeut. Práce
s nemocn˘mi pro ni byla tou nejvût‰í
‰kolou Ïivota. Osmdesátá léta zname-
nala pro autorku období úspû‰né a mezi
sbûrateli oblíbené grafické tvorby.
Následovaly ohlasy v zahraniãí, v˘stavy
exlibris v Itálii, Nûmecku, Belgii,
Francii ãi Holandsku, ale také na
mnoha místech v na‰í republice.
Rodinné dÛvody zabránily autorce více
tvofiit v devadesát˘ch letech, ale s ná-
stupem nového tisíciletí pfiichází dal‰í
plodné období s ãetn˘mi kniÏními ilus-
tracemi.

Z proutûného ko‰íku

2. 3., 9. 3., 23. 3. a 30. 3. 2011
Kreativní dílny

Bfieznové dílniãky budou vûnovány
tvorbû vlastní knihy. Budete si hrát na
spisovatele a ilustrátory  nejen v ãase
stfiedeãních dílniãek, ale tvofiit mÛÏete
i po cel˘ mûsíc bfiezen jak doma, tak i ve
‰kole a své dílka poté zanechat u nás
v knihovnû. V mûsíci kvûtnu opût pro-
bûhne oficiální vyhodnocení tûch nejpo-
vedenûj‰ích, tak se máte na co tû‰it!

Tvofite, pi‰te, malujte a z toho v‰eho
se radujte!

V˘stava

Svût hraãek a legendy oblohy
– uÏitá soukromá v˘tvarná tvorba
Libora Baláka

V̆ tvarník Libor Balák, znám˘ pfie-
dev‰ím malbou s námûty pravûku a dû-
jin ãlovûka, realizoval jiÏ fiadu úspû‰-
n˘ch projektÛ. Jeho v˘tvarné práce
v souãasnosti najdeme na v˘stavách
napfi. v Petersfelsu – Lovci sobÛ,
v Bfieclavi na Pohansku – Stará Morava
a na Akademii vûd v Antroparku, kde je
ke zhlédnutí jeho internetová expozice.

K pfiípravû tûchto rekonstrukcí je
nutné pofiídit modely, repliky a atrapy,
které dodávají obrazÛm z dávn˘ch dob
na vûrohodnosti. Není divu, Ïe autor
ovládající kouzlo, jak promûnit papír
v témûfi skuteãné pfiedmûty, zhotovil
pro vlastní dûti masky, vystfiihovánky,
omalovánky a letadla na hraní.

Na v˘stavû pfiedvádûná kolekce
hraãek vznikla pro nejmlad‰ího syna
Davida a rozvinula v nûm ãasem na-
d‰ence pro toto nev‰ední modeláfiství.
Nejstar‰í ãást v˘stavy tvofií velmi
odolné hraãky – auta, vláãky, které jsou
plnûné vlnitou lepenkou. Posledních
nûkolik let se otec se synem zamûfiili na
letecké modeláfiství a na tomto spo-
leãném díle je David jiÏ vydatn˘m po-
mocníkem. V souãasné dobû  hraãky
promûÀují v kfiehãí makety skuteãn˘ch
historick˘ch strojÛ z v˘kresÛ a strojní
lepenky. Jsou zamûfiené jak na na‰i
historickou produkci leteckého prÛ-
myslu, tak na ty nejslavnûj‰í a nejzají-
mavûj‰í konstrukce letadel v‰ech dob.
Nenechte si ujít v˘stavu, která svou
originalitou jistû zaujme jak dûti, tak
i dospûlé.
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Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
16. 3. Univerzita volného ãasu – Dûjiny opery knihovna 17.00 MûK
16. 3. Cestopisná beseda Turecko Sluneãní sál 18.00 DDM

– zemû pÛlmûsíce
18. 3. Tanãírna pod kinem velk˘ sál MûKS 19.00 Starlet
20. 3. Taneãní konkurz – Tanec pro Marilyn velk˘ sál MûKS 14.00 DDM
21. 3. 4. pfiedná‰ka z cyklu knihovna 17.00 Ekoporadna

„Ochrana a tvorba krajiny“ Ti‰novsko
22. 3. Univerzita volného ãasu knihovna 17.00 MûK

– Barokní architektura
22. 3. Kouzlo pohádkové ilustrace knihovna 9.00, MûK

Jany Odru‰ové-Wünschové 10.30
23. 3. Univerzita volného ãasu knihovna 17.00 MûK

– Barokní architektura
23. 3. KPH – L.Vanûk, M. VaÀková, velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

P. Müller, L. âermáková
25. 3. Pavlína Jí‰ová  koncert velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
25. 3. Futsal – 1. FC Kvûtnice sokolovna 20.00 1. FC Kvûtnice
26. 3. Expediãní kamera – filmov˘ festival kino Svratka 15.00 NABOSO o. s.
26. 3. Taneãní zábava – Fear velk˘ sál MûKS 20.00 Vinárna

Jungmanka
26. 3. Sázení jedliãek s procházkou Klucanina 9.00 Ekoporadna

po Klucaninû Ti‰novsko
26. 3. Baby masáÏe – semináfi RC Studánka 10.00 RC Studánka
28. 3. Co víme a co je‰tû nevíme o oãkování? RC Studánka 9.30 RC Studánka
28. 3. Semináfi – Pfiíroda moudrá uãitelka knihovna 15.00 Za sebevûdomé

Ti‰novsko
30. 3. Jarní koncert ZU· Ti‰nov velk˘ sál MûKS 18.30 ZU·
31. 3. Beseda – Zemû hor, fjordÛ knihovna 17.00 MûK

a pÛlnoãního slunce
1. 4. Efektivní rodiãovství RC Studánka 17.00 RC Studánka
4. 4. ·kola partnerství a rodiãovství – kurz RC Studánka 17.00 RC Studánka
7. 4. Velikonoãní dílna jídelna DPS, 13.00 CSS Ti‰nov

Králova
9. 4. 55. První jarní v˘‰lap nám. Míru, 12.00 KâT

Jihomoravské oblasti KâT Ti‰nov
10. 4. Putování za skfiítky Kvûtnice, CSS 9.30 – RC Studánka

11.00
10. 4. O nejkrásnûj‰í vajíãko RC Studánka 11.00 RC Studánka

Ti‰novska – v˘stava
11. 4. ·kola partnerství a rodiãovství – kurz RC Studánka 17.00 RC Studánka
12. 4. Prezentace firmy Medico Dent jídelna DPS, 14.00 CSS Ti‰nov

Králova
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Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Vítání jara v Bystrém u Poliãky
âtvrtek 24. 3. (pfiíjezd po 15. hodinû)
– nedûle 27. 3.

Z dÛvodu uvolnûní pokojÛ v Hotelu
Bystré u Poliãky jsme získali pro úãast-
níky na‰eho pobytu v˘raznou slevu.
Neváhejte a kontaktujte nás, zda je
je‰tû místo také pro Va‰i rodinu.
Chystáme zábavn˘ program pro dûti
i dospûlé a tû‰íme se, Ïe si spoleãnû
uÏijeme koupání v bazénu s mofiskou
vodou!

Více informací na www.studanka-tis-
nov.cz, tel.: 603 142 391, 603 918 524.

Baby masáÏe – semináfi
V sobotu 26. 3. od 10.00 hod. 

Baby masáÏe jsou jednou z metod,
jak pomocí doteku komunikovat s dûÈát-

kem. Pfiijìte se pfiesvûdãit, Ïe jen po-
mocí rukou mÛÏete navodit mezi Vámi
a Va‰ím miminkem harmonii a pohodu.
Tû‰í se na Vás porodní asistentka
Bc. Radka MÀaãková, prosím nahlaste
se pfiedem na tel. 737 365 989 nebo
pi‰te: RadkaMnackova@seznam.cz.
Cena: 200,- Kã

Co víme a co je‰tû nevíme o oãkování?
V pondûlí 28. bfiezna v 9.30
Pfiedná‰ející: RNDr. Jana Koudelová

Informace o moÏn˘ch kladn˘ch i zá-
porn˘ch úãincích oãkování, jak se orien-
tovat v mnoÏství nabízen˘ch vakcín, po-
znatky o právních systémech oãkování
dûtí u nás i v zahraniãí. Základní infor-
mace o v˘voji pfiirozené imunity u novo-
rozencÛ a dûtí, která je pro zdraví ãlo-
vûka tím nejcennûj‰ím.
Cena: 80,- Kã
Cena za hlídání dûtí: 40,- Kã/dítû

Prosím nahlaste pfiedem svou úãast
a hlídání dûtí na e-mail: lenka.krehli-
kova@centrum.cz, tel. 603 918 524.

Datum Akce Místo âas Organizuje
14. 4. Prodejní v˘stava jarních DPS, Králova 10.00 CSS Ti‰nov

a velikonoãních v˘robkÛ
18. 4. ·kola partnerství a rodiãovství – kurz RC Studánka 17.00 RC Studánka

V˘stavy
Datum Akce Místo
7. 3. – 29. 4. Tajemství ukryté ve skle knihovna

25. 2. Svût hraãek a legendy oblohy knihovna
19. 3. – 14. 4. V̆ stava obrazÛ a soch ãeské JamborÛv dÛm

surrealistické skupiny Stir Up
29. 3. – 25. 4. Klá‰ter jako inspirace Podhorácké muzeum
1. 3. – 30. 4. Tváfie lidí a krajiny – Petr Bernard Domov sv. AlÏbûty

RÛzné
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Efektivní rodiãovství
V pátek 1. 4. v 17 hodin
Lektorka: Mgr. Iveta Kosová

RC Studánka ve spolupráci
s Centrem pro rodinu a sociální péãi
v Brnû zve v‰echny rodiãe na besedu
spojenou s promítáním filmu Cesta
k pozitivnímu rodiãovství. Film zobra-
zuje typické problematické situace pfii
v˘chovû dûtí rÛzného vûku (pfied‰kolní,
‰kolní, dospívající vûk) a moÏnosti jejich
fie‰ení. Poté bude následovat diskuse
nad zhlédnut˘mi pfiíbûhy a beseda s od-
borníky o tzv. „pozitivním rodiãovství“.
Cílem setkání je nabídnout praktické
podnûty pro Va‰i rodinu a v˘chovu.
Cena: 30,- Kã

Sluníãkov˘ t˘den
Pondûlí 4. 4. – nedûle 10. 4.

RC Studánka se zapojuje do sbírky
nadaãního fondu Rozum a cit pro opu‰-
tûné dûti a pûstounské rodiny. Zveme
Vás srdeãnû do na‰ich krouÏkÛ, které
v tomto t˘dnu budou zamûfieny sluníã-
kovû, a kde si budeme povídat o rodi-
nách, které o opu‰tûné dûti peãují.
Do sbírky mÛÏete pfiispût zakoupením
magnetky se zvífiátkem za 30,- Kã.

Putování za skfiítky 
V nedûli 10. 4.

Start prÛbûÏnû od 9.30 do 11.00
hodin za Centrem sociálních sluÏeb na
ulici Králova

Víte, Ïe na Kvûtnici Ïijí skfiítci?
Schovávají se nám, ale kdyÏ splníme je-
jich pfiání a zapeklité úkoly, moÏná se
nám zjeví nebo nás nûãím podarují.
Zkuste ‰tûstí a vydejte se je celá rodina
hledat.

Urãeno pro rodiny s dûtmi pfied‰kol-
ního a mlad‰ího ‰kolního vûku. Trasa je
sjízdná terénním koãárkem.
Cena: 30,- Kã na dítû

O nejkrásnûj‰í vajíãko Ti‰novska
– 3. roãník soutûÏe
V nedûli 10. 4. od 11 do 16 hodin v˘-
stava, v 15 hodin vyhlá‰ení v˘sledkÛ.
Kategorie:
I. 0-10 let
II. 11-17 let
III. 18 a více
Podmínky:
– vejce jakoukoliv technikou
– soutûÏit lze s jedním kusem vajíãka

– soutûÏní vajíãka oznaãit ‰títkem
– jméno, adresa, vûk a kontaktní tele-
fon nebo email

Sbûrné místo:
Rodinné centrum Studánka od 29. 3.
do 8. 4. 2011
Osobnû – dennû od 9.00 do 12.00, úter˘

18.00 – 19.30, po tel. domluvû i jindy
(p. Kfiehlíková 603 918 524)
Po‰tou – RC Studánka, Kvûtnická 821,

Ti‰nov 666 01
Slavnostní vyhlá‰ení ocenûn˘ch

prací probûhne v 15.00 hod. Náv‰tûvníci
mohou bûhem akce vybrat sv˘m hlasem
vajíãko, které získá Cenu diváka.
V̆ sledky soutûÏe a fotografie nejúspû‰-
nûj‰ích prací budou uvefiejnûny na in-
ternetov˘ch stránkách RC Studánka
a ve zpravodaji Ti‰novské noviny.

·kola partnerství a rodiãovství – kurz
Pondûlky 4. 4., 11. 4. a 18. 4.
od 17 hodin do 20 hodin

RC Studánka pfiipravilo jedineãn˘
kurz, jehoÏ modul bezprostfiednû vy-
chází z metod PhDr. Jifiiny Prekopové.
Metodickou pfiípravu celého kurzu po-
vede její osobní Ïaãka MUDr. TaÈjana
Horká, která je i hlavní lektorkou kurzu.

V kurzu budou vyuÏity klasické i ne-
tradiãní metody v˘uky prostfiednictvím
aktivní komunikace mezi lektorem
a úãastníky (napfi. diskuse, uvádûní pfií-
kladÛ z praxe, rozhovory, modelové situ-
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ace, cviãné fie‰ení konkrétních pfiíkladÛ,
hraní rolí, zrcadlení, nácvik konfronta-
ce).
Obsah kurzu:
Teoretická ãást: obecné informace o po-
zitivním partnerství, rodiãovství, v˘-
chovû odmítající tresty, o metodách
a pfiístupech PhDr. Jifiiny Prekopové.
Praktická ãást:
1. cviãení v empatii
2. komunikace v rodinû – konstruktivní

dialog
3. uvûdomûní si postavení jednotliv˘ch

ãlenÛ v rodinû
4. nastavení pravidel v rodinû – vãetnû

pravidel v partnerství
5. sebereflexe vlastní v˘chovy – sebere-

flexe partnerství vlastních rodiãÛ

Cena: 800,- Kã pro jednotlivce,
1.100,- Kã pro pár

Pfiihlá‰ky, pfiípadnû dal‰í informace na
e-mailu lenka.krehlikova@centrum.cz,
tel.: 603 918 524, www.studanka-tis-
nov.cz

Kurz pfiedporodní pfiípravy
Registrovaná porodní asistentka

a laktaãní poradkynû Bc. Radka
MÀaãková Vás pfiipraví jak po fyzické,
tak psychické stránce na porod Va‰eho
dûÈátka, období po porodu a kojení.
Cviãení pro tûhotné: kaÏd˘ ãtvrtek

18.00 – 18.30 
– provádíme uvolÀovací a následnû

posilovací cviky namáhan˘ch partií
(záda, pánevní dno, bfii‰ní svaly, ste-
henní a h˘Ïìové svaly, prsní svaly,
klenba chodidel.. ), cviky na podporu
krevního obûhu, dechová cviãení, ná-
cvik koordinovaného d˘chání k po-
rodu, relaxaci aj.

Teoretická pfiedporodní pfiíprava:
ãtvrtek 18.30 – 19.15, nutno objednat
dopfiedu telefonicky ãi e-mailem

– 10t˘denní kurz Vám poskytne infor-
mace o tûhotenství, porodu, ‰estine-
dûlí, kojení a péãi o dítû, souãástí
tohoto cyklu lekcí je také jedna lekce
pro pfiípravu párÛ k porodu neboli
lekce pro tatínky.

Pro tûhotné Ïeny na konci tûhoten-
ství nabízí také individuální pfiedporod-
ní pfiípravu. Více informací telefonicky!

Pfiijìte naãerpat energii, posílit svoji
dÛvûru v sebe sama a radovat se spo-
leãnû s ostatními tûhotn˘mi z toho nej-
krásnûj‰ího období, kdy ve Vás roste
nov˘ Ïivot!
Pro jakékoli informace volejte:
737 365 989 nebo pi‰te: RadkaMnac-
kova@seznam.cz, www.mamkysbrisky
.webnode.cz

Náv‰tûvní kniha
Na stránkách RC Studánka

www.studanka-tisnov.cz najdete novû
v pravém menu v odkazu Chcete se po-
dílet pododkaz Náv‰tûvní kniha
<http://www.studanka-tisnov.cz/nav-
stevni-kniha.html>.

Zde nám mÛÏete psát va‰e názory
a pfiipomínky k akcím, semináfiÛm,
pfiedná‰kám i pravidelnému t˘dennímu
programu v RC Studánka.

Pokud jste zaregistrovaní na strán-
kách RC Studánka a zadali jste tam vá‰
email, musíte se pfii psaní zprávy do ná-
v‰tûvní knihy pfiihlásit uÏivatelsk˘m
jménem a heslem v sekci Pfiihlásit se.
Ostatní se pfiihla‰ovat ani registrovat
pro psaní do náv‰tûvní knihy nemusí.
Tak pi‰te, aÈ máme zpûtnou vazbu!!!

V dubnu dále pfiipravujeme:
Velikonoãní aranÏování (14. 4.)
Jarní burza (15. – 17. 4.)
T˘den opravdov˘ch plen (26. 4. – 2. 5.)
Média a jejich vliv na dûti (12. 4.)
Kurz efektivního rodiãovství (od 29. 4.)



RÛzné

15TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2011

âtvrÈáci Z· 28. fiíjna
na Vysoãinû

Îáci ãtvrt˘ch roãní-
kÛ strávili od 21. 2.
do 25. 2. 2011 t˘-
den v Centru ekolo-

gické v˘chovy Chaloupky v kraji
Vysoãina. Hned po pfiíjezdu zapoãal
velmi pestr˘ t˘denní program s názvem
Historie v‰edního dne. Bûhem pobytu
na âeskomoravské vysoãinû se dûti se-
známily s Ïivotem na vesnici v minulé
dobû. Prakticky si vyzkou‰ely nûkterá
fiemesla a kaÏdodenní práci na statku.
Jednou si ke svaãinû upekly chlebánky,
které si namazaly vlastnoruãnû vyrobe-
n˘m máslem nebo s˘rem. Jindy vzaly
pily a sekery a ‰ly do blízkého lesa po-
kácet strom. PrÛbûÏnû se staraly o zví-
fiata na farmû a dozvûdûly se nûco ze Ïi-
vota vãel. Poprvé vidûly na vlastní oãi
práci na tkalcovském stavu, kolovrátku
ãi zpracování bavlny a lnu. Takto nabité
dny utíkaly jeden za druh˘m a najednou
jsme v‰ichni nastupovali do autobusu
na zpáteãní cestu. S hlavami pln˘mi zá-
ÏitkÛ a trochu smutní, Ïe ná‰ pobyt tak
rychle utekl, opou‰tûly dûti zimní krá-
lovství nedaleko Jihlavy. Dnes uÏ  zase
sedí v lavicích a vzpomínají na spoleãné
záÏitky. Îivot v minulosti na nû ãeká
v hodinách vlastivûdy, ale urãitû s ním
nebudou mít problémy! VÏdyÈ si ho zku-
sily aspoÀ mal˘ kousek proÏít!

Mgr. Jana KfiíÏová

Informatika s Písíkem

… je název nové uãebnice, která byla
v tûchto dnech na na‰í
‰kole slavnostnû pokfi-
tûna za pfiítomnosti fiady
pfiedstavitelÛ mûstského
úfiadu, zástupcÛ reklam-

ního a kopírovacího centra Reakce
i hostÛ z ti‰novské vefiejnosti. Îáci
4. roãníku tak získali novou moderní
a názornou uãební pomÛcku, která jim
usnadní jejich první odbornûj‰í setká-
vání s poãítaãem. Její nutnost vyplynula
z poÏadavku ·kolního vzdûlávacího pro-
gramu Kvûtnice, kter˘ Informatiku do
v˘uky na 1. stupni novû zafiazuje.

Na‰i ãtvrÈáãci se se základními in-
formacemi ohlednû poãítaãÛ seznamují
pomocí nové uãebnice jiÏ od zaãátku
‰kolního roku 2010/2011. Obsah uãeb-
nice je jim ‰it˘ „na míru“, neboÈ vychází
ze zku‰eností uãitelÛ pfii práci s dûtmi
na II. stupni. DÛraz je kladen nejen na
odbornou úroveÀ, ale i na názornost,
pfiehlednost, srozumitelnost a pfiitaÏli-
vost. Îáci tak jiÏ v útlém vûku získávají
motivaci pro dal‰í prohlubování sv˘ch
znalostí v oblasti informatiky.

Dûti celou uãebnicí provází dvojice
mal˘ch kamarádÛ Julãi a Áji a pfiede-
v‰ím postaviãka poãítaãového skfiítka
Písíka, kterého si dûti samy namalovaly
a pojmenovaly. V‰ichni tfii malé Ïáãky
provádí v‰emi nástrahami „poãítaão-
vého svûta“, radí jim a pomáhají, zadá-
vají rÛzné úkoly a upozorÀují je na dÛ-
leÏité ãi nebezpeãné situace.

Uãebnici doprovází i samostatná me-
todická pfiíruãka pro uãitele. Zde je v˘u-
kov˘ materiál doplnûn názorn˘m fie‰e-
ním v‰ech úkolÛ a nabízí bohat˘ v˘bûr
metod, postupÛ, nápadÛ, pracovních
listÛ i elektronick˘ch pfiíloh.

Tvorba uãebních materiálÛ pro v˘uku
informatiky patfií mezi hlavní aktivity
projektu, kter˘ na na‰í ‰kole probíhá od
bfiezna 2010 a je hrazen˘ Evropsk˘m
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sociálním fondem v rámci Operaãního
programu vzdûlávání pro konkurence-
schopnost. Uãebnici vytvofiil pûtiãlenn˘
realizaãní t˘m veden˘ Mgr. Barborou
Kulhánkovou, koordinátorkou projektu.
Spolu s ní se na tvorbû knihy podílely
Mgr. Michala Fi‰narová, Mgr. Simona
Komprsová, Mgr. Jana KfiíÏová
a Mgr. Tereza Zelená, na grafickém
zpracování knihy se podílel pan Tomá‰
Zeiner z centra Reakce Kufiim, které
také uãebnici vydalo.

Uãebnicí pro Ïáky 4. roãníku, která
vychází v nákladu 125 v˘tiskÛ, práce
realizaãního t˘mu zdaleka nekonãí.
V souãasné dobû pracují autorky na po-
kraãování uãebnice a metodické pfií-
ruãky pro 5. roãník. Ta by mûla b˘t pfied-
stavena na pfielomu roku 2011/2012.

Ukázky z nové uãebnice si mÛÏete
prohlédnout na www.tisnov-zs28.cz, pro
zájemce je kniha v ti‰tûné podobû k dis-
pozici u koordinátorky projektu.

Mgr. Simona Komprsová

Poãítaãov˘ kurz pro osoby
se zdravotním postiÏením
zdarma

Projekt Chopím se ‰ance brnûnské
organizace Liga vozíãkáfiÛ podporuje
osoby se zdravotním postiÏením pfii
hledání zamûstnání v celém Jihomo-
ravském kraji.

Lidem se zdravotním postiÏením na-
bízíme spolupráci pfii hledání nového
pracovního místa a vzdûlávací kurzy.
Ve‰keré aktivity jsou poskytovány
zdarma.
Aktuálnû nabízíme zdarma
vzdûlávací kurz:

VYTVÁ¤ÍM POâÍTAâOVOU
PREZENTACI
NáplÀ kurzu: Kurz je urãen lidem se
zdravotním postiÏením, ktefií se chtûjí
nauãit pracovat s programem Power
Point. Program nabízí velké mnoÏství
animaãních a grafick˘ch efektÛ, které
se nauãíte prakticky vyuÏívat pfii tvorbû
vlastních prezentací. Na kurz je nutné
se pfiedem pfiihlásit.
Termín: 31. 3. a 1. 4. 2011 od 14.00 do

17.00 hod.
Místo konání: Gymnázium,

Na Hrádku 20, Ti‰nov
Pfiihlá‰ky na kurz a bliÏ‰í informace
Ïádejte u pracovníka projektu:
Mgr. Martina Kaiprová, koordinátorka
projektu, tel.: 725 502 612,
martina.kaiprova@ligavozic.cz

Tento projekt je spolufinancován
z prostfiedkÛ ESF prostfiednictvím
Operaãního programu Lidské zdroje
a zamûstnanost a státního rozpoãtu
âeské republiky.

Pozvánka na semináfi
inspirovan˘ lesní
matefiskou ‰kolou

Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko, o. s., které od fiíjna 2009 pro-
vozuje lesní klub, pofiádá v pondûlí
28. bfiezna 2011 od 15.00 do 19.30 hod.
v Mûstské knihovnû Ti‰nov druh˘ semi-
náfi inspirovan˘ lesní matefiskou ‰kolou.
Tentokrát na téma Pfiíroda – moudrá
uãitelka aneb Proã a jak b˘t s dûtmi
venku za kaÏdého poãasí. Semináfi je
urãen v‰em, ktefií se chtûjí nechat inspi-
rovat pravideln˘m pobytem v pfiírodû ve
své rodinû, pfii práci v klasické matefiské
‰kole nebo v lesním klubu.
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Semináfi bude zamûfien na tyto
oblasti:
• pfiínos pravidelného pobytu dûtí v pfií-

rodû
• pohodlnû a bezpeãnû v pfiírodû (vyba-

vení dûtí a pedagogického doprovodu,
pravidla skupiny atd.)

• pob˘vání dûtí venku za kaÏdého po-
ãasí – jaké aktivity dûtem nabídnout,
kdy a kde

• v˘znam volné hry v pfiírodû
Semináfi vede PhDr. Tereza

Vo‰ahlíková, která má zku‰enost z nû-
meck˘ch lesních matefisk˘ch ‰kol a pod-
poruje jejich vznik v âeské republice.
Více na www.lesnims.cz. Dále se o své
zku‰enosti podûlí realizátorky Lesního
rodinného klubu na Ti‰novsku, které se
inspirují v dolnorakouské lesní
M· Waldfexxx. Lektofii vítají dotazy
úãastníkÛ a diskuzi.
Cena semináfie: 600,- Kã/osoba, 400,- Kã
pro studenty, moÏnost individuálních
slev. Pfiihlásit se mÛÏete emailem na ad-
resu lesniklub@tisnovsko.eu nejpozdûji
do stfiedy 23. 3. 2011.
Více informací vám sdûlí:
Karolina Krátká, lesniklub@tisnov-
sko.eu, tel.: 737 187 244.

Ekoporadna Ti‰novsko

Srdeãnû Vás zveme na jiÏ
ãtvrtou pfiedná‰ku vzdûlá-
vacího cyklu „Ochrana
a tvorba krajiny“.

Mapování krajiny a Územní systém
ekologické stability.
Kdy: V pondûlí 21. bfiezna v 17.00 hod.
Kde: V Mûstské knihovnû Ti‰nov,

Brnûnská 475.
O ãem: Odpovíme na základní otázky...
• Proã ãlovûk mapuje krajinu?
• Jak se krajina mapuje?

• Jsou v˘sledky mapování k uÏitku?
• DokáÏeme najít cenná místa v krajinû?
• Co je územní systém ekologické stabi-

lity a k ãemu slouÏí? 
A také na otázky, které sami poloÏíte!
Kdo: doc. Ing. Jan Lacina, CSc. – aka-
demick˘ pracovník Ústavu lesnické bo-
taniky, dendrologie a geobiocenologie
(LDF MENDELU v Brnû), ãlen Rady
Ekologického institutu Veronica, ná‰
pfiední odborník na geobiocenologii;
Ing. Yvona Lacinová – autorizovaná
krajináfiská architektka, projektantka
územních systémÛ ekologické stability,
ãlenka Spoleãnosti pro zahradní a kraji-
náfiskou tvorbu.
Komu: Pfiedná‰ka je urãena ‰iroké ve-
fiejnosti, nepfiedpokládá hlub‰í znalost
tématu. Vhodná je zejména pro star‰í
mládeÏ, dospûlé a seniory.

Pojìte se zúãastnit jiÏ tradiãní
jarní akce Sázení jedliãek s pro-
cházkou po Klucaninû
Kdy: V sobotu 26. bfiezna v 9.00 hod.
Kde: Pfied bránou do areálu Nemocnice
Ti‰nov, PurkyÀova 279, 666 13 Ti‰nov.
Co: Pfied Vánoci jste mûli moÏnost za-
koupit jedliãky v kvûtináãi (nejen
v Ekoporadnû Ti‰novsko), pokud je
chcete vysadit do lesa, pfiidejte se
k nám. Pokud stromek nemáte a chcete
se, s odborn˘m v˘kladem o zdej‰ích le-
sích, jen projít po Klucaninû, pfiidejte se
k nám.
Kdo: Pracovníci a pfiátelé Ekoporadny
Ti‰novsko.
Komu: Akce je urãena ‰iroké vefiejnosti
bez vûkového omezení.
Pozn.: Obleãení a obuv do terénu; po-
kud máte moÏnost, vezmûte s sebou r˘ã
nebo jin˘ men‰í nástroj vhodn˘ k sázení
a také láhev s vodou na zalití sazeniãek.

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

Zájemci o v‰echny
akce hlaste se v uve-
den˘ch termínech

v CSS Ti‰nov na Královû ulici
u Romany Koneãné na tel. ã. 549 410
312 nebo 773 590 274

23. 3. – stfieda
Plavání a relaxace v Boskovicích

Pozor zmûna hodiny odjezdu! Odjezd
v 13.00 hod. od Podhorácké restaurace.
Autobus dále zastavuje u po‰ty,
u Penny, na sídli‰ti Pod Klucaninou.
Cena 140,- Kã. Pfiedpokládan˘ návrat
kolem 17.00 hod. Pfiihlá‰ky t˘den pfie-
dem.
Dal‰í plavání:
6. 4., následnû stfiedy v sud˘ch t˘d-
nech.

28. 3. – pondûlí, zájezd do Brna
Terakotová armáda Prvního
ãínského císafie 

Náv‰tûva rozsáhlé v˘stavy v budovû
Triniti Office Center spojená s okruÏní
prohlídkou Brna autobusem s názvem
„Jak vidí zahraniãní turisté mûsto
Brno“ (prÛvodce pan Muzikant nás
v ãe‰tinû seznámí s památkami).

Odjezd od Podhorácké restaurace
v 11.30 hod. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena 240,- Kã zahrnuje do-
pravu, prÛvodce i vstupné na v˘stavu
(160,- Kã). Dle zájmu úãastníkÛ zájezdu
je moÏné nav‰tívit obchodní centrum
Galerii VaÀkovka, kde mÛÏete vyuÏít
slevov˘ kupon, získan˘ zároveÀ se vstu-

penkou na v˘stavu. Pfiedpokládan˘ ná-
vrat kolem 18.00 hod.

Pfiihlá‰ky do ãtvrtka 24. 3. 2011.
Vzhledem k velkému zájmu o náv‰tûvu
v˘stavy musíme rezervovat vstupenky
pfiedem.

Náv‰tûvníci rozsáhlé v˘stavy s ná-
zvem „Terakotová armáda Prvního ãín-
ského císafie“ si mohou prohlédnout pfies
sto hlinûn˘ch bojovníkÛ. Jsou to zatím
nejdokonalej‰í repliky, protoÏe vznikly
ve stejné ãínské provincii, odkud jsou
sochy pÛvodní. Odborníci pfii v˘robû
pouÏili tradiãní postupy i stejnou hlínu
– terakotu. Vidût mÛÏete hlinûné konû,
zbranû a dal‰í pfiedmûty. V̆ stavu dopl-
Àují fotografie, ilustrace a dobové texty.
Zájemci se mohou podívat na dokument.
Nejpoutavûj‰í je rekonstrukce ãásti vy-
kopaného pfiíkopu, kde byla v roce 1974
armáda objevena. Ve‰keré vstupy a pfií-
stupy do v˘stavy jsou bezbariérové.
Fotografování ve v˘stavû je zpoplatnûno
ãástkou 50,- Kã. Je zde v‰ak umístûn˘
1 bojovník urãen˘ k vyfocení, na nûjÏ se
nevztahuje poplatek za fotografování.
Více o v˘stavû na www.terakotovaarma-
da.cz

30. 3. – stfieda
Plavání do Wellness Kufiim

Odjezd od Podhorácké restaurace
v 11.45 hod. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena 80,- Kã.  Pfiedpoklá-
dan˘ návrat kolem 15.00 hod. Pfiihlá‰ky
vÏdy t˘den pfiedem.
Dal‰í plavání:
13. 4., následnû stfiedy v lich˘ch t˘d-
nech.

Dal‰í pfiipravované akce:
7. 4. ãtvrtek
Velikonoãní dílna s aranÏerkou
Lenkou Mihulovou – od 13.00 v jídelnû
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DPS Králova. Pfiijìte si pro sebe vyrobit
jarní nebo velikonoãní aranÏmá.
Materiál bude zaji‰tûn, mÛÏete si pfii-
nést i svÛj. Vhodné jsou zahradnické
nÛÏky. Ozdoby je moÏné si zakoupit
pfiímo na místû.

12. 4. – úter˘
Prezentace firmy Medico Dent

Pfiedná‰ka firmy se t˘ká zubních
implantátÛ se zamûfiením pro seniory.
Od 14.00 hod. v jídelnû DPS Králova.

14. 4. – ãtvrtek
Prodejní v˘stava jarních a veliko-
noãních v˘robkÛ v prostorách DPS
Králova, od 10.00 do 15.00 hodin. Jarní
a velikonoãní dekorace, vy‰ívaná pfiání,
háãkované dekorace, obrazy vy‰ívané
i malované, ‰perky z korálkÛ a dal‰í
v˘robky z peãliv˘ch rukou na‰ich se-
niorek.

28. 4. – ãtvrtek
Zájezd – Flora Olomouc

Odjezd od Podhorácké restaurace
v 12.00 hod. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu 200,- Kã.
Pfiedpokládan˘ návrat mezi 19. a 20.
hod. Pfiihlá‰ky nejpozdûji do 6. 4. 2011.
Poãet míst je omezen. Se závaznou pfii-
hlá‰kou vybíráme zálohu 100,- Kã.

Pozvánka pro diabetiky

VáÏení diabetici, územní organizace
Svazu diabetikÛ Ti‰nov vám nabízí
ãlenství v na‰í organizaci. A proã vám
ho nabízíme?

Spoleãnost stejnû postiÏen˘ch touto
nemocí vám umoÏní dozvûdût se mnoho
informací o diabetu formou pfiedná‰ek
lékafiÛ i odborníkÛ na zdravou v˘Ïivu.

Probûhla pfiedná‰ka MUDr. Krej-
ãího, MUDr. Pozdûnové a pfiipravujeme

dal‰í pfiedná‰ky odborn˘ch lékafiÛ.
Organizujeme rekondiãní vycházky

do blízkého okolí za úãelem zv˘‰ení
fyzické a du‰evní kondice vÏdy 1 x mû-
síãnû.

V neposlední fiadû organizujeme
1x roãnû t˘denní pobyt v rekreaãních za-
fiízeních v na‰em kraji. Tûchto pobytÛ se
mÛÏete zúãastnit za v˘hodn˘ch podmí-
nek za pfiispûní dotace z ministerstva
zdravotnictví. Letos jedeme do Luha-
ãovic 29. 5. – 5. 6. 2011 a máme je‰tû
4 místa volná.

Také jsme navázali úzkou spolu-
práci s Ti‰novsk˘mi vozíãkáfii, ktefií
mají rovnûÏ zajímav˘ plán ãinnosti na
rok 2011.

V‰echny tyto aktivity jsou prospû‰né
va‰emu zdraví. ZvaÏte proto vstup mezi
nás. V souãasné dobû má na‰e základna
200 ãlenÛ. Podrobnûj‰í informace vám
poskytneme na tel. ã. 724 568 243
pí. Kuãerová Kvûta – pfiedseda ÚO.

55. první jarní v˘‰lap
aneb S mo‰nou nebo batohem
projdeme se Ti‰novem

Klub ãesk˘ch turistÛ
v Ti‰novû, Jihomoravská
oblast KâT a mûsto
Ti‰nov si vás dovolují po-
zvat na 55. první jarní

v˘‰lap Jihomoravské oblasti KâT. Tato
tradiãní akce u pfiíleÏitosti zahájení
turistické sezóny se uskuteãní tentokrát
v Ti‰novû v sobotu 9. 4. 2011 na ná-
mûstí Míru. Po doporuãen˘ch trasách
uveden˘ch níÏe, ale i jinak, mÛÏete ab-
solvovat jarní kilometry pû‰ky nebo na
kole. Souãástí akce je také soutûÏ o nej-
kurióznûj‰í turistické zavazadlo. V po-
myslném cíli na námûstí pak bude pro
vás pfiipraven tento program:
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12.00 – 15.00 prezentace pfiíchozích
úãastníkÛ – pamûtní listy, pfiíleÏitostné
razítko
12.00 – 14.00 registrace do soutûÏe
o nejkurióznûj‰í turistické zavazadlo
12.00 – 15.00 turistick˘ trh (obãer-
stvení, mapy, literatura, turistická
známka, ‰títek na hÛl, …)
13.00 – 14.00 vystoupení bluegrassové
skupiny CVYKR Brno
14.00 – 14.15 projevy zástupcÛ KâT
a mûsta Ti‰nova 
14.15 – 14.30 vyhodnocení soutûÏe
o nejkurióznûj‰í turistické zavazadlo
14.30 – 15.00 vystoupení bluegrassové
skupiny CVYKR Brno

V rámci akce mÛÏete v uvedenou
dobu nav‰tívit tyto prostory:
– radnice Ti‰nov – volná prohlídka his-

torické ãásti (12.00 – 15.00 hod.)
– kostel sv. Václava – volná prohlídka

(9.00 – 12.00 hod.)
– galerie JamborÛv dÛm – ART PERIS-

COPE – V̆ stava obrazÛ a soch âeské
surrealistické skupiny STIR UP a stá-
lá expozice obrazÛ z Odkazu Josefa
Jambora mûstu Ti‰novu (10.00
– 17.00 hodin)

– galerie V-ATELIER – obrazy, grafiky,
keramika, sklo, plastiky a ‰perky
(8.30 – 13.00 hod.)

– Podhorácké Muzeum  Pfiedklá‰tefií
– 4 stálé muzejní expozice historické
a mineralogické a v˘stava prací ÏákÛ
ZU· Ti‰nov – „Klá‰ter jako inspirace“
(8.00 – 16.00 hod.)

– klá‰ter Porta coeli v Pfiedklá‰tefií
(vstupy v 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod.)

Doporuãené pû‰í trasy:
5 km: Ti‰nov – Klucanina (rozhledna)

– Ti‰nov
8,5 km: Nauãná stezka Kvûtnice: Ti‰nov

– Kvûtnice – Besének (Pfied-
klá‰tefií) – Ti‰nov

9 km: Deblín – V̆ rovka – Ti‰nov
11 km: Boraã – Veselí – Lomnice (7 km)

– ·erkovice – Lomniãka – Ti‰nov
11 km: âebín – âebínka (rozhledna)

– Drásov – Klucanina (rozhledna)
– Ti‰nov

11 km: ¤ikonín – Dolní Louãky (6,5 km)
– Pfiedklá‰tefií – Ti‰nov 

12 km: Veverská Bít˘‰ka – Sokolí
– Hradãany (4 km) – Klucanina
(rozhledna) – Ti‰nov

19 km: Nedvûdice – Doubravník
(14 km) – Boraã (8,5 km) – ·tû-
pánovice – Ti‰nov

20 km: Kufiim – Zlobice – Nad LipÛvkou
– Skaliãka – Partyzánsk˘ pam.
– Stanovisko –Îelezné – Ti‰nov

Doporuãené cyklo trasy:
21 km: Brno – Mokrá Hora – Lelekovice

– Kufiim (11 km) – Malhostovice
– Drásov – Ti‰nov

30 km: Brno – Bystrc – Vevefií
– Veverská Bít˘‰ka (15 km)
– Chudiãce – âebín – Drásov
– Ti‰nov

Ceny do soutûÏe vûnovali a partnery
akce jsou – Mûsto Ti‰nov a firmy:
Steinhauser Ti‰nov, Style Sport Ti‰nov,
Cyklosport âeská u Brna, Pivotéka
Ti‰nov, GEORADIS Brno a SURSUM
Ti‰nov.

Dal‰í informace také na na‰ich
stránkách www.kcttisnov.webnode.cz

Zve Klub ãesk˘ch turistÛ Ti‰nov (FM)
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V Ti‰novû levnûj‰í teplo

Spoleãnost TEPLO T s. r. o. Ti‰nov
– majitel a provozovatel soustavy cent-
rálního zásobování teplem (CZT) ozná-
milo meziroãní pokles ceny tepla
v Ti‰novû. Pracovní sloÏka ceny tepla
v roce 2009 ãinila bezmála 419,- Kã
vã. DPH, za rok 2010 klesla na 
362,- Kã/GJ vã. DPH, coÏ ãiní meziroãní
pokles více jak 13%.

Spoleãnost TEPLO T s. r. o. pfiistu-
puje k cenotvorbû tepla v Ti‰novû velmi
zodpovûdnû, coÏ potvrdily i kontroly
provádûné Státní energetickou inspekcí
a Energetick˘m regulaãním úfiadem.
KaÏdá poloÏka ceny tepla je podrobo-
vána schvalovacímu procesu a u domi-
nantních poloÏek jsou provádûna v˘bû-
rová fiízení na dodavatele jednotliv˘ch
komodit. Nejzásadnûj‰í komoditou
v cenû tepla je palivo – zemní plyn.
Zásadní pro sníÏení ceny tepla v Ti‰novû
je skuteãnost, Ïe uvolnûním trhu s ply-
nem, coÏ bylo avizováno jiÏ pfii moderni-
zaci systému CZT v Ti‰novû v roce 2004,
byl umoÏnûn v˘bûr nového dodavatele
plynu. Majitelé a management spoleã-
ností skupiny VRBA, do které TEPLO
T s. r. o. patfií, provedli na podzim roku
2009 v˘bûrové fiízení na dodavatele
plynu pro rok 2010. Ze sedmi uchazeãÛ
se nov˘m dodavatelem plynu místo

RWE stala spoleãnost SPP CZ – dcefiiná
spoleãnost Slovenského plynárenského
prÛmyslu aktuálnû i pro rok 2011.

Velk˘m pfiínosem v˘bûrového fiízení
na dodavatele plynu je i fakt, Ïe na-
smlouvaná v˘sledná cena plynu a kal-
kulaãní vzorec jejího v˘poãtu se velmi
pozitivnû promítá i do ceny tepla ze
zdrojÛ, které TEPLO T s. r. o. provo-
zuje i mimo soustavu CZT. Jedná se
zejména o zdroje tepla ‰kol, ‰kolek
a ostatních budov v majetku mûsta
Ti‰nova, také nemocnice a gymnázia
v Ti‰novû.

TEPLO T s. r. o. bude nadále pokra-
ãovat ve v˘bûrech dodavatelÛ pro jedno-
tlivé komodity ceny tepla, ãímÏ v maxi-
mální mífie pfiispûje ke stabilizaci,
v lep‰ím pfiípadû ke sníÏení ceny tepla
v Ti‰novû.

Celkov˘ objem dodávek plynu na rok
2010 ãinil pro skupinu VRBA více jak
10 mil. m3, tedy více jak 100 000 MWh.

V̆ bûrem nového dodavatele plynu
do‰lo jen v Ti‰novû k meziroãnímu
poklesu plateb za plyn o více jak
o 2,5 mil. Kã.

PrÛmûrné ceny tepla CZT Ti‰nov
v letech 2009 a 2010:
PrÛmûrná cena tepla lokality
CZT Ti‰nov [vã. DPH]
rok 2009 665,91 Kã/GJ
rok 2010 580,06 Kã/GJ

Akce v sokolovnû Ti‰nov 16. 3. – 1. 5. 2011

16. 3. – 17. 3. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
21. 3. Second hand
23. 3. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu

2. 4. Prodej obuvi
12. 4. – 13. 3. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
21. 4. Second hand
29. 4. – 1. 5. Burza minerálÛ

Mgr. Katefiina Hlouchová
Vedoucí provozu
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Pracovní sloÏka ceny tepla
rok 2009 419,97 Kã/GJ
rok 2010 348,07 Kã/GJ
Stálá sloÏka ceny tepla – cena
za pfiíkon
rok 2009 1 621,76 Kã/kW
rok 2010 1 698,40 Kã/kW

Je nutno poznamenat, Ïe témûfi 25%
celkové ceny tepla v CZT Ti‰nov ãiní fi-
nanãní náklady spojené s pofiízením in-
vestic do CZT v letech 2004 aÏ 2010.
âasto se potkáváme se zákazníky, ktefií
pfii porovnávání jin˘ch zdrojÛ tepla ne-
jen tuto poloÏku zapomínají do cen za
teplo zakalkulovat.

Zmûny ceny tepla jsou prakticky
ovlivÀovány v nejvût‰í mífie zmûnou cen
zemního plynu. S ohledem na situaci na
Blízkém v˘chodû se dá pfiedpokládat
a únorové predikce dodavatele plynu
tomu nasvûdãují, Ïe cena plynu v druhé
polovinû roku 2011 bude mít bohuÏel
vzrÛstající tendenci. O v˘voji ceny tepla
i s ohledem na pfiipravovanou zmûnu
DPH bude TEPLO T svoje zákazníky
a odbûratele vãas informovat.

Josef Vrba
Jednatel spoleãnosti

Pitná voda pro Ti‰nov
80 let mûstského vodovodu

Pokud bychom pátrali po nejstar‰ím
vodovodu v Ti‰novû a okolí, zjistíme, Ïe
je to bezpochyby vodovod pro klá‰ter
Porta coeli. Doklad o tomto vodovodu je
v urbáfii klá‰tera ti‰novského, kde mezi
mnoha povinnostmi obyvatel Ti‰nova je
doslova uvedeno:

„Poddaní z Ti‰nova jsou povinni kaÏ-
doroãnû na trouby vodní, co potfiebí do
Ti‰nova, dáti nasekati.“

Vodovodní potrubí bylo tehdy samo-
zfiejmû dfievûné,  dûlalo se z kmenÛ
stromÛ. Star˘ název jedné z lesních
tratí na Kozí bradû nad ti‰novskou
ãástí Zaml˘n je Troubná. Nedaleko od-
tud je dÛm, kde se kmeny vrtaly nebo-
zezy a tak vznikaly vodovodní trouby.
Ve star˘ch registrech je tento dÛm ozna-
ãen jako „Troubárna“. Byla to jedna
z dílen klá‰tera.

Dnes uÏ nejsou Ïádné doklady o tom,
od kdy jsou v Ti‰novû ka‰ny, první ve-
fiejné zdroje vody. Populární ti‰novsk˘
archiváfi a kronikáfi Jan Hájek vÏdycky
uvádûl „… od nepamûti …“. Na kamenné
ka‰nû na Kuk˘rnû je uveden letopoãet
1714, ale ka‰na mohla b˘t  na toto
místo pfienesena odjinud, je dokonce
moÏné, Ïe i z jiného mûsta. Ka‰ny byly
dfievûné, jejich bednûní propou‰tûlo
vodu a ka‰ny „… svinily cel˘ horní
rynk …“, jak je uvádûno v dobov˘ch zá-
pisech. Pokud v‰ak byl nedostatek vody,
mûly i ka‰ny vody nedostatek. V mûst-
ské knize je zápis ze 4. 6. 1756, Ïe
„… v Ïádné ka‰ni voda néni …“. Proto
nafiídil primátor radním Maxu ·imono-
vi a Janu RÛÏiãkovi, aby stav zkontrolo-
vali, a vodákovi a jeho synovi se pfiísnû
nafiídilo, „… aby na v‰echny moÏné zpÛ-
soby se vizit˘rovala ta studánka, z kte-
rej po troubách do ka‰ní voda se vede,
a taky, zdali tam voda jest v té studánce,
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a pfiitom skrze v‰ecky trouby, kde by se
voda ztratila,  se vy‰etfiilo, a náleÏitá
zpráva se poãestnému oufiadu dala …“.

V polovinû 19. století se v Ti‰novû
postavily ka‰ny kamenné. Ke ka‰nû na
Kuk˘rnû a pfied dne‰ní poliklinikou sou-
ãasnû pfiibyla je‰tû ka‰na tfietí – spodní
na námûstí pfied radnicí. Do ka‰ny na

Kuk˘rnû byla voda pfiivádûna z far-
ského pole pod Kvûtnicí tak zvan˘m far-
sk˘m vodovodem. Vodovod vedl aÏ na
faru, byl obnoven v roce 1860 a roz‰ífien
v roce 1892. Tímto vodovodem se také
napájelo nûkolik studánek, jedna byla
u b˘val˘ch masn˘ch krámÛ (dnes je na
tomto místû budova Komerãní banky),
dal‰í u statue Panny Marie na dne‰ním
Komenského námûstí, torzo tfietí bylo ve
v˘klenku u pomníku padl˘m na ná-
mûstí 28. fiíjna do nedávné úpravy to-
hoto námûstí.

Zaãátkem sedmdesát˘ch let minu-
lého století pfii provádûní v˘kopu na
nov˘ kanalizaãní sbûraã ve Dvofiáãkovû
ulici byly v hloubce 3,5 m nalezeny
zbytky vodovodu, zfiejmû právû tohoto.
Ulice byla do ãtyfiicát˘ch let 19. století
hlubok˘m pfiíkopem pro odvádûní vody
a roury byly poloÏeny do tohoto pfiíkopu.
Jan Hájek zapsal, Ïe „ … dfievûné roury
byly spojované zaostfien˘mi kovov˘mi
hilsnami, roury byly zvenãí zãernalé, ale
uvnitfi úplnû zdravé…“.

Ka‰ny na námûstí byly napájeny vo-
dovodem z tak zvané Svaté studánky
pod Klucaninou za dne‰ní nemocnicí.

Dal‰í ti‰novsk˘ vodovod byl vybudo-
ván v roce 1898 a vedl vodu z pramene
na Klucaninû do tehdy nového
Kuthanova sanatoria, dnes nemocnice.
(Prameny z Klucaniny pozdûji poslou-
Ïily k posílení zdrojÛ ti‰novského vodo-
vodu).

Mûstského vodovodu se Ti‰nov do-
ãkal aÏ ve tfiicát˘ch letech minulého
století.  Dne 19. bfiezna 1930 podalo
mûstské zastupitelstvo v Ti‰novû Ïádost
okresnímu úfiadu o povolení stavby vo-
dovodu z Rohozce do Ti‰nova, stavba
byla povolena 25. 6. 1930. Projekt vy-
pracovala firma Kunz a Ká‰ z Hranic na
Moravû. Mûstské zastupitelstvo rozhod-
lo 3. 12. 1930 zadat stavbu vodovodu fir-
mám Antonín Kunz a Ro‰ick˘ a ·indler.
Zadávací cena byla 2 299 700,10 Kã.
Tato suma byla zaji‰tûna v˘pÛjãkou
a subvencí. V létû 1931 byly provedeny
rozvody vody v domech a dne 15. 8. 1931
mûstské zastupitelstvo jmenovalo
Tomá‰e Knechta mûstsk˘m vodákem.

V Rohozci je voda jímána z pramen-
ních záfiezÛ, ocelov˘m potrubím o DN 80
a DN 125 je vedena pfies nynûj‰í ãerpací
stanici Îelezné (mezi vodafii vÏdy zvaná
LoupeÏníky)  a vodojem âimperk
(2�85 m3). V LoupeÏníkách je dal‰í pÛ-
vodní zdroj, voda je z pramene odsávána
injektorem a odborníci i dnes toto ãer-
pání pokládají za technick˘ div. Voda se
z Rohozce aÏ do Ti‰nova dostávala gra-
vitaãnû bez jakéhokoliv ãerpání. (âer-
pací stanice Îelezné vznikla aÏ pfii na-
pojení Îelezného).

Vydatnost zdroje byla 3 l/sec., pfii-
bliÏnû taková je i nyní. Jako u vût‰iny
podzemních zdrojÛ je vydatnost závislá
na sráÏkách a roãním období.
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Bûhem II. svûtové války se v Ti‰novû
zaãal projevovat nedostatek pitné vody.
Zvlá‰tû v roce 1944, kdy se nedaleko
Ti‰nova v nedokonãen˘ch Ïelezniãních
tunelech zaãaly budovat podzemní to-
várny na souãásti letadel. KdyÏ firma
Diana zahájila v˘robu, zv˘‰il se
v Ti‰novû poãet obyvatel. Proto byla
mezi Îelezn˘m  a Lomniãkou v bezpro-
stfiední blízkosti Îelezenského potoka
a pfiívodního fiadu z Rohozce zbudována
studna, která byla napojena na po-
trubní fiadu. Tato studna byla potom
vyuÏívána je‰tû nûkolik desetiletí jako
jeden ze zdrojÛ k posílení ti‰novského
vodovodu.

I kdyÏ ukonãením války zanikla i v˘-
roba firmy Diana a její zamûstnanci
ode‰li, nedostatek pitné vody se proje-
voval nadále. Proto v roce 1947 zpraco-
vala firma Emil Ká‰ Brno projekt na
roz‰ífiení ti‰novského vodovodu a zapo-
jení dal‰ího zdroje, a to na Nivû v Pfied-
klá‰tefií. Projekt byl o rok pozdûji schvá-
len a hned byla stavba zahájena.
Souãasnû byla podle projektu firmy
Ing. V. Du‰ek Brno pfiipojena na vodo-
vod obec Îelezné, a to od ãerpací sta-
nice LoupeÏníky. Dodavatelem stavební
ãásti obou tûchto staveb byla
Vodotechna, n. p., Pfierov, strojního zafií-
zení n. p. Sigma Hranice. Náklady na
obû stavby byly plánovány
16 587 000 Kã, kolaudace probûhla
31. 3. 1955. Skuteãné náklady v nové
mûnû byly 2 710 000 Kã.

Zdroj sestával ze dvou jímacích
studní � 180 cm a jedné sbûrné studny
� 300 cm, vydatnost pramenÛ byla
16,8 l/sec. V roce 1956 byla postavena
dal‰í studna � 150 cm, 10 m hluboká,
jeden vrt � 30 cm, hlubok˘ 12,60 m,
a sbûrná studna � 125 cm, vydatnost se
zv˘‰ila o 6 l/sec. Minimální vydatnost

zdroje Pfiedklá‰tefií Niva je v souãasné
dobû 7 aÏ 14 l/sec. Jeho souãástí je také
ãerpací stanice.

Z Nivy se voda vede ocelov˘m potru-
bím DN 200 m pfies vodojem âepiãka
(2�400 m3) do vodovodní sítû. Pfiipoje-
ním Pfiedklá‰tefií (tehdy Ti‰nov II), Îe-
lezného a Jamného, to bylo pfiipojeno
souãasnû se Îelezn˘m, se z ti‰novského
mûstského vodovodu stal vodovod sku-
pinov˘.

Koncem ãtyfiicát˘ch let se z organi-
zace Vodárna mûsta Ti‰nova stává
Oblastní vodárna, která pÛsobí od
Kufiimi aÏ po Nové Mûsto na Moravû
pod názvem KVS, oblastní správa
Ti‰nov – vodárna a má i bohatou sta-
vební ãinnost. Pozdûji je ti‰novsk˘ vodo-
vod souãástí podniku Zásobování vodou
a kanalizace Brno a v Ti‰novû je pro-
vozní stfiedisko. V roce 1960 v souvis-
losti s územní reorganizací se provozní
stfiedisko stává souãástí Okresní vodo-
hospodáfiské správy Brno-venkov.

V roce 1960 se ze zdravotních dÛ-
vodÛ vzdává funkce vedoucího tohoto
stfiediska Tomá‰ Knecht a jeho nástup-
cem je jmenován Karel Fiala. Tomá‰
Knecht byl nejen vedoucím stfiediska,
ale byl i místopfiedsedou  ti‰novského
národního v˘boru a starostou hasiãÛ.
A tak Slávek Balá‰, dlouholet˘ fiidiã na
ti‰novském stfiedisku, ãasto vzpomínal,
Ïe za T. Knechta byl jeden celek vo-
dárna, národní v˘bor a hasiãi. Majetek
tûchto tfií institucí byl, i kdyÏ ne po
právní stránce, spoleãn˘ a pokud nûco
bylo potfieba, na jednom z tûchto míst se
to urãitû na‰lo.

S postupn˘m roz‰ifiováním Ti‰nova,
zvlá‰tû v˘stavbou sídli‰tû uranov˘ch
dolÛ, se na pfielomu padesát˘ch a ‰ede-
sát˘ch let hledají dal‰í zdroje pitné
vody. Zdroj se nachází u Heroltic, kde je
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jímána voda, která protéká ponorem
a vytéká na povrch jako puklinová.
Stavba byla povolena v roce 1960. Podle
údajÛ v deníku ãerpací stanice je voda
odtud ãerpána od roku 1963, ale teprve
24. 5. 1971 je stavba úfiednû uvedena do
trvalého provozu. Vydatnost heroltic-
kého prameni‰tû je 300 – 1 200 m3/den.

V ãerpací stanici Heroltice je poprvé
u ti‰novského skupinového  vodovodu
pouÏito chlorování plynn˘m chlorem.
Z ãerpací stanice je voda vedena potru-
bím DN 200 pfies vodojem nad
Herolticemi (50 m3 ) a vodojem Kluca-
nina (2�400 m3) do ti‰novské sítû.
Souãasnû se stavbou tohoto vodovodu se
provádí rozvod pitné vody po Herolticích
a obec se napojuje na fiad, v roce 1970 se
pak pfiipojuje i obec Bfiezina.

Dal‰í nutnost roz‰ífiení vodovodu na-
stala v souvislosti s plánováním v˘-
stavby sídli‰tû pod Kvûtnicí. Po rozsáh-
l˘ch hydrogeologick˘ch prÛzkumech
byly vybrány tfii vrty v katastru obce
Lomniãka a v letech 1970 aÏ 1972 byla
zde postavena úpravna vody, první na
ti‰novském vodovodu, která odstraÀuje
z vody nadbytek Ïeleza a manganu.
Úpravna je stavûna na v˘kon 14,5 litrÛ

vody za vtefiinu. Souãasnû se budoval
vodovodní fiad do Ti‰nova (litinové po-
trubí DN 150) a vodojem Kvûtnice (dvû
komory po 250 m3). V této dobû do‰lo
také k pfiímému propojení vodojemÛ
âimperk a Kvûtnice a byla vybudována
vodovodní síÈ v Lomniãce.

K 1. lednu 1977 vznikl podnik
Jihomoravské vodovody a kanalizace
s od‰tûpn˘m závodem Brno-venkov
a v Ti‰novû s provozem vodovodÛ a ka-
nalizací.

Koncem sedmdesát˘ch let se u Îe-
lezného pfiipravuje v˘stavba objektu pro
degradaci slámy, lidovû zvaného „hou-
bárna“, dnes je zde s. r. o. Vitar. Proto je
v roce 1980 budován vodovodní fiad,
kter˘ dovedl vodu do tohoto objektu.
Z fiadu vede pfiípojka na nov˘ ti‰novsk˘
hfibitov.

(Pokraãování v pfií‰tím ãísle TN.)

Josef Ondrou‰ek

Za poskytnutí informací a pomoc pfii
zpracování tohoto ãlánku musím podû-
kovat paní Miladû Schneiderové, panu
Stanislavu Chroncovi, Tomá‰i
Knechtovi ml., Miroslavu Matalovi
a Zdenku Kluskovi.

Sport

Ná‰ modro – ãerno bíl˘ t˘m

Futsalová sezóna se pomalu blíÏí
ke konci a 1. FC Kvûtnice uÏ dokázala
nejednomu t˘mu, Ïe druhou ligu ne-
hrají jen tak náhodou. Ti‰nov má b˘t na
co hrd˘ a taky Ïe je. Nebo je‰tû lépe
– a taky Ïe jsme hrdí! Kvûtnici ãekají
poslední dva zápasy – v pátek 18. 3. se

utkají s t˘mem Tomson Brno v Brnû
Bohunicích a na poslední zápas této se-
zóny se mÛÏete pfiijít podívat opût v pá-
tek 25. 3. do ti‰novské sokolovny, kde
domácí zaãnou svoje kouzlení s balónem
od 20:00. Pfiijìte je podpofiit, trochu pro-
cviãit hlasivky a hlavnû jim podûkovat
za skvûlou první sezónu v druhé lize!

Nina Adamcová



26 TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2011

Podûkování

Po operaci zlomeného krãku stehenní
kosti jsem nastoupil dlouhodobou léãbu
v ti‰novské nemocnici na oddûlení reha-
bilitace. Po celou dobu o mne bylo vzornû
postaráno. Proto chci touto cestou podû-
kovat paní primáfice MUDr. Ludmile
Neumayerové, v‰em lékafiÛm, staniãní
sestfie paní Drahomífie Mouãkové
i ostatním sestrám na oddûlení. Velké
díky patfií také fyzioterapeutce
Bc. Martinû Patzelové, která se mi
kaÏdodennû vûnovala pfii rehabilitaci.
V prÛbûhu  léãení jsem mohl pozorovat,
jak se lep‰í nejen mÛj zdravotní stav,
ale i ostatních pacientÛ. Postupnû se
z nás nechodících stávali lidé schopní
samostatného pohybu i sebeobsluhy.
Je‰tû jednou pfiijmûte moje podûkování.

Hynek Jurman, roãník 1929

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm,
znám˘m a b˘val˘m spolupracovníkÛm,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit
s na‰ím milovan˘m manÏelem, tatín-
kem a dûdeãkem panem JOSEFEM
KUâEROU. Za projevenou soustrast
a kvûtinové dary dûkují manÏelka a dû-
ti s rodinami.

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s na‰im milovan˘m man-
Ïelem, tatínkem a dûdeãkem panem
STANISLAVEM VOBORN¯M. Dûku-
jeme za upfiímná slova soustrasti a za
kvûtinové dary. Rodina Vobornova

Vzpomínky

Dne 26. 3. 2011 by se do-
Ïila 75. narozenin na‰e
milovaná maminka a ba-
biãka paní OLGA
ZAV¤ELOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkují dûti
s rodinami.

Dne 19. 3. 2011 tomu
bude jiÏ 5 let, co nás
navÏdy opustila na‰e
maminka KVùTA DO-
SEDLOVÁ z Lomniãky.
21. bfiezna by se doÏila
89 rokÛ. Za vzpomínku

na ni dûkují dcery Jitka a Vûra s rodi-
nami.

Dne 13. bfiezna 2011
uplynulo druhé smutné
v˘roãí od chvíle, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka
a babiãka paní MARIE
LAIFROVÁ. S láskou

vzpomínají synové Jan a Martin
Laifrovi a vnuãka Nikol.

Ve vzpomínkách stále Ïije‰ s námi.

Prvního velmi smutného
v˘roãí vzpomínáme
25. 3., kdy nás náhle
pfiedãasnû opustil ná‰
obûtav˘ syn, manÏel,
tatínek a bratr
Ing. KVùTOSLAV

PECKA. Kdo jste ho znali, prosíme,
vzpomeÀte s námi. Za vzpomínku dû-
kuje maminka, manÏelka Maru‰ka,
dûti Hanka a Luba a sestra s rodinou.
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Inzerce

Sháním podnájem 1+1 v Ti‰novû,
spûchá. Tel.: 734 491 929.

Pronajmu byt 1+1 v centru od 1. 4.,
cena 7000,- Kã. Tel.: 737 022 105

Pronajmu byt 2+kk, novostavba
v obci Drásov, byt je kompletnû zafiízen.
Cena 10 000,- Kã/mûsíc (cena je vãetnû
inkasa) Kontakt: 737 368 041

Pronajmu byt 2+1 na Humpolce, voln˘
1. 4. 2011. Tel.: 732 732 921

Pronajmu 2+1 v 1. p. RD Ti‰nov, Klu-
canina, cca 80 m2. Samostatn˘ vchod,
nová koupelna + WC. MoÏnost pfiipojení
k int. a kab. TV. Max. 4 osoby, jen neku-
fiák. Cena 7.200,- + 800,- Kã záloha na
el. energii.Volné ihned. Tel.: 777 241
180. E-mail: lusedlacek@seznam.cz

Pronajmu byt 3+1 v Drásovû, nájem
6 000,- Kã + inkaso. Tel.: 736 405 104

Vymûním DB 2+kk ul. Dlouhá za vût‰í
+ doplatek. Tel.: 731 062 218

Prodám DB 1+1 v Ti‰novû,
ul. Kvûtnická. Cena 800.000,- Kã.
Tel.: 608 714 170

Prodám zrekonstruovan˘ byt 2+1
(pfiíz., 60 m2) v OV na sídl. Pod Kvûtnicí,
ul. Osvobození. 1.390.000,-. Tel.: 737
878 073

Prodám byt 3+1 v OV na ulici
Hornická. Tel.: 604 327 299, 604 588 057 

Prodám DB 3+kk nebo vymûním za
men‰í v Ti‰novû. Tel.: 774 624 072

Koupím byt v Ti‰novû 1+1 pfiípadnû
2+1, ne v posledním patfie. Dûkuji za na-
bídky. Tel.: 775 667 214

Pronajmu garáÏ U Humpolky, cena
800,- Kã / mûsíc. Tel.: 724 972 159

Pronajmu nebytové prostory
v Ti‰novû, vhodné na kanceláfi, ordinaci
apod. Tel.: 607 206 703

Koupím nûmecké vûci z 2. svût. války.
Pfiilby, uniformy, odznaky, vyznamenání,
d˘ky, bodáky, fotografie, knihy. Vûci
mohou b˘t i po‰kozené. Tel.: 723 539 270

Prodám laser. tiskárnu, levnû.
Tel.: 775 291 039

PSÍ HOTEL – Skryje (u Ti‰nova),
tel.: 732 511 251, www.sweb.cz/regiauttis

Zámeãnictví Petr Hlubinka
M: 603 420 867

Manikúra, modeláÏ nehtÛ u vás doma.
Slevy na 1. doplnûní. Tel.: 777 816 383

Mgr. Katka Marion Tomanová – Osob-
nostní poradenství www.karimatka.com

Dne 14. 3. uplynulo
15 smutn˘ch let, co nás
navÏdy opustil po dlouhé
tûÏké nemoci pan
FRANTI·EK HRUB¯.
Za upfiímnou vzpomínku
dûkuje manÏelka s ro-
dinou.

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

B¤ENKOVÁ. Za rodinu vzpomínají
dcera Lucinka, manÏel a maminka.
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Spofiení, investice, www.f-finance.cz

PÛjãka od 5000,- Kã bez poplatku pfie-
dem, bez volání na drahé linky. Ti‰nov
a okolí. Tel.: 608 282 608

Rychlá pÛjãka – hotovost aÏ do domu.
Tel.: 608 532 567

Restaurace v Ti‰novû pfiijme vyuãe-
ného kuchafie s praxí. Nástup moÏn˘
ihned. Tel.: 777 807 069

PRÁCE Z DOMU více www.byznys-
zdomu.cz

Hotel Kvûtnice pfiijme ãí‰níka – ser-
vírku, vyuãen nebo hotelová ‰kola, mlu-
vící AJ nebo NJ. Tel.: 603 894 613

Hotel Kvûtnice pfiijme na pÛl úvazku
cca 5-6 hodin dennû, ‰ikovného, mlad-
‰ího pracovníka do údrÏby. Zamûstnání
není vhodné pro obãany v produktivním
vûku. Kontakt: 603 894 613 pan Stanûk
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