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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Vedoucí odboru správy majetku a investic

PoÏadavky:
– V· vzdûlání technického, stavebního, popfi. právního zamûfiení
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû a praxe v oboru vítána
– zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ od nástupu
– znalost práce s PC
– ¤P skup. B
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost

a ãasová flexibilita
– nástup dle dohody

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 11.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 10. 4. 2011
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz

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

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

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evidence
Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném
vzdûlání

Pfiihlá‰ky zasílejte se v‰emi poÏadovan˘mi náleÏitostmi a pfiílohami, bez nich
není Va‰e pfiihlá‰ka úplná a nemÛÏe b˘t zahrnuta mezi pfiihlá‰ky dal‰ích ucha-
zeãÛ o nabízené pracovní místo.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛ-
bûhu.
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Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe budou opût po mûstû
a obcích umísÈovány velkoobjemové
kontejnery, a to pouze na velkoobjemov˘
odpad. Kontejner na bioodpad vzhledem
k dal‰ím moÏnostem tfiídûní bioodpadu
jiÏ nebude pfiistavován. Na níÏe uvede-
n˘ch místech mÛÏete z bioodpadu jiÏ
pfiedat pouze vûtve z ofiezu stromÛ a kefiÛ
(k pfiistavenému kontejneru), které se
dále na sbûrném dvofie ‰tûpkují.

Plán pfiistavení velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ
5. 4. 2011
ul. âernohorská, ul. Janáãkova
7. 4. 2011
ul. Kvapilova, parkovi‰tû u Po‰ty 3
12. 4. 2011
ul. Drbalova, U Humpolky
14. 4. 2011
parkovi‰tû ul. Polní, ul. Erbenova
19. 4. 2011
ul. Mr‰tíkova, ul. Klá‰terská (u závor)
21. 4. 2011
ul. Na Hrádku (u hfibitova), ul. Purky-
Àova (nemocnice)
26. 4. 2011
Pej‰kov (u zastávky), Jamné (nahofie
na návsi)
28. 4. 2011
Kuk˘rna (u ordinace p. Stalmachové ),
ul. Brnûnská (u pily), Hajánky
3. 5. 2011
ul. Za Ml˘nem, ul. Halasova , ul. Králova
(na konci)
Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti je
umístûn kontejner v dobû od
l4.00 hod. do l8.00 hod.

Za velkoobjemov˘ odpad lze povaÏo-
vat odpad, kter˘ vzhledem k jeho roz-
mûrÛm nelze uloÏit do vlastních odpado-

v˘ch nádob (popelnic). Jsou to pfiede-
v‰ím skfiínû, sedací soupravy, koberce,
Ïelezo aj. Pokud je to moÏné, prosíme
o maximální sníÏení objemu tohoto od-
padu. U skfiíní se jedná o rozmontování,
s kter˘m mÛÏe pomoci i obsluha u kon-
tejnerÛ. K pfiistaven˘m kontejnerÛm je
moÏné donést i velkoobjemové elektro-
zafiízení, které podléhá zpûtnému od-
bûru (chladniãky, sporáky, televize,
monitory aj.) a které mûsto odebírá pri-
oritnû na sbûrném dvofie. Respektujte
prosím pokyny obsluhy, dûkujeme!

Co se t˘ãe bioodpadu, Ïádáme ty ob-
ãany, ktefií mají moÏnost bioodpad kom-
postovat na vlastních zahrádkách, aby
tímto zpÛsobem bioodpad likvidovali
nadále, jedná se o nejvhodnûj‰í zpÛsob
vyuÏití bioodpadu. Obãané mají moÏ-
nost bezplatného zapÛjãení kompostéru
o objemu 390 litrÛ a rozmûrech
110�66�66 cm. Dal‰í moÏností je vyu-
Ïití systému sbûru bioodpadÛ v zástavbû
rodinn˘ch domÛ a bytov˘ch domÛ se za-
hradou tak, Ïe si vypÛjãíte od mûsta ná-
dobu na bioodpad („hnûdou popelnici“),
která Vám bude pravidelnû vyváÏena.
Kompostér ãi nádobu na bioodpad pfiedá
nov˘m zájemcÛm na sbûrném dvofie
mûsta (ul. Wágnerova 1543) pan
PivoÀka (tel. 775 868 960) proti podpisu. 

Kromû mobilního sbûru mají obãané
moÏnost svÛj odpad uloÏit celoroãnû do
sady kontejnerÛ stabilnû umístûn˘ch na
sbûrném dvofie, ulice Wagnerova 1543,
a to v pondûlí (7.00 – l6.30 hod.), v úter˘-
-pátek (7.00 – l5.00 hod.) a v sobotu
(8.00 – l2.00 hod). Zde mÛÏete uloÏit vel-
koobjemov˘ smûsn˘ odpad, bioodpad,
Ïelezo, papír, plasty, nebezpeãné od-
pady, elektrozafiízení podléhající zpût-
nému odbûru a dal‰í.

Pfii ukládání odpadu na sbûrném
dvofie je nutné pfiedloÏit obãansk˘ prÛ-
kaz k prokázání trvalého pobytu, v pfií-
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padû místního „chalupáfie“ doklad o za-
placení poplatku za svoz odpadu. Na
sbûrném dvofie se rovnûÏ mÛÏete infor-
movat kam s odpady, se kter˘mi si ne-
víte rady. Tel: 549 4l0 422.

Za odpad z domácností nelze
povaÏovat stavební suÈ, krytinu
a ostatní stavební odpad nebo v˘ko-
pek zeminy. Tento materiál je moÏné
na sbûrném dvofie uloÏit za úhradu.

Mimo sbûrn˘ dvÛr je v provozu
V̆ kupna Ïeleza a barevn˘ch kovÛ firmy
FIALA v areálu Jihomoravsk˘ch lesÛ
Ti‰nov na Ostrovci s pracovní dobou
pondûlí – pátek 8.00 – l6.00 hod. a v kaÏ-
dou pfiedem avizovanou sobotu (tel. 604
213 996). Odpadov˘ papír lze také uloÏit
ve sbûrnû firmy Kontest s. r. o., provo-
zovna Pfiedklá‰tefií, ve Vísce naproti
papírnû, s otevírací dobou ve v‰ední
dny vÏdy 8.00 – 13.00 hod. a 13.30
– 16.00 hod.

Pfiipomínáme, Ïe svoz bioodpadu
probíhá od 28. 3. 2011 opût kaÏd˘ lich˘
t˘den aÏ do 5.12. 2011. Smûsn˘ do-
movní odpad v zástavbû rodinn˘ch domÛ
bude od dubna opût sváÏen v t˘denní
ãetnosti aÏ do konce mûsíce záfií 2011.

Svozy bioodpadu a smûsného do-
movního odpadu, které vychází na
velikonoãní pondûlí 25. dubna, pro-
bûhnou uÏ v sobotu 23. dubna. 

Ing. Václav Drhlík

Sbûr textilu a o‰acení
– humanitární sbírka

Mûsto Ti‰nov ve spolupráci
s Diakonií Broumov a spoleãností SITA
CZ vyhla‰uje jarní humanitární sbírku.
Od 2. 4. do 16. 4. 2011 mÛÏete v pytlích
ãi krabicích pfiedat nezneãi‰tûné o‰acení
a textil na sbûrn˘ dvÛr, Wagnerova
1543, Ti‰nov. Sbûrn˘ dvÛr je otevfien

v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod.,
v pondûlí do 16.30 hod. MÛÏete vyuÏít
také sobot 2. 4., 9. 4. a 16. 4., kdy je
otevfieno od 8.00 do 12.00 hod. Sbírku
si poté pfievezmou dopravci z Diakonie
Broumov.

MÛÏete darovat letní a zimní ob-
leãení (dámské, pánské, dûtské), lÛÏ-
koviny, prostûradla, ruãníky, utûrky,
záclony, látky (min. 1 m2), pefií, pé-
fiové a vatové pfiikr˘vky, pol‰táfie,
deky a nepo‰kozenou obuv.

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

V Diakonii Broumov se darovan˘
textil a dal‰í vûci pfiebírají a tfiídí.
Nejsou-li vyuÏitelné pro humanitární
úãely, dochází k jejich zpracování pro
dal‰í v˘robu. Tuto práci vykonávají lidé
v obtíÏné Ïivotní situaci (bez pfiístfie‰í,
po v˘konu trestu, odchodu z v˘chovné
péãe apod.), ktefií v regionu jen obtíÏnû
nacházejí pracovní uplatnûní. Diakonie
jim kromû práce nabízí také ubytování
a stravu. VyuÏijí-li tuto ‰anci, získávají
velkou moÏnost zafiadit se do bûÏného
Ïivota. Darováním pro Diakonii
Broumov tak vytváfiíte pracovní uplat-
nûní pro potfiebné, ktefií jinak konãí bez
zázemí na ulici.

Sbûr probíhá jiÏ tradiãnû v avizo-
vané dny kaÏdé jaro a podzim.

Ing. Václav Drhlík

Finanãní odbor pfiipomíná

Finanãní odbor mûsta Ti‰nova pfiipo-
míná splatnost místních poplatkÛ ze
psÛ a za komunální odpad. Obecnû
závazné vyhlá‰ky mûsta stanoví u obou
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uveden˘ch poplatkÛ shodn˘ termín
splatnosti – nejpozdûji do 30. dubna ka-
lendáfiního roku. Za nedodrÏení tohoto
termínu bude uplatnûn sankãní postih
v podobû nav˘‰ení základního poplatku.
Zákon ã. 556/1990 Sb., o místních po-
platcích, v platném znûní, v § 11 umoÏ-
Àuje uplatnit toto zv˘‰ení aÏ na trojná-

sobek. V minul˘ch letech toto nav˘‰ení
ãinilo jen 50 % stanovené sazby.
Vãasn˘m uhrazením poplatkov˘ch po-
vinností pfiedejdete zbyteãn˘m v˘dajÛm
z domácího rozpoãtu.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

MûKS TI·NOV UVÁDÍ

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

JARNÍ KONCERT ZU· TI·NOV
Pofiadatelem akce je Základní umû-

lecká ‰kola, MûKS poskytuje prostor pro
její realizaci.

sobota 2. dubna 2011 v 16.30 hod.
velk˘ sál MûKS

DISKOTÉKA PRO -NÁCTILETÉ
Pofiadatelem akce je DÛm dûtí

a mládeÏe, MûKS poskytuje prostor pro
její realizaci.

sobota 2. dubna 2011 ve 21.00 hod.
Café U Palce

Neurval˘ ‰anson
LADù

Po zhruba deseti mûsících znovu pfii-
vítáme osobitou opavskou kapelu, která

pfii své loÀské ti‰novské premiéfie doslova
uchvátila v‰echny pfiítomné a stala se
nejpfiíjemnûj‰ím pfiekvapením uplynulé
koncertní sezóny.

Skupina sama sebe charakterizuje
nálepkou „neurval˘ ‰anson“ a její název
není podstatn˘m jménem v 1. pádû
mnoÏného ãísla, jak by se u pojmeno-
vání hudebního tûlesa dalo oãekávat,
n˘brÏ ve 3. pádû ãísla jednotného
(komu-ãemu a následuje dívãí jméno)...
Nezamûnitelné ponuré skladby s vyni-
kajícími instrumentálními v˘kony
hráãÛ na strunné nástroje mají na svû-
domí tito pánové: Michael Kubesa-zpûv,
Petr Uvíra-kytara, Patrik Benek-bicí,
VíÈa Hal‰ka-percussion, Jifií Pater-bas-
kytara nebo Jarda Janek-kontrabas.
Vlastními silami si skupina natoãila
a vydala nejprve v roce 2002 album âer-
ven˘m vrchem a o ãtyfii roky pozdûji CD
s názvem KUB 69.

Kapela kromû ‰tací na stfiední a se-
verní Moravû v poslední dobû ãasto vy-
stupuje v populárním brnûnském klubu
Stará pekárna, vloni se zúãastnila mimo
jiné i prestiÏních festivalÛ Boskovice
2010 ãi ‰umperského Blues Alive a letos
ji koneãnû objevila i Praha, kdyÏ pfii‰lo
pozvání ke koncertování v renomova-
ném klubu Jazz Dock.
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Stejnû jako vloni uvítáme LADù
v prostorách hospody U Palce, kde se
waitsovsky zastfien˘ hlas Michaela
Kubesy mÛÏe vydatnûji oÏivovat nezbyt-
n˘m cigaretov˘m koufiem.

nedûle 3. dubna 2011 ve 20.00 hod.
kino Svratka

Koncert legend ãeské populární
hudby

MARTHA & TENA
MARTHA A TENA ELEFTERIADU

patfií k legendám brnûnského (i ães-
kého) bigbítu. Po Vulkánu, v nûmÏ spo-

leãnû s nimi pÛsobili i sourozenci
Ulrychovi, je fiadu let doprovázela sku-
pina ti‰novského rodáka Ale‰e
Sigmunda. Ten na jafie 2010 vystavoval
v galerii JamborÛv dÛm své v˘tvarné
práce a obû sestry pozval na vernisáÏ.
Bohatû nav‰tívená akce a následné
ohlasy ti‰novské vefiejnosti vedly
k tomu, Ïe se MûKS rozhodlo zpûvaã-
kám uspofiádat samostatn˘ koncert.
Dnes se Martha a Tena vûnují pfiede-
v‰ím interpretaci fieck˘ch písniãek, ale
zdaleka nejen jim...

Originální a pfiíjemná barva dvou
altÛ a jejich cit pro nov˘ styl získal pû-
vecké dvojici v jejích poãátcích rychle
pfiízeÀ posluchaãÛ a v tavícím kotli vlivÛ
moravské a fiecké melodiky, amerického
rocku a soulu se rodily první úspû‰né
písniãky kmenového repertoáru. JiÏ
v roce 1969 si neobvykl˘ch hlasÛ a pís-

niãek v‰imla nová gramofonová firma
Panton a Martha a Tena dostaly oka-
mÏitû nabídku k natoãení první LP
desky a k exkluzivní spolupráci.

V roce 1970 vychází jejich první LP
Dál neÏ slunce vstává, která je zajíma-
vou smûsicí pÛvodních skladeb
A. Sigmunda, slavn˘ch tradicionálÛ,
fieck˘ch vlivÛ (Dûti z Pirea) – aÏ po
ãerstvû stfiíbrnou Bratislavskou lyrou
ovûnãenou píseÀ To v‰etko bolo vãera.
O rok pozdûji vydává Panton je‰tû pest-
fiej‰í kolekci – LP Hrej dál! Zpívá se na
ní ãesky, fiecky, polsky a k nástrojÛm
pfiib˘vají je‰tû buzuki a elektrifikovan˘
cimbál. Na dal‰ím albu Modré králov-
ství z roku 1974 se navíc pfiidruÏuje
swing, poslední LP deskou produkova-
nou jejich dvorním skladatelem Ale‰em
Sigmundem je AÈ se múzy poperou
z roku 1975, která jiÏ pfiiná‰í ponûkud
vyrovnanûj‰í podobu repertoáru s pfie-
vládající pop-rockovou písniãkou.

K domácím úspûchÛm – vyjádfien˘m
stovkami koncertÛ a vyprodan˘ch
Luceren – si mohly Martha a Tena je‰tû
pfiiãíst nûkolik cenn˘ch úãastí na celoev-
ropsk˘ch televizních programech v za-
hraniãí (napfi. Europarty ve ·v˘carsku
nebo Hits A Go Go v Hamburku)
a mnohá úãinkování v sousedním
Polsku, kde je hostila i slavná Hala kon-
gresowa ve Var‰avû, podobná na‰emu
prubífiskému kameni, praÏské Lucernû.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové na Brnûnské ulici, 
tel.: 549 410 022.

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

Divadelní pfiedstavení 
NOVECENTO

Pfiedstavení praÏské Violy v reÏii
Lucie Bûlohradské, autorem je italsk˘
tvÛrce Alessandro Baricco. Strhující pfií-



Kultura

7TI·NOVSKÉ NOVINY 6/2011

bûh geniálního klavíristy, kterého jako
novorozenû objevili námofiníci v podpa-
lubí zaoceánské lodi. Nauãil se hrát tak,
„Ïe i BÛh tanãil, pokud se nikdo ne-
díval...“ Pfiedloha byla v rovnûÏ zfilmo-
vána slavn˘m italsk˘m reÏisérem
Giuseppe Tornatorem a hrála se u nás
pod názvem Legenda o 1900. Za ztvár-
nûní hlavní role obdrÏel DAVID
PRACHA¤ v roce 2006 cenu Thálie, spo-

leãnû s ním
hraje vyni-
kající jazzo-
v˘ pianista
E M I L
VIKLICK .̄
P fi e k l a d :
K a r i n a

I. HavlÛ, kost˘my: Katarína Hollá, scé-
nografické fie‰ení navrhl ak. arch.
Daniel Dvofiák, hudba a hudební dra-
maturgie: Emil Viklick˘. Délka pfiedsta-
vení s pfiestávkou cca 2 hodiny.

„Text Alessandra Baricca je v˘jimeã-
n˘ v tom, Ïe ho nelze interpretovat jen
slovy. Je urãen pro herce a klavíristu
a reÏisérka Lucie Bûlohradská nemohla
pro ãeskou premiéru Novecenta najít
lep‰í pfiedstavitele, neÏ jak˘mi jsou
David Prachafi a Emil Viklick˘. Oba vy-
právûjí, ãi lépe fieãeno vytváfiejí
NovecentÛv pfiíbûh v tûsné symbióze
– David Prachafi tûlem a slovy, Emil
Viklick˘ fantastick˘mi klavírními
vstupy,“ napsala v roce 2006 do
Hospodáfisk˘ch novin recenzentka
Radmila Hrdinová.

ProtoÏe není vylouãeno, Ïe v pfií‰tí
sezónû jiÏ tato hra na repertoáru Violy
nebude, máme moÏná jednu z posled-
ních pfiíleÏitostí toto mimofiádné umû-
lecké dílo zhlédnout...
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové na Brnûnské ulici,
tel.: 549 410 022.

stfieda 6. dubna 2011 po cel˘ den
kino Svratka

SoutûÏ dûtsk˘ch domovÛ
v umûlecké tvorbû

NEJMILEJ·Í KONCERT
SoutûÏí se v tanci, muzikálu, drama-

tickém a hudebním oboru. Nejlep‰í po-
stupují do celostátního kola.

Pofiadatelem akce je Dûtsk˘ domov
Ti‰nov, MûKS poskytuje prostor pro její
realizaci.

pátek 8. dubna 2011 ve 21.00 hodin
mal˘ sál MûKS

Jazzov˘ klub HM
PHISHBACHER NEW YORK

ELECTRIC TRIO
WALTER FISCHBACHER je pÛvo-

dem rakousk˘ pianista, kter˘ je u nás
znám˘ pfiedev‰ím nûkolikaletou spolu-
prací s trumpetistou Laco Deczim. Del‰í
dobu jiÏ Ïije v New Yorku a vede zde
elektrické trio, v nûmÏ spoleãnû s ním
úãinkují chorvatsk˘ baskytarista GORAN
VUJIå a japonsk˘ bubeník Yutaka
Uchida. Mnohonárodní seskupení pfied-
staví svÛj plnokrevn˘ jazz i ve zdej‰ím
klubu, za bicími ov‰em bude tentokrát
pÛvodem Nûmec ULF STICKER. Klub
bude otevfien jiÏ od 19.30 hodin.

pátek aÏ nedûle 8. – 10. dubna 2011
velk˘ sál MûKS

Pûveck˘ workshop Idy Kelarové
KAÎD¯ UMÍ ZPÍVAT 

Pûvecké dílny Idy Kelarové, ãeské
zpûvaãky, muzikantky a sbormistrynû,
se v prÛbûhu uplynul˘ch let staly legen-
dou nejen v na‰ich luzích a hájích, n˘brÏ
i v zahraniãí. Jsou vûnovány kaÏdému,
kdo si nevûfií, Ïe umí zpívat, kdo zpívá
jen v koupelnû nebo v autû, kdo v‰ak
cítí potfiebu a má chuÈ si zazpívat.
K mnoha místÛm v âechách a na
Moravû, ale také k Curychu, Basileji ãi
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Ulmu, se letos pfiidává Ti‰nov, kde
tento workshop organizuje paní Linda
Cecavová. K úãasti na akci se mÛÏe pfii-
hlásit kaÏd˘, podrobnosti Vám jistû ráda
sdûlí sama organizátorka na tel. ã. 774
419 653.

Akce bude ukonãena komorním
vystoupením úãastníkÛ workshopu
KAÎD¯ UMÍ ZPÍVAT pod vedením
Idy Kelarové v nedûli 10. dubna v 15.00
hodin.

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

stfieda 13. dubna 2011 v 19.30 hodin
velk˘ sál MûKS

9. koncert KPH sezóny 2010-11
HANA A VOJTùCH JOUZOVI

harfa, hoboj, anglick˘ roh
HANA JOUZOVÁ absolvovala AMU

v roce 1984. Své vzdûlání doplnila stu-
dijním pobytem na konzervatofii
v Kyjevû. Vítûznû absolvovala celou
fiadu domácích soutûÏí a v roce 1986 vy-
hrála i soutûÏ Nadace Ruth Lorraine na
Universitû v Eugene v USA. Její CD
Literatura v hudbû, na kterém se podí-
lela spoleãnû s instrumentálním soubo-
rem Variace, byl v kvûtnu 1999 ocenûn
ãasopisem Répertoire jako deska mû-
síce. Od roku 1990 je první harfistkou
Symfonického orchestru hlavního mûsta
Prahy FOK. PÛsobí rovnûÏ pedagogicky
na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy.

VOJTùCH JOUZA studoval hru na
hoboj na praÏské konzervatofii ve tfiídû
prof. F. X. Thuriho a na AMU ve tfiídû
prof. J. Mihuleho. Na stejné ‰kole
ukonãil i studium dirigování. V letech
1989-91 byl ãlenem Symfonického
orchestru hl. mûsta Prahy FOK jako
sólohráã na anglick˘ roh a od roku 1992
je hobojistou âeské filharmonie.
S PraÏsk˘m barokním souborem, kter˘

zaloÏil v roce 1982, se podílel na sou-
borné nahrávce sonát Jana Dismase
Zelenky. Zájem o hudbu star‰ích sloho-
v˘ch epoch jej pfiivedl ke hfie na histo-
rické nástroje. V letech 1988–94 byl ãle-
nem RoÏmberské kapely, kde se vûnoval
gotické a renesanãní hudbû, v souãasné
dobû se zab˘vá hrou na barokní hoboj.
V roce 1995 zaloÏil komorní sbor
En Arché, kde pÛsobí jako sbormistr
a dirigent, pfievzal rovnûÏ vedení plzeÀ-
ského pûveckého sboru âeská píseÀ.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci dubnu 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

5. 4., 6. 4., 19. 4. a 20. 4. 2011 v 17.00
pfiedná‰ky letního kurzu UVâ
– Barokní architektura v evropsk˘ch
dûjinách

13. 4. a 27. 4. 2011 v 17.00 pfiedná‰ky
letního kurzu UVâ – Dûjiny opery

Salonky

14. 4. 2011 v 9.30
Ptáãci z kukufiiãného ‰ustí

V rámci projektu „Salonky“ je
v pfiedvelikonoãním období pfiipraven
kurz v˘roby ptáãkÛ z kukufiiãného ‰ustí.
Tuto tradiãní tvofiivou ãinnost nauãí
v‰echny zájemce paní Hana ·irÛãková.
Cena kurzu: 50,- Kã

Zájemci se musí pfiihlásit osobnû
v knihovnû nebo telefonicky na ãísle 549
121 001-5. 

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
Mûstské knihovny Ti‰nov.



Kultura

9TI·NOVSKÉ NOVINY 6/2011

Beseda

14. 4. 2011 v 17.00
Peru – fií‰e InkÛ

Cestopisná beseda Radovana JirkÛ
a Aleny Kantorové spojená s datapro-
jekcí nás tentokrát zavede do jihoame-
rického Peru.

Bûhem putování se podíváme nejen
do hlavního mûsta Limy, ale také do
hlavního mûsta star˘ch InkÛ – Cuzca
a okolí posvátného Machu Pichu.
V Punu se zúãastníme tradiãního festi-
valu. Prohlédneme si známé „nazkazské
linie“ a lodí si udûláme v˘let do nádher-
né pfiírodní rezervace Balestas. V národ-
ním parku Huascarán nav‰tívíme
krásná jezera, hory a také nejvût‰í bro-
melie na svûtû. Bûhem t˘denního v˘letu
do Amazonie vyrazíme po fiece do pra-
lesa a seznámíme se s místními indiány
a exotickou pfiírodou.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

22. 4. 2011 od 15.00 do 18.00
Velikonoãní ãtení Bible

I letos bychom vás rádi pozvali na
jiÏ 3. roãník vefiejného ãtení Bible, kter˘
se tentokrát uskuteãní v prostorách
Mûstské knihovny Ti‰nov. Bûhem minu-
l˘ch let se do této aktivity zapojilo více
neÏ 98 mûst a obcí, kdy se Bible ãetla na
ulicích, námûstích v knihovnách apod.
Cílem není uspofiádat jen dal‰í veliko-
noãní akci ãi program, ale upozornit
co nejvíce na‰ich spoluobãanÛ na Bibli
a její nadãasové poselství. Mediálním
partnerem v roce 2011 je opût âesk˘
rozhlas 6. Také usilujeme o opûtovné
získání zá‰tity Ministra kultury
a Národní knihovny, se kterou i letos
spolupracujeme.

âtûte u‰ima

Audioknihy, mluvící knihy, mluvené
slovo – fiíkáme tomu rÛznû, ale v‰ichni,
kdo rádi poslouchají pfiíbûhy, ví, Ïe jsou
to zvukové záznamy naãten˘ch knih.
A kdopak nám to ãte? Ti co to umûjí.
Va‰e oblíbené knihy v podání va‰ich ob-
líben˘ch hercÛ najdete i v na‰í knihovnû.
• Bolí Vás oãi, ‰patnû vidíte a ãetba Vám

dûlá problémy?
• Máte rádi pfiíbûhy, ale nechce se Vám

ãíst?
• Rádi vzpomínáte na dobu, kdy Vám

rodiãe pfiedãítali?
• Nebaví Vás nudné domácí práce, tele-

novely jsou pod va‰i úroveÀ a radûji
byste se potû‰ili s dobrou knihou?

• âeká Vás dlouhá cesta autem a ne-
máte si s k˘m povídat?

Nevzdávejte se knih, vÏdyÈ je tak
pfiíjemné nechat si pfiedãítat. Nav‰tivte
na‰i knihovnu nebo webové stránky, do
katalogu zadejte – mluvené slovo – a vy-
skoãí na Vás nabídka audioknih, které
má knihovna k dispozici. Tedy pokud
nûkdo zrovna nesedí u kávy ãi ãaje a bla-
Ïenû neposlouchá. Ale to Vás urãitû ne-
rozhází – Vy si audioknihu mÛÏete zare-
zervovat a pak uÏ jen ãekáte, aÏ Vám
pfiijde e-mail, Ïe na Vás ãeká. Za pÛjãení
audioknihy neplatíte zvlá‰È, je to stejné
jako pfii pÛjãení knihy. Tak tedy: pfií-
jemné poslouchání.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie
Beseda

Rok velkého pohádkáfie
Václava âtvrtka

V mûsících dubnu – ãervnu zveme
Ïáky 1. – 5. tfiíd Z· na besedu k 100. v˘-
roãí narození  spisovatele.

V pohádkovém svûtû Václava âtvrtka
panuje vlídnost, úsmûvnost a nevyplácí
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se v nûm bezpráví. Autor tvrdil, Ïe „po-
hádkáfii vracejí dospûl˘m kus Ïivota,
ztracen˘ úsmûv, zatímco v dûtech svût
rozÏíhají“, a proto ke své práci pfiistupo-
val zodpovûdnû. Pohádka pro nûj nebyla
zdaleka jen rej fantazijních pfiedstav
a v‰edovolen˘ch situací, chápal a psal
pohádku jako poslání a jako jeden z pro-
stfiedkÛ porozumûní mezi lidmi. Vyznává
se slovy: „Já chci ve sv˘ch pohádkách
povûdût, Ïe ãlovûk nemá nikdy Ïádnou
situaci pokládat za nefie‰itelnou. Proto
bych chtûl, aby lidé ãtouce pohádky, se
ãetbou posilovali pro nepohádkov˘ Ïivot“.

V knihách Václava âtvrtka se dûjí
zázraky a divy, jako by se nechumelilo,
Ïijí tu skfiítkové a loupeÏníci, které si na
první pohled oblíbíte, zde pravda, ãest
a spravedlnost znamenají nûco opravdu
podstatného.

Spisovatel, vlastním jménem Jakub
Cafourek, se narodil  4. 4. 1911 v Praze,
kde proÏil vût‰inu svého Ïivota. KdyÏ
vypukla první svûtová válka, tatínek
narukoval na frontu a maminka se syny
vyhledala bezpeãí otcova domu ve mûstû
Jiãínû. Pro vnímavé dítû z velkomûsta
bylo pfiestûhování do malého mûsteãka
a dûdeãkova idylického domu jako pfie-
sazení do pohádky. Po dlouh˘ch letech
jiãínské prostfiedí oÏilo v jeho nejlep‰ích
kníÏkách. Ná‰ velk˘ pohádkáfi se ve
sv˘ch vzpomínkách k tomu vyslovuje
takto: „KdyÏ vym˘‰lím pohádku, pfii-
chází mi na pomoc ten dûdeãkÛv dÛm,
vÏdycky pln˘ událostí, se zahradou, kde
se stromy jmenovaly“. Z dûdeãkova
domu u lipové aleje se vlastnû stal
rodn˘ dÛm âtvrtkov˘ch pohádek, ale
vÛbec na zaãátku v‰eho byl vlastnû sám
dûdeãek. Ten mu rád vyprávûl o tajupl-
n˘ch událostech a vnuk ho obdivoval
a miloval cel˘ svÛj Ïivot. Jeho pamûÈ
sahá do takov˘ch podrobností, Ïe se ãlo-
vûku nechce vûfiit, Ïe v Jiãínû proÏil

pouhá ãtyfii léta útlého dûtství, a pfiesto
vût‰ina autorov˘ch pohádek je zasazena
právû do Jiãína.

Po válce se rodina vrátila zase do
Prahy, po maturitû na gymnáziu zaãal
studovat práva, která po ãase opustil.
Václav âtvrtek si na‰el  práci jako úfied-
ník a zaãal  pfiispívat do fiady dûtsk˘ch
ãasopisÛ, pozdûji nastoupil do âeskoslo-
venského rozhlasu jako redaktor dût-
ského vysílání.  Zfiejmû pod dojmem
vlastních otcovsk˘ch záÏitkÛ, narodil se
mu syn a dcera, se rozhodl pro osud po-
hádkáfie a spisovatele pro dûti – v té dobû
si také pseudonym Václav âtvrtek ne-
chal soudnû uznat jako obãanské jméno.

Václava âtvrtka proslavily také
televizní seriály a uãinily ho oblíben˘m
autorem v mnoha zemích. Napevno se
v âechách zabydlely rázovité figurky
s pfiiléhav˘mi jmény – loupeÏník Rum-
cajs, jeho Ïena Manka, synek Cipísek,
skfiítkové Kfiemílek a VochomÛrka, vod-
ník âesílko, víla Amálka a dal‰í.

„âlovûk Ïije tak dlouho, dokud na
nûj lidi vzpomínají. Proto by mûl
vÏdycky Ïít tak, aby bylo na co v dobrém
vzpomínat,“ fiíká Václav âtvrtek a sv˘m
dílem si zajistil Ïivot velice dlouh˘.

Oslavte s námi rok Václava âtvrtka
ãetbou jeho kníÏek a nenechte si ujít po-
vídání o rozeném pohádkáfii. Beseda je
zamûfiená na autorovo dûtství a rodn˘
dÛm âtvrtkov˘ch pohádek ve mûstû
Jiãínû. Îáci se také dozví fiadu zajíma-
vostí z jeho Ïivota i tvorby.

15. dubna 2011 ve 13.30 Pozvánka na
velikonoãní setkání dûtí a seniorÛ

Náv‰tûvníci a ãtenáfii knihovny mají
opût moÏnost se setkat s ti‰novsk˘mi se-
niory. Pfiedãítání z knih ãi spoleãné v˘-
tvarné dílny jsou vÏdy milé, srdeãné a ji-
stû i pfiínosné jak pro malé, tak i pro ty
dfiíve narozené. I tentokrát vás babiãky
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i dûdeãkové pfiekvapí – pfiipravili totiÏ
pod vedení paní Romany Koneãné veli-
konoãní v˘zdobu v celém dûtském oddû-
lení. Náv‰tûvníky ãeká i malé divadelní
pfiedstavení „Setkání u Aniãky“. Hru
pfiedvedou pro radost sobû i druh˘m
dûti ze ‰kolní druÏiny Z· nám. 28. fiíjna
pod vedením uãitelky Jany Pilátové.
Malí herci pilnû nacviãili text, u‰ili
kost˘my, pfiipravili rekvizity a namalo-
vali kulisy. Nenechte si ujít jejich pû-
vecké, herecké a taneãní vystoupení.
V pfiednesu seniorÛ se mÛÏete také za-
poslouchat do úryvkÛ z knih s jarní
tématikou.

Z proutûného ko‰íku

6. 4., 13. 4., 20. 4. a 27. 4. 2011
od 13.30 do 16.00 Kreativní dílny

Dubnové dílny budou ve znamení
jarního a velikonoãního tvofiení.

Pavel Dobe‰ v Pfiedklá‰tefií

Koncert se koná v úter˘ 5. 4. 2011
v 19.30 hod. v sále OÚ Pfiedklá‰tefií.
Cena vstupenky je 150,- Kã. Pfiedprodej
zaji‰Èuje Obecní úfiad Pfiedklá‰tefií
a knihkupectví  paní Ra‰kové v Ti‰novû
na Brnûnské ulici.

Velikonoãní v˘stava
v Drásovû

Kulturní komise mûstyse Drásov si
Vás dovoluje pozvat na velikonoãní v˘-
stavu starodávn˘ch tradic s názvem
„Pfiivítejme jaro“, která se koná v za-
sedací místnosti 6. 4. – 10. 4. 2011 vÏdy
od 14.00 – 18.00 hod.

V nedûli 10. 4. v 17.00 hod bude slav-
nostní zakonãení v˘stavy s vystoupením
ÏákÛ Z· a tradiãní tombola.

Na v˘stavû uvidíte mnoho zajíma-
vostí – od hromniãních svíãek aÏ po veli-
konoãní pomlázky.
– domácnost na‰ich babiãek
– klapaãe, fiehtaãky, trakáfiky, v˘‰ivky,

háãkování, kraslice, perníky, veliko-
noãní pokrmy

– patchworkové obrazy, pomlázky
– aranÏmá z kvûtin a proutí

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.



Kultura

12 TI·NOVSKÉ NOVINY 6/2011

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
2. 4– 3. 4. Myslivecké dny galerie Diana galerie Diana
2. 4. Za ptaãím zpûvem – vycházka nemocnice 5.30 Ekoporadna
2. 4. Ladû – neurval˘ ‰anson Café U Palce 21.00 MûKS
2. 4. Diskotéka pro náctileté velk˘ sál MûKS 16.30 DDM
3. 4. Martha a Tena – koncert kino Svratka 20.00 MûKS
4. 4. Odpady a jejich likvidace – pfiedná‰ka knihovna 17.00 Ekoporadna
4. 4. Novecento – divadelní pfiedstavení velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
5. 4. Pavel Dobe‰ – koncert OÚ Pfiedklá‰tefií 19.30 OÚ Pfiedklá‰tefií
6. 4. Nejmilej‰í koncert kino Svratka Dûtsk˘ domov
7. 4. Velikonoãní dílna jídelna DPS 13.00 CSS
8. 4. Jazzov˘ klub HM – Phishbacher mal˘ sál MûKS 21.00 MûKS

New York Electric Trio
9. 4. První jarní v˘‰lap KâT
9. 4. Velikonoãní dílna DDM 9.00 DDM

10. 4. Putování za skfiítky za CSS 9.30 RC Studánka
10. 4. O nejkrásnûj‰í vajíãko – v˘stava RC Studánka 11.00 RC Studánka
10. 4. Házená muÏi hala SSK 17.00 HC Ti‰nov
11. 4. Spoleãnû s netop˘ry – pfiedná‰ka knihovna 17.00 Ekoporadna
12. 4. Rodiãe a mediální gramotnost knihovna 17.00 RC Studánka

– pfiedná‰ka
13. 4. KPH – Hana a Vojtûch Jouzovi velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
14. 4. Salonky – ptáãci z kukufiiãného ‰ustí knihovna 9.30 MûK
14. 4. Prodejní v˘stava jarních jídelna DPS 10.00 CSS

a velikonoãních v˘robkÛ
14. 4. Velikonoãní aranÏování RC Studánka 15.00 RC Studánka
14. 4. Peru – fií‰e InkÛ – cestopisná beseda knihovna 17.00 MûK
15. 4. Velikonoãní setkání dûtí a seniorÛ knihovna 13.30 MûK
15. 4. V̆ roba netop˘fiích budek DDM 17.00 Ekoporadna
16. 4. Jarní trhová slavnost + Den Zemû námûstí 9.00
16. 4. Medové odpoledne – pfiedná‰ka + film CSS 14.00 Ekoporadna
17. 4. âi‰tûní bfiehÛ Lubû Ïel. st. Hradãany 14.00 Ekoporadna

V˘stavy
Datum Akce Místo
19. 3. – 14. 4. V̆ stava obrazÛ a soch ãeské JamborÛv dÛm

surrealistické skupiny Stir Up
16. 4. – 12. 5. Vladimír Kokolia JamborÛv dÛm
25. 2. Svût hraãek  a legendy oblohy knihovna
7. 3. – 29. 4. Tajemství ukryté ve skle knihovna

29. 3. – 25. 4. Klá‰ter jako inspirace Podhorácké muzeum
22. 4. – 23. 4. Chovatelská pfiehlídka mysliveck˘ch trofejí velk˘ sál MûKS
30. 4. – 1. 5. Mezinárodní expozice minerálÛ sokolovna Ti‰nov



RÛzné

13TI·NOVSKÉ NOVINY 6/2011

Zápis do v‰ech matefisk˘ch
‰kol v Ti‰novû
na ‰kolní rok 2011/2012

Den otevfien˘ch dvefií
Probûhne ve stfiedu 13. dubna 2011

9.00 – 11.30 a 13.00 – 15.30 hod., kdy si
rodiãe mohou vyzvednou Ïádost o pfiijetí
dítûte do M·, dostanou podrobné infor-
mace o celém prÛbûhu pfiijímacího fiíze-
ní a prohlédnou si s dûtmi ‰koly:
– U Humpolky – obû pracovi‰tû na

Kvûtnické i U Humpolky
– Na Rybníãku
– na Horovû ulici
Zápis dûtí do M·

Probûhne ve stfiedu 20. dubna 2011
8.00 – 11.30 a 13.00 – 15.30 hod. na pra-
covi‰ti U Humpolky, Na Rybníãku
a Horovû ulici, kde rodiãe dûtí pfiedají
fieditelce vyplnûnou Ïádost o pfiijetí, lé-
kafiem potvrzen˘ evidenãní list a pfiine-
sou ke kontrole doklad o trvalém pobytu
dítûte.
Informace o M· najdete na internetu
na adrese: www.tisnov.cz

Kritéria pro pfiijímací fiízení do M·
1. dítû v posledním roce pfied zahájením

‰kolní docházky a dûti s odkladem ·D
s trval˘m pobytem v Ti‰novû a z ji-
n˘ch obcí bez M· od 1. 9.

2. dítû, hlásící se na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9., jehoÏ
sourozenec jiÏ do M· dochází a bude
dále docházet

3. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trval˘m
pobytem v Ti‰novû

4. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trval˘m
pobytem v jin˘ch obcích bez M·

5. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trval˘m
pobytem v jin˘ch obcích s M·

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

shodnosti umístûní rozhoduje den naro-
zení dítûte – s pfiedností star‰ích.

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Putování za skfiítky
V nedûli 10. 4.

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

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.
Vajíãka je moÏné pfiinést do RC
Studánka od 29. 3. – 8. 4. 2011
Podrobnosti o soutûÏi v TN ã. 5/2011

Rodiãe a mediální gramotnost
V úter˘ 12. 4. v 17.00 hod. v pfied-
ná‰kovém sále mûstské knihovny

Mûstská knihovna a Rodinné cent-
rum Studánka pofiádají pfiedná‰ku
Mgr. Petry Michalové. Zveme v‰echny,
ktefií mají zájem dozvûdût se více o té-
matu orientace ve svûtû médií a o pomo-
ci rodiãÛm ochránit dûti pfied jeho riziky.

MÛÏeme pfii pfiedná‰ce zajistit hlídání
dûtí, v tom pfiípadû prosím nahlaste je-
jich poãet a vûk na email: lenka.krehli-
kova@centrum.cz, tel. 603 918 524.

Velikonoãní aranÏování
Ve ãtvrtek 14. 4. v 15 a v 16 hodin

Pfiijìte si do Studánky pod vedením
aranÏérky Lenky Mihulové vytvofiit
velikonoãní dekoraci, pomocí které si
doma navodíte sváteãní atmosféru.
Ve‰ker˘ potfiebn˘ materiál budete mít
k dispozici.
Cena: 60,- Kã

Dûtská jarní burza
Pátek aÏ nedûle 15. -– 17. dubna
ve velkém sále MûKS

Pfiijìte prodat a nakoupit si jarní
a letní obleãení, obuv, hraãky a dal‰í
dûtské potfieby pro dûti do 15 let.
V˘kup:
v pátek od 10 do 17 hodin
v sobotu od 9 do 18 hodin
v nedûli od 12 do 17 hodin

Formuláfi, instrukce a dal‰í infor-
mace pro správné oznaãení a prodej
zboÏí si mÛÏete vyzvednout v RC Stu-
dánka, Kvûtnická 821 nebo na webov˘ch
stránkách www.studanka-tisnov.cz.

DDM Ti‰nov pfiipravuje

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

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

Aktualizovaná nabídka táborÛ
a letních pobytÛ 2011

Ba‰ka voda – Makarská
Pobyt u mofie pro rodiny s progra-

mem – Zumba pro dûti i dospûlé, ruko-
dûlná dílna.
Termín: 17. 6. – 26. 6.
Ubytování: vybavené mobilní domy
pro 4 – 5 osob.
Cena: dospûl˘ úãastník 5 250,- Kã, se
Zumbou 5 850,- Kã, dítû do 12 let
5 000,- Kã.
Info a pfiihlá‰ky: Mgr. Jana Helánová,
tel.: 777 712 120, helanova@ddm-tisnov.cz

Tábor pro rodiãe s dûtmi
– AÈ Ïijí rytífii

Tradiãní tábor pro nejmen‰í dûti
a rodiãe (prarodiãe)
Termín: 19. 6. – 25. 6.
Ubytování v penzionu a v chatkách na
Podmitrovû.
Cena – budova: 0-3 roky – 700,- Kã, do
6 let – 2 350,- Kã, do 12 let – 2 650,- Kã,
nad 12 let a dospûlí – 3 200,- Kã.
Cena – chatky: 0-3 roky – 700,- Kã, do
6 let – 2 100,- Kã, do 12 let – 2 400,- Kã,
nad 12 a dospûlí – 2 800,- Kã.
Vedoucí tábora: Markéta Leifrová
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Info a pfiihlá‰ky: 605 038 118,
domecek@ddm-tisnov.cz

Taneãní tábor
Tábor pro men‰í dûti (od 6 let), ta-

nec, pohyb, hry, dílniãky, v‰e pfiizpÛso-
bené vûku dûtí.
Termín: 4. 7. – 10. 7.
Ubytovaní v penzionu. V areálu rekre-
aãního stfiediska je mal˘ bazén, písko-
vi‰tû, hfii‰tû.
Cena: 2 800,- Kã
Vedoucí tábora: Ing. ZdeÀka Procházková
Info a pfiihlá‰ky: tel.: 549 410 118,
domecek@ddm-tisnov.cz

Letní stanov˘ tábor Vranice
– Wild West
Tradiãní tábor pro dûti 7 – 15 let
Termín: 16. 7. – 30. 7.

Nabízí dûtem pfiíjemné proÏití
prázdnin v krásné pfiírodní rezervaci
s napínavou celotáborovou hrou a v‰ím,
co ke správnému táboru patfií.
Ubytování: stany s podsadou (pro dva).
Cena: 3 600,- Kã (100,- Kã sleva pro ú-
ãastníky z min. let).
Info a pfiihlá‰ky: Dá‰a Lazarová
tel.: 731 507 220, lazarova@ddm-tisnov.cz

Letní pfiímûstsk˘ tábor – Cesta za
pokladem Kapitána Flinta
Pro dûti 1. – 4. tfiídy
Termín: 25. 7. – 29. 7.

Pfiímûstsk˘ tábor se uskuteãní
v Domû dûtí a mládeÏe v Ti‰novû, pon-
dûlí – pátek, od 8 do 16 hodin. Dûtem
nabídneme v˘lety, koupání, sport, díl-
niãky, skupinové hry, video apod.
VyuÏijeme v‰echny prostory a moÏnosti
v DDM – tûlocviãna, keramická dílna,
fotbálek, deskové hry, poãítaãe, hfii‰tû,
park i moÏnosti v okolí.
Cena: 800,- Kã/cel˘ t˘den, jednotlivé
dny 200,- Kã.

Info a pfiihlá‰ky: Veronika Jufiíková
tel.: 777 809 263, jurikova@ddm-tisnov.cz

Letní pfiímûstsk˘ tábor
– Shrek a jeho kamarádi
Pro dûti 1. – 4. tfiídy
Termín: 1. 8. – 5. 8.
T˘den pln˘ dobrodruÏství a zábavy.
Pondûlí – pátek, od 8 do 16 hodin.
Hry, v˘lety, koupání, sport, dílny apod.
Cena: 800,- Kã/cel˘ t˘den, jednotlivé
dny 200 Kã.
Info a pfiihlá‰ky: kanceláfi DDM, 
tel.: 549 410 118, domecek@ddm-tisnov.cz

Tábor s koÀmi
Tábor pro dûti od 9 let.
Termín: 14. 8. – 20. 8.

ProÏijte léto u koní. Tentokrát pro-
bûhne tábor pfiedev‰ím ve stylu wester-
nového jeÏdûní, s prvky v˘uky metod
Pat Parelli. Zajímav˘ doplÀkov˘ pro-
gram (hry, koupání, lanové lávky...).
Místo: Lesní penzion Podmitrov,
www.podmitrov.cz
Ubytování: chatky, strava: 5x dennû
+ pitn˘ reÏim
Cena: 4 300,- Kã
Info a pfiihlá‰ky: Veronika Jufiíková
tel.: 777 809 263, jurikova@ddm-tisnov.cz

Více informací o v‰ech táborech:
www.ddm-tisnov.cz

Dûtská v˘tvarná soutûÏ – Tajemství
oceánu aneb kde vznikl Ïivot

Víte, Ïe kdysi obestíralo celou pla-
netu jediné mofie a Ïe z nûj vze‰el Ïivot
na zemi? Proã je asi slané a kolik má od-
stínÛ modré?

Tématem druhého roãníku v˘tvarné
soutûÏe je mofisk˘ svût. Jeho rozmanité
formy Ïivota, podoby, obrazy a tvary.
Jeho v˘znam pro celou historii i souãas-
nost planety Zemû i otázky vztahu ãlo-
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vûka k oceánÛm a ÏivoãichÛm, ktefií
v nûm Ïijí.

SoutûÏ bude probíhat do 20. kvûtna,
kdy je uzávûrka prací. Je vypsána pro
kolektivy dûtí ve vûku od 6 do 15 let,
které se mohou zúãastnit v rámci ‰koly
i samostatnû. Vyhodnocení a vyhlá‰ení
v˘sledkÛ probûhne v ãervnu na vefiejné
akci Tajemství oceánu. V‰echny práce
budou vystaveny a vítûzné kolektivy ob-
drÏí ceny. Tû‰íme se i na va‰e práce.

Podrobnûj‰í informace k soutûÏi na
tel.: 549 410 118, 777 809 263
Veronika Jufiíková, jurikova@ddm-
tisnov.cz, www.ddm-tisnov.cz

Velikonoãní dílna pro dûti
Vyrobíte si tentokrát vût‰í jarní a ve-

likonoãní dekorace, které vám ozdobí
va‰e pokojíãky nebo okna. Tfieba oveãku,
slepici s kohoutkem, kufiátko nebo také
zajíce v mrkvové formuli.

Fotky vyrábûn˘ch vûcí najdete na
na‰ich stránkách: www.ddm-tisnov.cz

Dílniãka je vhodná pro dûti od 6 do
12 let. Men‰í dûti od 3 let za asistence
rodiãÛ.
Kdy: v sobotu 9. 4. 2011 od 9.00 do

11.30 hodin
Kde: DDM Ti‰nov – dílna
S sebou: pfiezÛvky a vyfouklé vajíãko
Cena: 30,- Kã

Fimo – Jarní ‰perkování
Kurz i pro zaãáteãníky od 12 let.

Necháme se inspirovat jarem a budeme
vyrábût ‰perky s kvûtinovou tématikou. 
1. kurz – Jarní kvût
S sebou: Fimo – 1/2 ãerné, 1/2 Ïluté, 1 bílá,
1 barva kvûtu (ãervená, modrá, fialová
– dle vlastního v˘bûru), ostr˘ fiezák,
pfiezÛvky
2. kurz – Letní kopretina
S sebou: Fimo – 1/2 ãerné, 1/2 Ïluté, 1/2 o-
ranÏové, 1 bílá, 1 modrá, ostr˘ fiezák,
pfiezÛvky

(foto vyrábûn˘ch ‰perkÛ bude na:
www.ddm-tisnov.cz v kurzech)
Kdy: v sobotu 9. 4. 2011 od 9 do 11.30

hodin
Lektor: Markéta Lazarová a Tereza

Boãková
Kde: DDM Ti‰nov – studio
Cena: studenti 12 – 21 let 80,- Kã,

dospûlí 160,- Kã
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 731 507 220 nebo lazarova@ddm-
tisnov.cz
Maximální poãet úãastníkÛ je 8.

Dvoudenní záÏitkov˘ v˘let ke koním
ProÏijte s námi dva dny u koní. âeká

vás nejen vyjíÏìka po lesích a loukách
v okolí Doma‰ova, povídání, péãe a zá-
Ïitky z bûÏného koÀského Ïivota, ale ta-
ké pomoc pfii pfiípravû koní na veãerní
ohÀovou slavnost a úãast na této slav-
nosti plné svûtel a tradic.
Kdy: sobota 30. 4. 2011
Sraz: 10.15  na autobusovém nádraÏí

Ti‰nov
Návrat: nedûle v 12.23 hodin autobu-

sové nádraÏí Ti‰nov
Místo: Doma‰ov
Pro: dûti od 9 do 15 let
Cena: 400,- Kã
Ubytování: teepee, vlastní karimatka

a spacák.
Strava: sobotní obûdová svaãina vlastní,

sobotní veãefie a nedûlní sní-
danû je zaji‰tûna spoleãná.

Na v˘let je nutné pfiihlásit se pfiedem do
26. 4. 2011! Poãet míst je omezen. V pfií-
padû malého zájmu se v˘let nekoná.
Informace a pfiihlá‰ky: Veronika
Jufiíková tel. 777 809 263, jurikova
@ddm-tisnov.cz
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Zaãal ‰kolní basketbalov˘
mûsíc

Ve stfiedu 9. 3. od-
jelo druÏstvo star-
‰ích ÏákÛ Z·
Smí‰kova bojovat
o umístûní v okre-

sním kole basketbalu do Stfielic. Po ví-
tûzství v okrskovém kole, které se ko-
nalo u nás ve ‰kole, jsme plni bojovného
nad‰ení nastoupili ke v‰em zápasÛm.
Díky zodpovûdnému plnûní pokynÛ tre-
néra se druÏstvu podafiilo ve vypjatém
zápase vybojovat krásné 3. místo.
V‰ichni hráãi si zaslouÏí pochvalu za
bojovn˘ v˘kon. ·kolu reprezentovali:
A. Spurn˘, J. Spurn˘, L. Jan‰ta,
J. Lipovsk˘, V. Kuãera, D. Nguyen,
M. ·ãasn˘, J. Vajgl, J. DoleÏal, L. Dufek,
J. âoupek.

Dûkujeme taky tímto vedení ‰koly,
které nám umoÏÀuje úãastnit se spor-
tovních soutûÏí a tím motivovat Ïáky
k pohybu a dopfiát jim sportovní záÏitky.

VD

LyÏafisk˘ v˘cvikov˘ kurz

V termínu od
26. 2. do 4. 3. 2011
se Ïáci na‰í ‰koly

spolu se sv˘mi uãiteli podívali do pro
nû zcela nového prostfiedí JavorníkÛ.

Na nûkolik dnÛ se jim domovem stal ho-
tel Permoník a centrem lyÏování ski
centrum Kohútka. LyÏovalo se zde na
technickém, ale velice kvalitnû udrÏova-
ném snûhu. K tomu svítilo slunce a tep-
loty se pohybovaly kolem nuly. TakÏe
v˘cviku nic nechybûlo, ani ochota nauãit
a zdokonalit se v lyÏování. Îáci byli roz-
dûleni do tfiech lyÏafisk˘ch a jednoho
snowboardového druÏstva a pod vede-
ním sv˘ch instruktorÛ se oddávali krá-
sám  lyÏování. V‰ichni se velice rychle
zdokonalovali, zvlá‰tû tfietí druÏstvo,
které se postupnû prokousávalo obtíÏ-
nostmi v‰ech sjezdovek.

Po návratu z lyÏování nás ãekalo
v˘borné jídlo s pfiíjemnou obsluhou
a zaslouÏená chvilka odpoãinku.
V rámci veãerních pfiedná‰ek se Ïáci do-
zvûdûli  nové informace o v˘zbroji a v˘-
stroji, o pohybu na horách a chování na
sjezdovce. Mûli také moÏnost diskutovat
s ãlenem horské sluÏby a zjistit nûco
o tom, co tato práce obná‰í. Stejnû tak
zahrnuli mnoÏstvím otázek na‰eho
zdravotníka, kter˘ je ãlenem rychlé zá-
chranné sluÏby Brno. Ti, kter˘m je‰tû
zbylo trochu fyzick˘ch sil, mohli svÛj
temperament popustit v tûlocviãnû, pfii
hfie florbalu a ping pongu.

Leto‰ní lyÏafisk˘ v˘cvikov˘ kurz byl
velice úspû‰n˘ a moc ráda se budu s dût-
mi v pfií‰tím roce  do tohoto pfiíjemného
a krásného prostfiedí vracet.

Mgr. Jitka Písafiíková

VÏdyÈ byli stejní jako
jsme my…

V pátek 4. 3. 2011 strávili Ïáci
9. C nûkolik „spoleãn˘ch“ hodin s ma-
l˘mi Ïidovsk˘mi dûtmi, které mûly
jedno spoleãné. Bûhem války byly nu-
ceny proÏít nûkolik t˘dnÛ, mûsícÛ ãi let
ve sbûrném tábofie Terezín.
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Cel˘ literární projekt vycházel
z knihy Karen Levine Hanin kuffiík
(Pfiíbûh dívky, která se nevrátila).
Knihu v‰ichni Ïáci s napûtím pfieãetli jiÏ
v pfiedchozích t˘dnech v rámci „ãtenáfi-
sk˘ch dílen“ konan˘ch v hodinách lite-
rární v˘chovy. V tento den se stali bada-
teli a historiky, pátrajícími po osudech
dal‰ích vybran˘ch Ïidovsk˘ch dûtí a je-
jich rodin z Protektorátu âechy
a Morava. K dispozici mûli nejen dobové
dokumenty, rodinné fotografie a úryvky
z deníkÛ samotn˘ch dûtí, ale pfiedev‰ím
znalosti naãerpané z v˘uky, vlastní
ãetby a dokumentárních filmÛ t˘kají-
cích se tématu holocaustu.

Po zpracování a prezentaci jednotli-
v˘ch Ïivotních osudÛ dûtí jsme se opût
vrátili k tak dobfie známé knize Hanin
kuffiík. Jednotlivé skupiny dramatizo-
valy vybrané úseky Ïivota malé Hanky
Brady. Stali jsme se tak svûdky Hanina
pobytu v deportaãním centru v Tfiebíãi,
jejího pfiíjezdu do Terezína i selekce pro-
bíhající na nádraÏí v Osvûtimi, odkud
byla Hanka s dal‰ími desítkami dûtí po-
slána rovnou do plynové komory.

I dal‰í minuty patfiily ryze tvÛrãí
ãinnosti ÏákÛ. Ti pomocí metod kritic-
kého my‰lení shrnovali a prezentovali
v‰e, co se dozvûdûli a doãetli v minul˘ch
dnech. Srovnávali osudy Anny Frank
(jejíÏ Deník jiÏ také díky vlastní ãetbû
poznali) s Ïivotem Hany Brady, kladli
známé informace do souvislostí. Nejvíce
je v‰ak zaujala tvorba akrostichu na
téma holocaust ãi Terezín a „Ïivota-
básnû“ na téma Hanin kuffiík. Zde
mohli dokonale a svobodnû vyjádfiit své
názory a my‰lenky a vystihnout pod-
statu holocaustu tak, jak ji oni sami
vnímají.

Na závûr Ïáci zhlédli ãást filmového
zpracování Ïivota Anny Frank. „Na
vlastní kÛÏi“ proÏili vpád gestapa do

úkrytu Frankov˘ch, odsun do shromaÏ-
ìovacího tábora, neskuteãné hrÛzy kon-
centraãních táborÛ Osvûtim a Bergen-
Belsen i stra‰n˘, nespravedliv˘ a do
dne‰ního dne nepochopiteln˘ konec
Annina Ïivota a jejích nejbliÏ‰ích.

Atmosféra v uãebnû a v˘razy ve tvá-
fiích po skonãení filmu jasnû naznaãily,
Ïe aktivity vûnované holocaustu do-
padly na úrodnou pÛdu. Myslím si, Ïe
nikdo z pfiítomn˘ch jiÏ nikdy nezapo-
mene na osudy tûchto dûtí, které se ne-
provinily niãím jin˘m neÏ tím, Ïe byly
Ïidovského pÛvodu. Uãebnu jsme opou-
‰tûli s vûdomím, Ïe za tûmi nûkolika po-
znan˘mi jmény se skr˘vají dal‰í osudy
jednoho a pÛl milionu Ïidovsk˘ch dûtí
zavraÏdûn˘ch nacisty, z nichÏ kaÏdé
mûlo svou tváfi, rodiãe a kamarády, ra-
dosti i starosti, ale pfiedev‰ím právo na
Ïivot.

Simona Komprsová
vyuãující ãeského jazyka

Îìárecká desítka

Základní ‰kola ve Îìárci pofiádá
v nedûli 10. 4. 2011 desát˘ roãník po-
chodu „Îìárecká desítka“ (trasy 5 km,
10 km). Start bude probíhat od
13.30 hod do 14.00 hod od ‰kolní jídelny
na námûstí ve Îìárci.

Doprava – vlastní nebo vlakem
z Kufiimi 12.19 hod smûr ¤ikonín
a z ¤ikonína autobusem 12.45 hod smûr
Hefimanov. Zpût autobusem ze Îìárce
17.10 hod do ¤ikonína a vlakem
17.22 hod do Kufiimi (spoj na vlak ¤iko-
nín – Ti‰nov – Kufiim) nebo autobusem
Ti‰nov 12.40 hod – smûr Vratislávka.

Obãerstvení je zaji‰tûno, kaÏd˘ ob-
drÏí diplom a dûti ãeká pfiekvapení.
Pfiijìte udûlat nûco pro své zdraví a pro-
jít se krásn˘m okolím Îìárce. Startovné
– dítû 10,- Kã, dospûl˘ 20,- Kã.

Srdeãnû zvou pofiadatelé.
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Masopust na gymnáziu

V úter˘ 8. bfiezna v‰echno ne-
probíhalo ve ‰kole  tak jako
normálnû. První dvû hodiny
jsme se sice uãili, ale o velké

pfiestávce jsme se shlukli na chodbû
v pfiedem pfiipravovan˘ch masopustních
kost˘mech. Ti, co si kost˘m zapomnûli
doma, nyní trpce litovali, protoÏe za-
maskovaní spoluÏáci mûli blíÏe k tác-
kÛm s dobrotami, které pfiipravily
nûkteré obûtavé du‰e, pfieváÏnû z uãitel-
ského sboru. Potom jsme zahájili taÏení
do budovy vy‰‰ího gymnázia. V ãele stál
pan profesor s basou, energicky dirigu-
jící paní profesorka v cylindru a nûktefií
Ïáci, ktefií byli naverbováni do pojízdné
kapely. První zastávkou se stalo hfii‰tû.
Dûti ze Smí‰kovy ‰koly, pfieváÏnû z prv-
ních a druh˘ch tfiíd, zíraly, jak jsme se
v maskách ‰ikovali do bloku a zaãínali
prozpûvovat pfiipravené písniãky. Potom
se masopustní prÛvod hnal na „velk˘
gympl.“ Studenti na chodbách se pfie-
kvapenû zastavovali, kdyÏ proud masek
s basou v ãele proplouval za hlasitého
v˘skotu kolem. Dal‰í zastávkou se stala
fieditelna a sborovna. Pan fieditel vy-
koukl ze dvefií a ma‰kary spustily dal‰í
písniãku. Mezitím se kolem shromáÏdil
dav studentÛ a ãást uãitelského sboru,
která nad‰enû ochutnávala dobroty
z tácku. NeÏ jsme se obrátili k odchodu,

pan fieditel nám poradil dal‰í sloku roz-
verné písniãky. Nakonec jsme se v‰ichni
maskovaní vydali do jídelny, kde nás ne-
mohly nesly‰et pfiekvapené paní ku-
chafiky, které hodnotily zku‰en˘m okem
lahÛdky z táckÛ a pak je provûfiovaly
i blíÏe... Zazpívaly si s námi také.

Nakonec se  masopustní prÛvod opût
shromáÏdil na chodbû gymnázia na
Riegrovû ulici, kde pan profesor za hla-
sitého lkaní plaãek zamkl basu na ãtyfii-
cet dní do kabinetu. Ostatní se k náfiku
pfiipojili aÏ poté, co zjistili, Ïe se mají
vrátit do tfiíd a pokraãovat ve vyuão-
vání...

Magdaléna ·paãková (kvarta)

Recitaãní soutûÏ

Dne 25. 2. 2011 se na gymnáziu
v Ti‰novû konalo ‰kolní kolo recitaãní
soutûÏe. Úãastnit se mohli pouze Ïáci
niÏ‰ího gymnázia. SoutûÏ byla rozdû-

lena do dvou kategorií, v mlad‰í vystu-
povali Ïáci primy a sekundy, ve star‰í
pak tercie a kvarty.  Porota sestavená ze
studentÛ vy‰‰ího gymnázia a vyuãují-
cích jazykÛ zhodnotila v˘kony. Na tfie-
tím místû 1. kategorie se umístil Pavel
Otáhalík (Pr), na druhém Luká‰
Wagner (Pr) a tfietí místo obsadila
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Gabriela ·vecová (Se). Ve vy‰‰í kate-
gorii se umístila na 3. pozici Hana
Vodová (Ka), na 2. Silvie âechová (Ka)
a zvítûzil Tobiá‰ ·tûpánek (Ka).V‰ichni
umístûní dostali penûÏní poukaz na
koupi knihy a první dva z kategorie po-
stoupili do okresního kola, které se ko-
nalo dne 3. 3. 2011 v Ivanãicích. Tobiá‰
·tûpánek zde obsadil vynikající 1. místo,
postupuje do krajského kola, a Luká‰
Wagner obdrÏel cenu poroty.
Blahopfiejeme.

Mgr. Helena Zelinková

Zápis dûtí do matefiské ‰koly
Na palouãku, Ti‰nov, Horova

Pfiijìte se na nás podívat 13. 4. 2011
od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 15.30 na
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í.

Matefiská ‰kola, Ti‰nov, Horova pra-
cuje podle
v l a s t n í h o
‰ k o l n í h o
vzdûlávací-
ho progra-
mu s ná-
zvem „Na

palouãku s úsmûvem, hrajeme si kaÏd˘
den“, kter˘ smûfiuje k osobnostnû orien-
tovanému modelu pfied‰kolní v˘chovy.
Pedagogové i ostatní zamûstnanci pfii-
stupují ke kaÏdému dítûti jako k indivi-
dualitû, která má právo b˘t sama sebou
a b˘t kladnû pfiijímána.

V jedné tfiídû se pracuje s prvky pro-
gramu Zaãít spolu, kde dominuje uãení
hrou v centrech aktivit s dÛrazem na
komunikaci, spolupráci, fie‰ení pro-
blémÛ a uÏ‰í spolupráci s rodiãi.

Vzdûlávací nabídka je roz‰ífiena
o moÏnost nav‰tûvování tûchto aktivit
pro dûti:
– keramika pro dûti a rodiãe ve spolu-

práci s DDM
– flétniãky „Pískání pro radost“
– ZUZU angliãtina hrou
– kfiesÈanství
– logopedie zaji‰tûná kaÏd˘ t˘den klini-

kou LOGO Brno 
– edukativnû stimulaãní skupiny pro

pfied‰koláky, ve spolupráci s Centrem
Korálek pfii Z· Smí‰kova – pro zkva-
litnûní pfiípravy dûtí na vstup do Z·

– pfiedplaveck˘ v˘cvik Bublinka
v Kufiimi

– náv‰tûvy solné jeskynû
Kromû pravideln˘ch aktivit se dûti

zúãastÀují v prÛbûhu celého ‰kolního
roku fiady kulturních a vzdûlávacích
akcí. Na programu jsou divadla, kon-
certy, kouzelníci, filmová pfiedstavení,
exkurze i náv‰tûvy rÛzn˘ch v˘stav.
Na‰e dûti se zúãastÀují také v˘tvarn˘ch
soutûÏí a sportovních pfiehlídek.

Hlavním cílem kolektivu pracovníkÛ
na‰í M· je vytváfiet pfiátelskou atmo-
sféru a podmínky k plnému rozvoji
osobnosti svûfien˘ch dûtí. K tomuto
úãelu si spoleãnû sestavujeme pravidla
souÏití, která zdÛrazÀují práva a re-
spektují potfieby v‰ech zúãastnûn˘ch.
Takto v dûtech budujeme vûdomí dÛleÏi-
tosti budování kvalitních mezilidsk˘ch
vztahÛ. Postoj úcty ke v‰emu Ïivému je
posilován pfiím˘m kontaktem s pfiírod-
ním prostfiedím v bezprostfiední blíz-
kosti objektu M·.

Tû‰íme se na Vás a Va‰e dûti!
Kolektiv zamûstnancÛ

M· Na palouãku, Ti‰nov, Horova

Stfiední odborné uãili‰tû
Ti‰nov informuje

V pátek 18. února pofiádalo na‰e
SOU jiÏ tradiãní ZEMùDùLSK¯ PLES.
Konal se za hojné úãasti ‰iroké ti‰nov-
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ské vefiejnosti ve vyzdobeném sále soko-
lovny.

Krátce po zahájení vystoupili Ïáci
a Ïákynû na‰í ‰koly se slavnostní polo-
nézou, jeÏ se setkala s velk˘m ohlasem.
Nechybûla samozfiejmû ani bohatá tom-
bola s nûkolika sty zajímav˘mi cenami.
Ná‰ velk˘ dík patfií sponzorÛm i soukro-
m˘m osobám, ktefií dle sv˘ch moÏností
do ní pfiispûli.

V pfiíjemném prostfiedí jsme si nejen
zatanãili, ale také se po pracovním
t˘dnu perfektnû odreagovali z hektic-
kého tempa kaÏdodenních starostí
a povinností.

Vûfiíme, Ïe tak velká úãast i spokoje-
nost nás v‰ech bude i na pfií‰tím
ZEMùDùLSKÉM PLESE  v únoru
2012.

Dal‰í akci pfiipravuje Stfiední od-
borné uãili‰tû Ti‰nov na 28. dubna, kdy
bude u nás probíhat krajská soutûÏ au-
tomechanikÛ pod názvem „Autome-
chanik – junior 2011“.

MÛÏeme se pochlubit, Ïe tato soutûÏ
se koná po desetiletém trvání poprvé
v na‰í ‰kole. Hostovat zde bude sedm
SOU se ‰estnácti Ïáky. Pfiejeme v‰em
zúãastnûn˘m hodnû ‰tûstí. Doufáme, Ïe
právû ten „ná‰“ student obsadí jedno
z pfiedních míst. DrÏte nám palce!

Den Zemû 2011 v Ti‰novû

Srdeãnû vás zveme na akce pfiipra-
vené k pfiíleÏitosti Dne Zemû. Tento
svátek se celosvûtové slaví 22. dubna,
ale v Ti‰novû si jej budeme pfiipomínat
jiÏ od zaãátku dubna pofiádáním nejrÛz-
nûj‰ích akcí. K nim neodmyslitelnû
patfií ãi‰tûní bfiehÛ vodních tokÛ od
odpadkÛ. Zapojila se jiÏ fiada obcí a or-
ganizací z okolí, pfiipojte se také vy!
Pfiehled v‰ech míst, kde mÛÏete pfiiloÏit
ruku k dílu, naleznete na samostatném

letáku vydaném ke Dni Zemû s podpo-
rou mûsta Ti‰nova a Jihomoravského
kraje. Jsou v nûm uvedeny i dal‰í akce,
se  kter˘mi bychom vás v tomto ãlánku
rádi blíÏe oznámili.

JiÏ v sobotu 2. dubna se s námi
mÛÏete vydat na Klucaninu „Za pta-
ãím zpûvem“. Povede nás David Horal,
ãlen âeské spoleãnosti ornitologické,
kter˘ poodhalí tajemství ptaãího zpûvu,
a dozvíte se i mnohé zajímavosti ze Ïi-
vota opefiencÛ. Pfiijìte v 5.30 na místo
srazu u ti‰novské nemocnice.

O dva dny pozdûji, v pondûlí
4. dubna v 17 hodin mÛÏete pfiijít do
Mûstské knihovny na pfiedná‰ku
„Odpady a jejich likvidace“. Hovofiit
bude Ing. Václav Drhlík, pracovník
Odboru správy majetku a investic MûÚ
Ti‰nov, kter˘ má o této problematice
velk˘ pfiehled. Nejste si jisti, zda tfiídíte
správnû? Má tfiídûní odpadu smysl, nebo
se nakonec v‰e sesype na jednu hro-
madu? Kam s jak˘m odpadem
v Ti‰novû? Pfiijìte si poslechnout odpo-
vûdi na tyto otázky a poloÏit své vlastní.

V pondûlí 11. dubna v 17 hodin,
rovnûÏ v Mûstské knihovnû,  bude
Mgr. Jan Zukal, Ph.D z Ústavu biologie
obratlovcÛ AV âR hovofiit o netop˘rech
na pfiedná‰ce „Spoleãnû s netop˘ry“.
Leto‰ní rok je Mezinárodním rokem ne-
top˘rÛ a to je pro nás pfiíleÏitost si pfii-
pomenout, co v‰echno o tûchto zvlá‰t-
ních tvorech víme. Zastavíme se nad
m˘ty a povûrami, kter˘mi jsou tito le-
touni bohatû opfiedeni. ¤ekneme si, jak
spoleãnû s nimi Ïít, aniÏ bychom jim
ubliÏovali, a ukáÏeme si, které druhy se
v okolí Ti‰nova vyskytují.

V pátek 15. dubna v 17.00 vás
zveme do DDM v Ti‰novû na Riegrovû
ulici na tvofiivou dílnu „V˘roba neto-
p˘fiích budek“. Mnozí z vás mají na
zahradû budku pro ptáky, ale co netop˘fii,
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nepfiijdou zkrátka? Pfiijìte si vlastno-
ruãnû vyrobit budku pro netop˘ry!
Nevíte, k ãemu je dobrá? Jak se má po-
vûsit, aby plnila svÛj úãel? To usly‰íte
pfii práci! Nebojte se a pfiijìte se nauãit
jak na to. Povede nás Ing. Martin
Slanina ze SO· zahradnické a SOU
Rajhrad.  Akce je urãena pro dûti i do-
spûlé, nevyÏaduje zvlá‰tní zruãnost.
ProtoÏe budeme pracovat s cementem,
vezmûte si s sebou gumové rukavice
a pracovní odûv. Poãet úãastníkÛ je
omezen, proto je nutné se pfiihlásit do-
pfiedu, buì osobnû v ekoporadnû, telefo-
nicky na 549 210 805 nebo emailem na
ekoporadna@tisnovsko.eu.

V sobotu 16. dubna se zároveÀ
s Jarní trhovou slavnosti koná „Den
Zemû na námûstí“. Nav‰tívit mÛÏete
stánek ekoporadny s propagací její ãin-
nosti, environmentální problematiky
a v˘robkÛ Fair Trade. Pfiijìte si pro-
hlédnout netop˘fií budku a informaãní
panel „Spoleãnû s netop˘ry“. Pofiiìte si
nûco pro radost na benefiãním stánku
a podpofite tak ãinnost ekoporadny.
Vyzkou‰ejte své znalosti pfiírodnin a zís-
kejte sladkou cenu Fair Trade. Tû‰íme
se na vás!

Ve stejn˘ den, v sobotu 16. dubna
ve 14 hodin se „na penzionu“, tedy
v CSS Ti‰nov, Králova 1742, uskuteãní
„Medové odpoledne“ se vãelafiem
p. Josefem Permedlou. Uvidíme film
o vãelafiství a povíme si o vãelách a jejich
v˘znamu. Ochutnáme a porovnáme nû-
kolik druhÛ medu a fiekneme si, jak po-
znat kvalitní ãeské vãelafiské v˘robky.

Víkend Dne Zemû v Ti‰novû uzavfie-
me brigádou „âi‰tûní bfiehÛ Lubû“,
kterou spoleãnû pofiádají o. s. Za sebevû-
domé Ti‰novsko  a Komise Ïivotního
prostfiedí v nedûli 17. dubna.
Vyãistíme bfiehy potoka, jak nejlépe to
pÛjde, a povíme si o ekologicky v˘znam-

ném biotopu velevruba tupého, proble-
matice jeho ochrany i o plánovan˘ch zá-
sazích do koryta potoka. Obãerstvení po
práci zaji‰tûno. Doporuãujeme pracovní
odûv a rukavice. Sraz je ve 14 hodin
u Ïelezniãní zastávky Hradãany.

Akce ke Dni Zemû se konají s fi-
nanãní podporou Jihomoravského kraje.

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Ing. Hana Ondru‰ková

Ti‰novské trhy 2011

V sobotu 16. dubna 2011
bude v Ti‰novû zahájena
jiÏ ãtvrtá sezóna trhÛ za-
mûfien˘ch na místní potra-
viny, v˘robky a ekologické
produkty. Trhové stánky

se v dubnu a kvûtnu na námûstí objeví
kaÏd˘ch ãtrnáct dní, od 11. ãervna do
5. listopadu pak pravidelnû kaÏdou so-
botu. Prodej v centru mûsta i letos oÏiví
trhové slavnosti, ble‰í trhy a rovnûÏ
spoleãenské akce nadregionálního
v˘znamu.
16. 4. – Jarní trhová slavnost+Den Zemû
30. 4. – Ti‰novské trhy u pfiíleÏitosti

Mezinárodní expozice minerálÛ
14. 5. – Ble‰í trhy + bûÏné trhy
28. 5. – Ti‰novské trhy
11. 6. – Letní trhová slavnost, zahájení

pravideln˘ch trhÛ kaÏd˘ t˘den
10. 9. – Ti‰novské trhy pofiádané na

chodníãku pod radnicí, na ná-
mûstí se koná pfiehlídka ele-
gance historick˘ch vozidel

24. 9. – Václavské hody
22. 10. – Ble‰í trhy + bûÏné trhy
5. 11. – Ti‰novské trhy u pfiíleÏitosti

Mezinárodní expozice minerálÛ,
zakonãení pravideln˘ch sobot-
ních trhÛ

26. 11. – Adventní trhová slavnost
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16. dubna: Jarní trhová slavnost
– Probouzení jara podle KeltÛ

a oslavy Dne Zemû

Na programu:
9.00 – 10.30
GWALARN – bretonské písnû
10.30
– zahájení leto‰ní trhové sezóny Janem

Schneiderem, starostou mûsta
Ti‰nova, a pofiadateli

– Keltové na Ti‰novsku - historické sou-
vislosti pfiipomene Irena Ochrymãuková

– „Keltsk˘“ obfiad s hudbou a tancem
spojen˘ s kultem jarní vody, rato-
lestmi, stromy a kameny – v podání
souboru KVJ – Éirigh

9.00 – 10.30
seznámení s keltsk˘m stromov˘m horo-
skopem, vû‰tûní
9.00 – 11.00
tvofiivá dílna pro dûti a rodiãe: figurky
zvífiátek z hlíny nebo tûsta
9.00 – 11.00
poznávací hry pro dûti s pfiírodninami
s Ekoporadnou Ti‰novsko
9.00 – 11.00
bioochutnávky Lucie Entlerové

Na jednotliv˘ch stáncích je nahlá‰en
prodej místních potravin a v˘robkÛ v˘-
hradnû z Ti‰novska a okolí. Ekoporadna
Ti‰novsko nabídne prodej ekologického
a Fair trade zboÏí i benefiãní stánek.
Aktuální seznam sledujte ve videotexto-
vém vysílání Ti‰novské televize, na
stránkách http://trhy.tisnovsko.eu, na
nástûnce Ekoporadny Ti‰novsko vedle
lékárny Arnica a na v˘vûsce v horní
ãásti námûstí pod po‰tou, u mapy
Ti‰novska.

Ti‰novské trhy pofiádá mûsto Ti‰nov
a obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko, o. s., trhové slavnosti také
Podhorácké muzeum (poboãka Muzea
Brnûnska) v Pfiedklá‰tefií.

Duben v Centru Ráãek
v Îelezném 

Noc s Andersenem z 1. 4. na 2. 4.
2011 v 18.00 hodin v obecní knihovnû
v Îelezném. Leto‰ní noc bude vûnována
Václavu âtvrtkovi a Pohádkám z pafie-
zové chaloupky, pro dûti jsou pfiipravené
pohádky, hry, soutûÏe i v˘tvarné ãin-
nosti a odmûny spojené s postaviãkami
Kfiemílkem a VochomÛrkou. Lze pfiihlá-
sit dûti ve vûku od 6 let (nejen ze Îelez-
ného) na e-mailu: centrumracek@se-
znam.cz ãi tel. ã.: 604 589 449. Max. po-
ãet dûtí: 10, cena 50,- Kã/dítû.

Velikonoãní tvofiení dne 10. 4.
2011 od 15.00 hodin v CR. Pfiijìte se
s námi nachystat na velikonoãní svátky,
vyrobit si tradiãní velikonoãní ozdoby
a zasít velikonoãní osení. S sebou nÛÏky,
cena 30,- Kã/rodina.

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

Centrum sociálních
sluÏeb Ti‰nov se stalo
kontaktním místem
pro Senior Pas

SLEVOVÁ KARTA SENIOR PAS
SENIOR PASY je nov˘ projekt

Jihomoravského kraje podporující oby-
vatele nad 55 let. Jedná se o ucelen˘
a jednotn˘ systém slev na v˘robky
a sluÏby poskytovan˘ drÏitelÛm karet
Senior pas. Mezi poskytovatele slev se
fiadí napfiíklad restaurace, maloob-
chodní prodejny, lékárny nebo zdravot-
nická zafiízení. Jak SENIOR PAS fun-
guje? Zájemce o Senior pas (obãan
JM kraje star‰í 55 let) si poÏádá
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o registraci – registraãní formuláfi mÛÏe
získat napfiíklad právû na kontaktním
místû, kam jej lze po vyplnûní opût ode-
vzdat. Zájemce potom získá svÛj Senior
Pas po‰tou do pûti t˘dnÛ od podání
Ïádosti. Se slevovou kartou je potom
moÏné nav‰tívit poskytovatele uvede-
ného v seznamu a získat slevu aÏ 50%
na zboÏí nebo sluÏby.

Povûdomí ‰iroké vefiejnosti o tomto
nedávno spu‰tûném projektu bylo dosud
závislé na publicitû v médiích.
Novinkou jsou tzv. „kontaktní místa“,
která poskytnou nejdÛleÏitûj‰í infor-
mace nebo materiály v‰em zájemcÛm.
Dle moÏností budou umístûna v rámci
celého Jihomoravského kraje. I pfiesto,
Ïe se jejich síÈ v tûchto dnech buduje,
v lokalitû Ti‰novska jiÏ  naleznete kon-
taktní místo. Je v budovû Centra sociál-
ních sluÏeb na ulici Králova 1742, kde
Vám komplexnû zodpoví dotazy t˘kající
se Senior PasÛ. Kontaktní místo dispo-
nuje registraãními a propagaãními letá-
ky a schránkou pro jejich vhození. Je v˘-
raznû oznaãeno samolepkou. Pro cel-
kov˘ pfiehled o moÏnostech projektu
SENIOR PAS si odsud mÛÏete odnést

ãasopisy, kata-
log poskytova-
telÛ nebo drob-
né reklamní
pfiedmûty.

OZNAâENÍ KONTAKTNÍHO MÍSTA

6. 4. – stfieda
Plavání a relaxace v Boskovicích

Odjezd v 13.00 hod. od Podhorácké
restaurace. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena 140,- Kã. Cestou zpût
se zastavíme v Drásovû. Dostali jsme
pozvánku na velikonoãní v˘stavu staro-

dávn˘ch tradic s názvem „Pfiivítejme
jaro“, která bude probíhat v zasedací
místnosti. Na v˘stavû uvidíte mnoho
zajímavostí, od hromniãních svíãek aÏ
po velikonoãní pomlázky. Domácnost
na‰ich babiãek, klapaãe, fiehtaãky, tra-
káfiky, v˘‰ivky, háãkování, kraslice, per-
níky, velikonoãní pokrmy, patchworkové
obrazy, pomlázky, aranÏmá z kvûtin
a proutí. U vchodu bude bfiízka s krasli-
cemi, kam mÛÏe kaÏd˘ zavûsit svoji
kraslici. Pfiedpokládan˘ návrat kolem
18. hod.
Dal‰í plavání: 20. 4., následnû stfiedy
v sud˘ch t˘dnech. Pfiihlá‰ky vÏdy t˘den
pfiedem.

7. 4. ãtvrtek
Velikonoãní dílna s aranÏerkou
Lenkou Mihulovou – od 13.00 v jí-
delnû 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˘
Pfiedná‰ka firmy Medico Dent ZUBY,
KTERÉ NEBOLÍ – Od 14.00 hod. v jí-
delnû DPS Králova. Cílem pfiedná‰ky je
informovat ‰irokou vefiejnost o tzv. tfie-
tích zubech neboli zubních implantá-
tech. Pfiítomní dostanou odpovûdi na
otázky jako Co jsou zubní implantáty,
Pro koho jsou vhodné, Jak v‰e probíhá,
Jak dlouho cel˘ proces trvá, Jaké moÏ-
nosti dnes pacienti mají, Kolik tyto tfietí
zuby stojí a jak˘ postup pro zájemce
doporuãujeme. Nejedná se o prodejní
akci, pouze o informativní pfiedná‰ku,
ze které si pfiítomní odnesou zajímavé
informace. Obãerstvení je zaji‰tûno.
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13. 4. – stfieda
Plavání ve 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. hod.
Dal‰í plavání: 27. 4., následnû stfiedy
v lich˘ch t˘dnech. Pfiihlá‰ky vÏdy t˘den
pfiedem.

14. 4. – ãtvrtek
Prodejní v˘stava  jarních
a velikonoãních v˘robkÛ

V prostorách DPS Králova od 10.00
do 15.00 hodin. Jarní a velikonoãní de-
korace, vy‰ívaná pfiání, háãkované de-
korace, obrazy vy‰ívané i malované,
‰perky z korálkÛ a dal‰í v˘robky z peãli-
v˘ch rukou nejen na‰ich seniorek.

Pozor!! Z dÛvodu v˘stavy, která bude
probíhat i v tûlocviãnû DPS, nebude
v tento den cviãení Taekwon-do pro se-
niory. Dûkujeme za pochopení.

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.
DrÏitelé prÛkazu ZTP mají vstup na v˘-
stavu zdarma – hlaste prosím tuto sku-
teãnost pfiedem. Cena zájezdu je pro Vás
120,- Kã.

DAL·Í P¤IPRAVOVANÉ AKCE:

V kvûtnu – zábava – Májová ve-
selice – v jídelnû DPS – datum bude
upfiesnûno.

12. 5. – ãtvrtek
Zájezd do termálních lázní
v rakouském mûstû Laa an der Thaya

Odjezd v 11.30 hod. od Podhorácké
restaurace. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena 540,- Kã – zahrnuje
dopravu, vstupné prÛvodce i poji‰tûní.
Pfiedpokládan˘ návrat mezi
19. a 20. hod. Pfiihlá‰ky nejpozdûji do
5. 5. 2011. Poãet míst je omezen.
Se závaznou pfiihlá‰kou je tfieba na-
hlásit rodné ãíslo, kód zdravotní poji‰-
Èovny a zaplatit 540,- Kã.

14. 5. – sobota
Zájezd do Janáãkova divadla
– opereta Netop˘r

Zaãátek v 19.00 hod. Odjezd
v 17.15 hod. od Podhorácké restaurace.
Autobus dále zastavuje u po‰ty,
u Penny, na sídli‰ti Pod Klucaninou.
Závazné pfiihlá‰ky do 15. 4. !! Poãet míst
je omezen. Pfii pfiihla‰ování uveìte zá-
jem o vstupenky do pfiízemí nebo na bal-
kon. Li‰í se cena: pfiízemí – seniofii
315,- Kã, ZTP 225,- Kã, balkon – seniofii
196,- Kã, ZTP 140,- Kã. Následnû budou
vstupenky k vyzvednutí v CSS na peão-
vatelské sluÏbû od pondûlí 2. 5. do pátku
6. 5. v dobû od 8.00 do 15.00 hod.

Zájemci o v‰echny akce hlaste se
v uveden˘ch termínech v CSS Ti‰nov na
Královû ulici u Romany Koneãné na
tel. ã. 549 410 312 nebo 773 590 274.

Pov‰imnutí a pochvala

Bydlím dfiíve v penzionu, nyní DPS
Králova 1742 Ti‰nov od roku 1994.

Nebudu líãit dûní v DPS v jeho za-
ãátcích, protoÏe zaãátky b˘vají v rÛz-
n˘ch organizaãních schopnostech a moÏ-
nostech dost komplikované a bûhem
ãasu se v‰e muselo vylep‰ovat.
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SouÏití lidí bylo celkem druÏné aÏ na
nûjaké v˘jimky, ale Ïilo se tak, jak star˘
ãlovûk dovede. KaÏd˘ dle sv˘ch schop-
ností a moÏností. Ze strany vedení
penzionu akcí bylo poskrovnu, i kdyÏ
nebyly známé zku‰enosti, jak Ïít ve stá-
vající spoleãenské garnitufie.

Je proto zbyteãné líãit dopodrobna
ve‰keré dûní, které se konalo, protoÏe cí-
lem mého pov‰imnutí není tfieba v‰e lí-
ãit, ale za pov‰imnutí stojí vylíãit dne‰ní
stav Ïivota, kter˘ probíhá dnes na DPS
Ti‰nov.

Tedy velmi dobr˘m nápadem je
2� t˘dnû provádûní cviãení obãanÛ.
Dále poznávací zájezdy do rÛzn˘ch kon-
ãin na‰í republiky spojené s v˘stavami,
náv‰tûva divadla v Brnû. TéÏ povolat
umûlce z Brna na uskuteãnûní koncertu.
Vystoupení dûtí z okolních ‰kol, které
jsou spojovány s jarními a zimními
svátky. Nemalou zásluhou je také orga-
nizace zájezdÛ na koupání do Boskovic
a Kufiimi.

Za pov‰imnutí stojí téÏ  zavedení díl-
niãky, ve které se vyrábí rÛzné v˘robky
na v˘stavy a téÏ slouÏící k v˘zdobû pro-
stor penzionu k rÛzn˘m pfiíleÏitostem,
jako tfieba svátky.

Tyto snad zdánlivû  pro nûkoho
snadné akce potfiebují ale schopného
a obûtavého ãlovûka, kter˘ dovede v‰e
zorganizovat bez nátlaku a pfiíkazÛ, aby
obãané zde Ïijící se do této akce a ve‰ke-
rého dûní téÏ zapojili.

A takov˘m skvûl˘m, schopn˘m
a obûtav˘m ãlovûkem u nás je paní
Romana Koneãná, která i pfies své ro-
dinné povinnosti vykonává v‰e s tako-
vou lehkostí a oddaností, nehledû téÏ na
strávené pfiesãasy, Ïe mnozí obãané se
téÏ rádi pfiipojují k této ãinnosti, aniÏ by
byli k tomu nuceni.

V krátkém v˘kazu nelze vylíãit
v‰echny pfiednosti, ale jedno jisté je, Ïe

paní Romana Koneãná si zasluhuje ne-
jenom pochvalu, ale také mimofiádnou
odmûnu. Pfiejeme jí do budoucna je‰tû
mnoho sil a vitality, pevné zdraví a ra-
dost ze Ïivota.

To v‰e pfieje skupina obãanÛ, ktefií
její zásluhou mají svÛj podzim Ïivota
zpfiíjemnûn˘.

Vladimír Traãuk

Zaãínají castingy
do tfietího roãníku
soutûÏe Miss Zrcadlo

Tfietí roãník regionální soutûÏe Miss
Zrcadlo, která je urãena v‰em mlad˘m,
krásn˘m a zajímav˘m sleãnám ve vûku
15 – 20 let, pomalu klepe na dvefie.
Castingy se uskuteãní uÏ ve druhé polo-
vinû dubna.

První v pátek 22. dubna od 16 ho-
din v Kulturním domû v Kufiimi,
dal‰í pfiijdou na fiadu na velikonoãní
pondûlí 25. dubna ve 14 hodin
v Dûlnickém domû v Blansku,
v úter˘ 26. dubna v 16 hodin v soko-
lovnû v Boskovicích a ve stfiedu
27. dubna v 16 hodin v Hotelu
Morava v Jevíãku. Semifinále se usku-
teãní v sobotu 30. dubna v 10 hodin
v Dûlnickém domû v Blansku.

V prÛbûhu soutûÏe se finalistky mo-
hou tû‰it na mnoho zajímav˘ch záÏitkÛ,
soustfiedûní, relaxace, pfiedná‰ky o zdra-
vém Ïivotním stylu, nauãí se malovat,
chodit na podpatcích, pózovat a mnoho
dal‰ích vûcí. Vítûzka soutûÏe získá fiadu
hodnotn˘ch cen.

Finálov˘ veãer se uskuteãní v sobotu
1. fiíjna od 20 hodin v Dûlnickém domû
v Blansku, hlavním hostem bude zpû-
vaãka Tereza Kerndlová. Pro bliÏ‰í po-
drobnosti pi‰te na e-mail smerda.zrcad-
lo@centrum.cz.

(p‰)
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Ti‰nov‰tí zahrádkáfii
hodnotili

V̆ roãní ãlenská schÛze ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ, pfiesnûji ãlenÛ âeského
zahrádkáfiského svazu, základní organi-
zace Ti‰nov,  zhodnotila ãinnost zahrád-
káfiÛ v roce 2010 a stanovila úkoly pro
rok leto‰ní.

Jak uvedl ve zprávû o ãinnosti za
uplynul˘ rok pfiedseda Josef Zavfiel, má
organizace celkem 194 ãleny, polovina
z nich se svému koníãku vûnuje ve dvou
zahrádkáfisk˘ch osadách u Besénku,
ostatní ve sv˘ch zahrádkách, sadech
a zahradách.

Jak dále uvedl ve své zprávû Josef
Zavfiel, v˘boru se dafií zaji‰Èovat pfied-
ná‰ky a besedy. Tyto akce jsou urãeny
nejen pro ãleny organizace, ale i pro ‰i-
rokou vefiejnost. A ãlenové organizace se
mohou úãastnit oblastního kurzu

v Brnû, kter˘ probíhá kaÏdoroãnû kaÏ-
dou sobotu v zimním období. Lektory
tohoto kurzu jsou skuteãnû ‰piãkoví od-
borníci z celé na‰í republiky. A ti‰nov‰tí
zahrádkáfii tuto moÏnost vyuÏívají.

Nejen pro ãlenskou základnu, ale
i pro ‰irokou vefiejnost slouÏí také li-
sovna ovoce. O loÀské sezonû v lisovnû
Ti‰novské noviny jiÏ pfiinesly zprávu,
a tak jen ve struãnosti zopakujme.

Loni do‰lo ke zmûnû osob, které za-
ji‰Èují chod lisovny. Dlouholetou dvojici
Miloslav Hamák – Jaroslav Klime‰ vy-
stfiídali Petr Bene‰ a Helena
Miãánková. A Ïe sv˘mi pfiedchÛdci byli
dostateãnû zasvûceni do v‰ech tajÛ
práce, dokazuje i to, Ïe se tato zmûna
na chodu lisovny neprojevila. A pfiitom
to byl rok, pokud se t˘ká v˘konu li-
sovny, skuteãnû rekordní.

Loni se zaãalo lisovat 28. srpna, po-
slední den provozu byl 20. listopad,
v tomto období byla lisovna v provozu
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Pitná voda pro Ti‰nov
80 let mûstského vodovodu

Dokonãení z minulého ãísla

V roce 1985 odchází do dÛchodu po
témûfi  ãtyfiech desítkách let práce u ti‰-
novského vodovodu vedoucí provozu
Karel Fiala a na jeho místo nastupuje
nov˘ vedoucí provozu – v pofiadí tfietí
ti‰novsk˘ „vodák“ Stanislav Chronc.

K dal‰ímu posílení ti‰novského vo-
dovodu dochází v roce 1985. V prame-
ni‰ti Niva se zaãíná ãerpat z dal‰ích
vrtÛ, vydatnost prameni‰tû se zvy‰uje
o 6,5 l/sec.

Ani to v‰ak nestaãí, v letních mûsí-
cích se projevuje nedostatek vody.
Pfiipravuje se uÏ sice v˘stavba Vírského
oblastního vodovodu z Víru do Brna, na
kter˘ má b˘t pfiipojen i ti‰novsk˘ ob-
lastní vodovod. Jeho dokonãení je v‰ak
v nedohlednu, a tak se ti‰novsk˘ vodo-
vod posiluje v roce 1989 z dal‰ího
zdroje. Z Podhájí u Chudãic se vede
voda do âebína, Sentic a Hradãan a vo-

dovodní fiad je prodlouÏen aÏ k Ti‰novu,
u Hradãan se napojuje na fiad z Heroltic.
Tato stavba je kolaudována v roce 1996.
âebín mûl jiÏ pfied tím svÛj vodovod
s vlastním zdrojem, provozovan˘
s. p. Jihomoravské vodovody a kanali-
zace. Sentice zbudovaly svÛj vodovod
v roce 1986 v akci Z, montáÏ rozvodÛ
a pfiípojek provádûli zamûstnanci ti‰-
novského provozu.

Pro zlep‰ení tlakov˘ch pomûrÛ v síti
sídli‰tû Pod Klucaninou se v roce 1994
buduje tzv. horní tlakové pásmo. Pfiitom
jsou pfiímo propojena sídli‰tû Pod
Klucaninou a Pod Kvûtnicí, tento fiad je
veden kolem nemocnice a v polích tûsnû
za mûstem. KdyÏ se zaãalo v roce 2001
stavût v Honech za Kuk˘rnou, bylo by
potrubí v zahradách rodinn˘ch domÛ.
Proto byla provedena pfieloÏka – nové
potrubí je teì pfiímo pod vozovkou v ulici.

V roce 1997 se vodovod z Lomniãky
prodluÏuje do ·erkovic, tím ti‰novsk˘
vodovod zásobuje celkem 12 obcí.

Samozfiejmû, Ïe se nezapomíná ani
na rekonstrukce a údrÏbu. První velká

23 dny. Lisovnu vyuÏilo 468 zákazníkÛ
a bylo zpracováno více neÏ 39 tun ovoce,
pfiesnû 39 334 kg. V prÛmûru je to na je-
den lisovací den 1 710 kg a na jednoho
zákazníka 84 kg. Takov˘ v˘kon lisovny
nikdo nepamatuje.

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

Pro leto‰ní rok je hlavním úkolem
prodlouÏit nájemní smlouvy s majiteli

pozemkÛ, na kter˘ch jsou zahrádkáfiské
osady. V plánu jsou samozfiejmû opût
odborné pfiedná‰ky a besedy a také dva
zájezdy. V plánu je i v˘stava, na rozdíl
od jin˘ch rokÛ tentokrát aÏ koncem
listopadu a spoleãnû s ti‰novskou orga-
nizací âeského svazu vãelafiÛ, která
bude letos slavit 110 let organizovaného
vãelafiství na Ti‰novsku.

Jan Ka‰parec
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akce byla v letech 1977 a 1978, kdy se
budoval nov˘ silniãní prÛtah smûrem na
ti‰novskou ãtvrÈ Zaml˘n a na Deblín,
vãetnû nového mostu pfies fieku Svratku.
Zde ti‰nov‰tí vodafii potrubí ze ‰edé li-
tiny o prÛmûru 80 mm nahradili potru-
bím ze stejného materiálu, ale DN 150.
Zb˘vající ãást trasy DIS, s. r. o. pro-
vedla v letech 1998 a 1999 z PVC
150 mm. PÛvodnû  se plánovalo, Ïe cel˘
fiad bude z tvárné litiny, nakonec se tak
provedl jen 70 m dlouh˘ úsek pod
mosty. Bylo to první pouÏití tvárné liti-
ny na ti‰novském vodovodu.

V osmdesát˘ch letech minulého sto-
letí byla provedena rekonstrukce pátefi-
ního okruhu na ulicích Dvofiákova,
Rybníãek a v okolí nemocnice.
Rekonstruovan˘ fiad je nyní z potrubí
PVC DN 150, bylo nahrazeno litinové
potrubí DN 80. O nûkolik let pozdûji
provedl s. p. VHS Brno rekonstrukci
fiadÛ v ulicích Havlíãkova, Vrchlického
a Smetanova, potrubí ze ‰edé litiny
DN 80 bylo nahrazeno potrubím PVC
DN 100.

V letech 1987 a 1988 se rekonstru-
ovala jedna  z hlavních ti‰novsk˘ch ko-
munikací od sídli‰tû Pod Klucaninou ko-
lem  pily aÏ na ulici Trnec, tehdy tato
ulice mûla název Rudé armády, dnes je
to Brnûnská. Souãástí této generální
opravy vozovky byla samozfiejmû, ale
tehdy to vlastnû tak samozfiejmé nebylo,
i rekonstrukce vodovodní a kanalizaãní
sítû, vãetnû vefiejné ãásti pfiípojek.  Zde
s. p. VHS Brno nahradil ve vodovodním
fiadu litinové potrubí DN 150 a 80 za
PVC 150 mm.

Dal‰í v˘znamná ti‰novská akce pro-
bíhala v letech 1992 a 1993, je to kom-
plexní rekonstrukce pÛvodní ulice
Brnûnské od sídli‰tû U Humpolky aÏ na
námûstí Komenského. Rekonstrukce se

dotkla i ãásti tohoto námûstí a námûstí
Míru. Litinové potrubí 150 mm bylo na-
hrazeno potrubím z PVC o stejném prÛ-
mûru.

Zatím poslední velkou akcí v Ti‰novû
bylo pfiebudování pfiednádraÏního pro-
storu vãetnû nového prÛtahu od
Cáhlovské ulice na autobusové nádraÏí
v letech 2002 a 2003. Generálním doda-
vatelem stavby byla a. s. Skanska. Byl
poloÏen 310 m dlouh˘ úsek z tvárné li-
tiny DN 100. Z druhé strany, tedy
v ulici Janáãkovû, se souãasnû prová-
dûla rekonstrukce komunikace a rekon-
strukce vodovodní a kanalizaãní sítû.
Byl to úkol pro ti‰novsk˘ provoz vodo-
vodÛ a kanalizací. Vodovodní fiad v délce
413 m byl proveden z tvárné litiny
DN 80. Tak jako pfii pfiedcházejících re-
konstrukcích  se i zde rekonstruoval ne-
jen fiad, ale i vefiejné ãásti vodovodních
pfiípojek.

Vzhledem k tomu, Ïe ti‰novsk˘ vodo-
vod je oblastní, provádí se rekonstrukce
i v obcích, které jsou tímto vodovodem
zásobovány. V Pfiedklá‰tefií se mûnilo li-
tinové potrubí za PVC v ulicích
Palackého, B. Nûmcové, Víska,
Ve Dvofie, Trávníky, Strmá, v letech
1997 aÏ 1999 bylo nahrazeno litinové
a ocelové potrubí v dal‰ích ulicích
– K S˘pkám, Za Klá‰terem, Troubná,
Chaloupky a ·ikulova.  Pfiibyly také
fiady v nov˘ch ulicích, napfiíklad
v Pfiedklá‰tefií v Sadové a Pod Horkou.
V Îelezném v ulici Nad Mezí bylo polo-
Ïeno potrubí PE 80 mm, zde bylo nutné
také vybudovat AT stanici s hydrova-
rem.

Rekonstrukce a opravy se nezamû-
fiují jen na vodovodní fiady. V roce 1992
bylo nutno provést na ãerpací stanici
Niva v˘mûnu plechového zhlaví na
sbûrné studni � 3 m za zhlaví z nerezo-
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vého plechu a souãasnû do‰lo i na
opravu vnitfiních omítek. Opravovaly se
venkovní i vnitfiní omítky také na vodo-
jemu v Îelezném a v Herolticích (zde se
mûnila i okna a stfiecha), u mnoha ob-
jektÛ se opravovalo oplocení.

Jako pfiíklad je tfieba také uvést
nûkteré náklady. Tak práce na ãerpací
stanici Niva stály 200 tisíc Kã, na âS
Heroltice 266 tisíc, âS Îelezné 179 tisíc
a âS Jamné 229 tisíc korun.

Na závûr se musíme vrátit k organi-
zaci ti‰novsk˘ch vodafiÛ. Pfii privatizaci
zanikl státní podnik Jihomoravské vo-
dovody a kanalizace a byl nahrazen nû-
kolika akciov˘mi spoleãnostmi.
Vodovody na Ti‰novsku se staly vlast-
nictvím obcí, které s tímto majetkem
vstoupily do Svazku vodovodÛ a kanali-
zací Ti‰novsko. Svazek se stal podílní-
kem akciové spoleãnosti Vodárenská ak-
ciová spoleãnost a. s., Brno. Ti‰novsk˘
provoz vodovodÛ a kanalizací je sou-
ãástí divize Brno – venkov této a. s.,
která vznikla k 1. 12. 1993.

K 1. 1. 2007 se funkce vedoucího pro-
vozu ujímá Ïena – Milada Schneiderová,
která je v jeho ãele doposud. V tomto
roce InÏen˘rské stavby, s. r.o., Brno pod-
le projektu VH Atelier, spol. s r. o., pro-
vádí propojení Ti‰novského oblastního
vodovodu s Vírsk˘m oblastním vodovo-
dem. Od vzdu‰níkové ‰achty v Lomniãce
je poloÏeno 700 m potrubí ze tvárné li-
tiny DN 150 k vodojemu na Kvûtnici.
Tento fiad slouÏí jako záloÏní a plnû je
vyuÏíván jen pfii mimofiádn˘ch událos-
tech, jako byla napfiíklad porucha
v úpravnû vody Lomniãka. Jinak je ode-
bíráno jen nutné hygienické mnoÏství.

Je zajímavé i sledovat, kde se na-
cházely provozní prostory. Na poãátku
ti‰novského vodovodu to byly dvû míst-
nosti v komplexu obecního ml˘na a ti‰-

novské elektrárny na dne‰ní Ml˘nské
ulici (dnes je zde obchodní AZ centrum).
V jedné místnosti byl úfiední stÛl
Tomá‰e Knechta, ve druhé pak sklad
materiálu. Vodárna tehdy spolu s mûst-
skou elektrárnou tvofiila jednu mûst-
skou sloÏku. V roce 1942 se kanceláfi
mûstského vodáka stûhuje na radnici,
spolu s ním se do prostor v pfiízemí, dnes
jiÏ v té podobû neexistujících, stûhuje
i vedoucí elektrárny. V letech 1953
a 1954 je Mackova stodola na Bezruãovû
ulici  pfiebudována na provozní stfie-
disko. Mnoho let v‰ak tyto prostory uÏ
souãasn˘m podmínkám nevyhovovaly,
a tak v fiíjnu 2009 se ti‰novsk˘ provoz
doãkal nov˘ch objektÛ. U b˘valé Modety
bylo vybudováno nové moderní provozní
stfiedisko, odpovídající  souãasn˘m po-
tfiebám provozu.

Pí‰eme-li o historii ti‰novského vo-
dovodu, nesmíme zapomenout na ty,
ktefií historii vodovodÛ a kanalizací
(ty jsou nerozluãnû s vodovody spojeny,
ale to je zase dal‰í historie) na
Ti‰novsku psali. Mezi ti‰novsk˘mi vo-
dafii bylo mnoho takov˘ch, ktefií svoje
fiemeslo povaÏovali za stavovskou ãest
a s vodafiinou spojili velkou ãást svého
Ïivota. Z tûch prvních generací mimo
Tomá‰e Knechta, o kterém jsme jiÏ
psali, uveìme alespoÀ první pracovníky
Franti‰ka Fialu a Richarda Oplta, dále
Karla Souãka, Franti‰ka Kostelence,
Richarda Knechta a Antonína Srbu.
Z následujících generací ti‰novsk˘ch vo-
dafiÛ je tfieba jmenovat mimo Karla
Fialu také Ladislava Schallera, kter˘
vûnoval ti‰novskému vodovodu  ãtyfiicet
let svého Ïivota a celou síÈ znal zpamûti,
manÏele Kvûtu a Vûroslava Balá‰ovy,
Josefa Bohma, dále Bedfiicha Hoffmana,
Franti‰ka Baksu, Miloslava Mat˘sku,
Rudolfa Panáãka a jeho nerozluãného
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partnera Miloslava Bártu, známého
také pod pfiezdívkou Macek.

I kdyÏ se to dneska „nenosí“, mezi
souãasn˘mi zamûstnanci jsou takoví,
ktefií jsou vûrni své profesi a svému
zamûstnavateli desítky let. Po ãtyfiiceti
letech a pûti mûsících ode‰el do dÛchodu
Stanislav Chronc, z této doby  dvacet
dva rokÛ byl vedoucím provozu. Karel
Fiala ml. dovr‰í 30. ãervna 2011 41. rok
své práce pro ti‰novsk˘ vodovod, jen

o dva roky ménû má zde odpracováno
Miroslav Matal a o ãtyfii Zdenûk Kluska. 

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.

Podûkování

Chtûla bych tímto podûkovat v‰em pra-
covníkÛm na sanitkách na poliklinice
Ti‰nov za obûtavou pomoc mému ne-
mocnému manÏelovi. AÈ jdou v‰em
ostatním pfiíkladem! A to pí. Dufkové
Hanû, p. Jifiímu Bartovi, p. Micha-
lovi ·teinerovi, p. Petrovi Oplu‰ti-
lovi a pí. ·mídkové Marii. Dûkuji,
Opr‰alová.

Vzpomínky

Dne 24. 3. uplynulo 5 let,
co nás opustil pan EMIL
âECH. Za upfiímnou
vzpomínku dûkuje man-
Ïelka s rodinou.

Dne 1. 4. uplyne ‰est
let, kdy nás navÏdy
opustila paní MARIE
PLESKAâOVÁ. Kdo
jste ji znali, vûnujte jí
tichou vzpomínku. Man-
Ïel a dûti s rodinami.

Îivot mÛj skonãil, Va‰e cesta vede dál,
stisk ruky jsem Vám jiÏ nemohla dát.

Dne 30. 3. 2011 vzpomí-
náme 1. smutné v˘roãí,
kdy nás navÏdy opustila
na‰e maminka, babiãka,
prababiãka a teta paní
MARIE KOSOVÁ. A zá-
roveÀ si dne 15. 4. pfii-
pomeneme 52. v˘roãí
úmrtí na‰eho tatínka
pana JOSEFA KOSA.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

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

Dne 22. bfiezna 2011
jsme vzpomnûli 24. v˘-
roãí úmrtí pana
VÍTùZSLAVA ·UPA
z Unína. Stále vzpomí-
nají maminka, sestry
Eva a Jana s rodinami.
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Inzerce

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

Hledám pronájem 1+1 v Ti‰novû,
tel.: 604 876 222

Hledám podnájem 2+1 do 8 000,- tis. Kã
v Ti‰novû. Tel.: 607 965 375

1+1 ubytování vãetnû sluÏeb, vhodné
pro jednu osobu, zafiízen˘ – kabelová
televize, internet, úklid v cenû. 6000,-
Kã/mûsíãnû. Voln˘ od dubna. Tel.: 603
894 613, p. Stanûk

Koupím rodinn˘ dÛm v Brnû a okolí
k bydlení (vût‰í i men‰í i ve ‰patném
stavu). Jen solidnû. Platím hotovû. Jsem
pfiím˘ kupec. Tel.: 546 220 361

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

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

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

Pronajmu garáÏ, sídl. Pod Klucaninou.
Tel.: 732 567 085

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

Prodám ‰vestkov˘ sad 5 km od
Ti‰nova. BliÏ‰í informace na tel. ã. 731
457 010

Dovoz písku, odvoz sutû.
KONTEST s. r. o. Bfiezina 14, Ti‰nov.
Tel:. 604 215 674

PRÁCE Z DOMU více www.byznys-
zdomu.cz

Individuální poradenství, terapie
emoãní svobody a kouãování. Zdraví,
stres, vyãerpání, ztráta motivace,
únava, partnerské vztahy, problémy
v práci a podnikání, penûÏní pfiesvûd-
ãení. Ti‰nov 600,- Kã/hod. Katûrina
Málková, 732 244 333

Finanãnû zajímavá práce. Od 18 let
vûkovû neomezeno. PoÏadujeme praco-
vitost, spolehlivost, dobré vystupování.
Nabízíme rychlé za‰kolení, pfiíjemn˘
pracovní kolektiv, volnou pracovní dobu.
Tel.: 739 206 294

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

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

Spofiení, investice, www.f-finance.cz

Zámeãnictví Petr Hlubinka
M: 603 420 867

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

Penzion âerven˘ Ml˘n hledá pomoc-
nou sílu do kuchynû. Tel.: 549 410 461

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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