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Vystoupení KVJ – Éirigh
na Jarní trhové slavnosti.
(foto Jan Pernica)
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oncem dubna nám jiÏ slunce
hfieje záda a táhne nás na v˘lety.
Do údolní nivy Svratky mÛÏeme

bez obav vyrazit, dobrovolníci z Nedvû-
dice, Doubravníku a ·tûpánovic vyãistili
bfiehy fieky aÏ k hranicím Ti‰nova, kde uÏ
musí pokraãovat místní. Dobrovolnick˘ch
rukou bylo mnoho i na ãi‰tûní bfiehÛ
Lubû. Kromû rodiny slep˘‰Û kfiehk˘ch,
zahnízdûné v tlejících hadrech na bfiehu,
jsme na‰li i nûkolik lastur velevruba tu-
pého, mnoÏství jarních kvûtin a velké
mnoÏství odpadkÛ rÛzného druhu. Inu,
svût je krásn˘ ve své rozmanitosti.

Pokud vás nezláká jarní voda, vydejte
se do kopcÛ. Na stráních nyní rozkvétá
mnoho rostlin a jistû najdete poãátkem
kvûtna i mûsíãnici vytrvalou, kvûtinu mi-
lostnou, která va‰i cestu provoní svou
sladkou vÛní. Po dubnové vycházce s orni-
tologem jiÏ moÏná mnozí i urãí zpûv ptákÛ,
minimálnû trylky cilp-calp budníãka
men‰ího, toho typického posla jara.

Pokud vás ani kvûtiny a ptáci neuspo-
kojí, vydejte se k dal‰ím plodÛm Matky
Zemû, krásn˘m, ale neÏiv˘m a nevoÀa-
v˘m kamenÛm, vystaven˘m na tradiãní
ti‰novské expozici minerálÛ. Naleznete je
od pátku 29. dubna do nedûle 1. kvûtna
nejen v budovû místní sokolovny, ale
i v pfiilehl˘ch budovách ‰kol. Ov‰em za-
ruãenû pravé horniny uvidíte bûhem ex-
kurzí do horního patra Královy jeskynû,
kam vás v dobû konání v˘stavy minerálÛ
zavedou ãlenové âeské speleologické spo-
leãnosti. Ti ve svém volném ãase odkr˘vají
dal‰í tajuplná místa ti‰novského krasu.

Také na námûstí bude v sobotu
30. dubna Ïivo, neboÈ probûhnou i ti‰nov-
ské trhy a nabídnou zpestfiení va‰eho jí-
delníãku z místních zdrojÛ. Nebude zde
sice bohat˘ kulturní program jako na
prvních jarních trzích, které v keltském
duchu a ke Dni Zemû byly opravdu
skvostné, ale mÛÏete na stánku Ekopo-
radny Ti‰novska najít i v˘robky Fair

Trade. Ty jsou vyrobené sice trochu dále
od hranic na‰eho mûsta, nicménû v sou-
ladu s udrÏiteln˘m rozvojem a s dobr˘m
sociálním a ekologick˘m dopadem jejich
v˘roby. Znaãku Fair Trade – spravedliv˘
obchod byste si mûli zapamatovat. Na‰e
mûsto se chystá pfiipojit k iniciativû
Fairtradová mûsta a v pfií‰tím ãísle TN se
dozvíte detaily o organizaci Fairtradové
snídanû, plánované na 14. kvûtna.

Ráda bych pfii této pfiíleÏitosti pfiipo-
mnûla, Ïe opravdu mnoho prospû‰n˘ch
aktivit se ve mûstû a okolí koná díky dob-
rovolníkÛm, kter˘m to nedá a nejen pro
své potû‰ení dûlají dobré vûci. Rada
Evropské unie vyhlásila rok 2011
Evropsk˘m rokem dobrovoln˘ch ãinností
na podporu aktivního obãanství a já dou-
fám, Ïe v na‰em mûstû a okolí bude aktiv-
ních lidí pfiib˘vat. Mnoho lidí také koná
dobrovolné práce, které nejsou vÛbec vi-
dût, neboÈ nejsou urãené pro ‰ir‰í vefiej-
nost, napfiíklad dobrovolníci pomáhající
v domovû svaté AlÏbûty v ÎernÛvce.

Je na kaÏdém z nás, co prospû‰ného
udûlá pro jiné, aÈ uÏ pro cizí, nebo pro
svou vlastní rodinu, které vûnuje s láskou
svÛj ãas. Nebo pro pfiírodu, rostliny a Ïi-
voãichy, ktefií se sami pfied vlivem lidské
civilizace ochránit nedovedou, tfieba Ïáby
táhnoucí pfii rozmnoÏování pfies silnice
plné aut ve ·tûpánovicích ãi jinde. Ty by
bez pomoci dobrovolníkÛ zahynuly a táh-
nou tudy odedávna.

Závûrem pfiidávám nûco z moudrosti
na‰ich pfiedkÛ:
Je-li duben pûkn˘,
bude kvûten je‰tû lep‰í.
Je-li v dubnu krásnû a povûtfií ãisté
bude kvûten nepfiíjemn˘ jistû.

Vyberte si podle naturelu, která z pra-
nostik je vám bliÏ‰í, uÏijte si pûkn˘ konec
dubna a poãátek nejkrásnûj‰ího mûsíce
v roce – mûsíce lásky.

ZdeÀka Dohnálková

K
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka na MûÚ v Ti‰novû:

Vedoucí finanãního odboru

PoÏadavky:
– V· vzdûlání, nejlépe ekonomického smûru 
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích a zákon

ã. 500/2004 Sb., správní fiád), orientace v právních pfiedpisech v oblasti ekono-
mické a daÀové správy, znalost úãetnictví a rozpoãtování vefiejné správy

– praxe v oboru nejménû 2 roky v˘hodou, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti
nutná do 18 mûsícÛ od nástupu

– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi
– schopnost vedení kolektivu
– nástup dle dohody, nejlépe 1. 9. 2011

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 10-11.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 23. 5. 2011
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.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 spo-
jení.

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

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evi-
dence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏe-
ném 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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Laviãky pro lidi II.

Dûkuji paní radní Dohnálkové
a panu místostarostovi Klusákovi za
umoÏnûní podat návrhy na umístûní
laviãek v na‰em mûstû. Zcela jistû toho
vyuÏiji. Urãitû bych si  v‰ak dovolila
informace paní radní Dohnálkové
upfiesnit: pfied ‰kolou na Smí‰kovû ulici
skuteãnû nejedna laviãka je. Opravdu
pfied nûkter˘mi stojí auta. Ptejme se,
obyãejní obãané, proã.

Proã dosud nebylo umoÏnûno tûmto
autÛm znovu parkovat na parkovi‰ti
u pomníku J. A. Komenského? A co Ïá-
doucí dofie‰ení dopravní obsluÏnosti
‰koly?

Proã laviãky stojí u naprosto zane-
dbaného kdysichodníku, kter˘ vede od-
nikud nikam v délce asi 30 m?

Proã maminky a dûti, zejména Ïáci
pfiecházející z druhé ‰k. budovy pro po-
hyb po ulici Smí‰kové nemají Ïádn˘
chodník a ‰plhají se po meziãkách pfied
rodinn˘mi domky?

Á propos: na laviãku pfied ‰kolou
bych si ani nesedala. Pubertální mládeÏ
se na ní vyhfiívá, za naprostého nezájmu
procházející vefiejnosti, na sluníãku po
svém. Sedící na opûradle s nohama od-
loÏen˘ma na sedátku. A kdo to je‰tû ne-
ãetl v Ti‰novsk˘ch novinách, pohodové
a klidné místo pro setkávání je hned
za rohem, na b˘valé zahradû ‰kolní dru-
Ïiny.

Dûkuji za ãas, kter˘ jste strávili ãet-
bou tohoto ãlánku, a vûfiím, Ïe kompe-
tentní osoby se tûmito pfiipomínkami
budou zab˘vat.

PaedDr. Petra Kappelová
zastupitelka za TOP 09
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MûKS Ti‰nov uvádí

stfieda 27. dubna 2011 v 19.30 hod.
kostel sv. Václava

2. roãník festivalu Hudební jaro
ZdeÀka Pololáníka

VELIKONOâNÍ KONCERT
– PùVECK¯ SBOR LUMÍR

Podrobnosti byly uvedeny v minu-
lém ãísle Ti‰novsk˘ch novin.

pátek 29. dubna 2011 ve 21.00 hod.
mal˘ sál MûKS

Jazzov˘ klub HM
JAZZ EFTERRÄTT

Jazz Efterrätt je sdruÏení mlad˘ch
profesionálních hudebníkÛ, ktefií spo-
leãnû hrají a vystupují od svého vzniku

v roce 1998. Tvofií jej absolventi praÏ-
sk˘ch konzervatofií. V souãasnosti má
kapela toto sloÏení: Luká‰ Chejn – ky-
tara; Martin Plach˘ – altsaxofon; Tomá‰
Uhlík – basová kytara; Petr Bene‰
– klávesy; Ondfiej Pomajsl – bicí.
Skupina ve své tvorbû nadÏánrovû spo-
juje mnoho hudebních stylÛ a je pro ni
typick˘ ostr˘ kontrast funkovû pulsující
rytmiky, melodick˘ch linek a jazzov˘ch
sól. Îánrovû je skupina vnímána na po-
mezí jazzu, funky a soulu, sami hudeb-
níci si v‰ak rádi zahrají i latinsko-ame-
rickou hudbu, swing ãi dixieland.

Klub bude otevfien od 19.30 hodin.

stfieda 4. kvûtna 2011 v 19.00 hod.
kino Svratka

Stand Up Comedy Show
KOMICI s.r.o.

Vystoupí komici z pofiadu stanice
HBO „Na stojáka“ – Milo‰ Knor, Ruda
z Ostravy, Karel Hynek.

Pofiadatelem akce je Kavárna u kina,
MûKS pouze poskytuje prostor k její
prezentaci.

ãtvrtek 5. kvûtna 2011 v 17.00 hod.
velk˘ sál MûKS

VYSTOUPENÍ ÎÁKÒ LITERÁRNù
DRAMATICKÉHO OBORU ZU·
Pofiadatelem akce je ZU· Ti‰nov,

MûKS pouze poskytuje prostor k její
prezentaci.

stfieda 11. kvûtna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Závûreãn˘ koncert KPH
sezóny 2010-11

TI·NOVSK¯ KOMORNÍ
ORCHESTR

Koncertní sezóna Kruhu pfiátel hudby
bude uzavfiena tradiãnû – vystoupením
Ti‰novského komorního orchestru vede-
ného Jaroslavem Kolesou. Soubor pfii-
pravuje na rozlouãení s probíhajícím
roãníkem KPH velmi zajímav˘ program
– zazní Mozartovo Divertimento II 
B-dur, Koncert d-moll pro flétnu a hoboj
Antonia Vivaldiho, Partia in d F. I. TÛmy,
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skladba Roméo et Juliette Charlese
Gounoda a Sinfonie In D Felixe
Mendelssohna-Bartholdyho. Pfiedstaví
se i fiada hostÛ: sopranistka Martina
Macko, hráãka na hoboj Ivana Plachá,
flétnista Vítûzslav Drápal, violista Otto
HasoÀ a dirigent Vít Mareãek.

O Concentu Moraviae (nejen)
v Ti‰novû

JiÏ v minulém ãísle jsme pfiinesli in-
formaci, Ïe do Ti‰nova opût zavítá mezi-
národní hudební festival 13 mûst
Concentus Moraviae. PfiibliÏme si po-
drobnûji aktéry obou ti‰novsk˘ch kon-
certÛ, které se konají vÏdy od 19.30
hodin ve velkém sále MûKS na Ml˘nské
ulici.

Hned v druh˘ den
leto‰ního roãníku,
tedy v nedûli
29. kvûtna u nás
vystoupí Zuzana
Lapãíková Kvintet
na koncertû s pod-
titulem „Balady
a janáãkovské para-
fráze“. Toto sesku-
pení zaãalo koncer-
tovat v roce 2007

a spojili se v nûm hudebníci, ktefií se jiÏ
dlouhou dobu úspû‰nû pohybují na jaz-
zov˘ch pódiích a patfií ke ‰piãce ve své
generaci. Kvintet realizuje repertoár,
kter˘ vychází z inspirací moravskou
lidovou hudbou a je pouãen o pfiístupy
z hudby soudobé a z jazzu. Zásadním
momentem jsou silné individuální v˘-
kony hudebníkÛ, ktefií v‰ak spolu v˘-
teãnû komunikují jako celek. Kvintet
tvofií: Zuzana Lapãíková – cimbál, zpûv;
Josef Feão – kontrabas; Kamil Slezák
– bicí nástroje; Ondrej KrajÀák – klavír
a Rostislav Fra‰ – saxofon.

Zuzana Lapãíková pochází z morav-
ského Slovácka, kde se svojí rodinou
Ïije. Díky rodinnému zázemí se zaãala
hudebnû rozvíjet na poli moravské li-
dové písnû a hudby. Na brnûnské kon-
zervatofii absolvovala hru na cimbál
a etnologii a hudební vûdu na
Masarykovû univerzitû v Brnû. Pro
svoji otevfienost vÛãi hudebním podnû-
tÛm Zuzana Lapãíková pfiekroãila hra-
nice folklórního Ïánru a vstoupila na
pole hudby artificiální (barokní, soudobá
– od komorních formací aÏ po orchest-
rální tûlesa) a meziÏánrov˘ch propojení
(jazz, soudobá hudba). Mezi její poslední
autorské poãiny patfií kompozice orato-
ria Orbis pictus na texty Jana Amose
Komenského, které zaznûlo ve svûtové
premiéfie na Mezinárodním hudebním
festivalu Smetanova Litomy‰l v roce
2009.

Naopak témûfi v závûru festivalu,
konkrétnû ve ãtvrtek 23. ãervna, se
pfiedstaví Zemlinsky Quartet a Karel

Ko‰árek. Zemlinského kvarteto jiÏ od
svého zaloÏení v roce 1994 navazuje na
bohatou tradici ãeské kvartetní ‰koly.
Zvítûzilo na soutûÏi smyãcov˘ch kvartet
v Bordeaux (2010), je laureátem
PraÏského jara a dal‰ích mezinárodních
soutûÏí v kanadském Banffu a v Lon-
d˘nû. Kvarteto vystoupilo v rámci sv˘ch
turné jiÏ na ãtyfiech kontinentech. Jeho
repertoár zahrnuje více neÏ 180 dûl
pfiedních ãesk˘ch i svûtov˘ch sklada-
telÛ. Po úspûchu prvních dvou CD s ães-
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kou hudbou podepsalo Zemlinského
kvarteto exkluzivní nahrávací kontrakt
s francouzskou firmou Praga Digitals.
Pro ni natoãilo jiÏ sedm titulÛ vãetnû
sady ãtyfi CD s ranou kvartetní tvorbou
A. Dvofiáka, která získala prestiÏní
francouzské ocenûní „Diapason d’Or“.
âleny souboru jsou: Franti‰ek Souãek
– housle; Petr StfiíÏek – housle; Petr
Holman – viola a Franti‰ek Fortin
– violoncello.

Klavírista Karel Ko‰árek vystudoval
konzervatofi v KromûfiíÏi a AMU

v Praze. Svá studia zakonãil v USA
(Dallas), kde získal diplom Artist
Certificate a titul Master in Music.
Nahrává pro v˘znamné spoleãnosti,
mimo jiné Supraphon a Naxos, a pravi-
delnû spolupracuje s mezzosopranistkou
Magdalenou KoÏenou. Recitály v uply-
nul˘ch sezónách v New Yorku, Dallasu,
Palm Beach, Calgary, Tel Avivu,
Petrohradu a Bangkoku, stejnû jako
koncertní vystoupení v Evropû
a Japonsku dokumentují jeho meziná-
rodní umûlecké aktivity.

Na programu ti‰novského veãera
bude Koncert pro klavír ã. 13 C dur
W. A. Mozarta, smyãcov˘ kvartet
„Z mého Ïivota“ Bedfiicha Smetany
a La Création Du Monde Daria
Milhauda.

Vstupenky na koncerty jsou jiÏ nyní
v prodeji v knihkupectví paní Ra‰kové
na Brnûnské ulici. Pfii zakoupení do dne
zahájení festivalu je vstupné niÏ‰í,

slevu mají i studenti, dÛchodci a drÏi-
telé prÛkazÛ ZTP. Naopak je moÏné si
pofiídit „sponzorskou“ vstupenku v cenû
550,- Kã, kterou pfiispûjete na nákup
Ïidlí pro koncertní sál na hradû
Pern‰tejnû. Tam se letos uskuteãní fes-
tivalov˘ koncert v pondûlí 6. 6.
v Rytífiském sále a vystoupí na nûm
‰v˘carské smyãcové kvarteto Merel
Quartet. Také na tuto akci je moÏno
koupit vstupenky ve zmiÀovaném knih-
kupectví.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci kvûtnu 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

3. 5., 4. 5., 17. 5. a 18. 5. 2011 v 17.00
pfiedná‰ky letního kurzu UVâ
– Barokní architektura v evropsk˘ch
dûjinách

11. 5. a 25. 5. 2011 v 17.00 pfiedná‰ky
letního kurzu UVâ – Dûjiny opery

Salonky

5. 5. 2011
Státní hrad Vevefií

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 6. roãníku projektu „Salonky“
v˘let na státní hrad Vevefií.

Hrad Vevefií patfií k nejrozsáhlej‰ím
a v souãasnosti také nejvíce zanedba-
n˘m hradním areálÛm u nás. Od roku
1999 probíhá postupnû rekonstrukce
hradních prostor a pfiilehl˘ch objektÛ,
z nichÏ nûkteré nám bude dovoleno
spatfiit na vlastní oãi (reprezentativní
místnosti, zrestaurované fresky ãi opra-
ven˘ krov tzv. Paláce s bfiitovou vûÏí, ...)
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Sraz úãastníkÛ: 8.40 u vlakového nád-
raÏí v Ti‰novû
Plán trasy: Ti‰nov – Veverská Bít˘‰ka
(autobus), Veverská Bít˘‰ka – hrad
Vevefií (pû‰ky)
Zpáteãní cesta po domluvû je moÏná au-
tobusem i pû‰ky.

Dopravu si platí kaÏd˘ sám, vstup
na zámek ãiní 40,- Kã (bude vybírán
v den v˘letu).

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

19. 5. 2011
Lomnickou oborou

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
pro zájemce vycházku do lomnické
obory pod vedením lesního pedagoga,
revírníka LesÛ âR Maria Lanãi. Jedná
se o vycházku starou oborou patfiící
k lomnickému zámku tvofienou torzem
plotÛ a nûkter˘ch mysliveck˘ch zafií-
zení.

Délka trati po traktorové pfiibliÏo-
vací lince je odhadována na 5 km.
Pokud úãastníci dojdou aÏ na nejvy‰‰í
bod,  odmûnou jim bude pohled na
Lomnici z ptaãí perspektivy.
Sraz úãastníkÛ: v 9.00 u vlakového
nádraÏí v Ti‰novû.

Zájemci se musí pfiihlásit do 10. 5.
2011 osobnû v knihovnû nebo telefo-
nicky na ãísle 549 121 001-5. 

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie
Z proutûného ko‰íku

4. 5., 11. 5., 18. 5. a 25. 5. 2011
Kreativní dílny

V mûsíci kvûtnu se mÛÏete tû‰it na
jarní tvofiení opût kaÏdou stfiedu od
13.00 do 16.00 hodin.

Provedeme hrátky se zvífiátky – ãe-
kají na vás rozdovádûné opiãky, s pfií-

chozím jarem vyrobíme barevné kytiãky
a také vás potû‰í veselí jeÏci. Poslední
stfiedu v mûsíci je pro vás opût pfiipra-
veno odpoledne plné zajímav˘ch her.

Jarní koncert Z·, ZU·
a M· Lomnice
„VáÏná hudba váÏnû i neváÏnû“

Kdy: 4. kvûtna 2011 v 18.00 hodin
Kde: synagoga v Lomnici

V programu budete mít to potû‰ení
usly‰et a uvidût vystoupení ÏákÛ ZU·
Lomnice a hostÛ – Ti‰novsk˘ pûveck˘
sbor, LSDa Lomnice, Dada Klementová
a CKK Band & studenti JAMU, Barocco
Aggiornato a ZU· Ti‰nov.

Pozvánka na koncert

Srdeãnû zveme na koncert Pocta
blahoslavenému Janu Pavlu II.,
kter˘ se uskuteãní v nedûli 8. 5. 2011
v 18.00 hod. v bazilice Porta coeli
v Pfiedklá‰tefií.

Koncertem chce v‰ech 170 úãinku-
jících vzdát úctu jedné z nejv˘znam-
nûj‰ích postav církevních dûjin a zcela
mimofiádné osobnosti 20. století. Vztah
Jana Pavla II. k na‰emu národu byl
velmi blízk˘ a láskypln˘.

Bûhem koncertu bude proveden
¤ímsk˘ triptich – zhudebnûná duchovní
závûÈ Jana Pavla II.

Autorem hudby je Mons. Marco
Frisina, fieditel hudby fiímské diecéze,
autor duchovní a filmové hudby, osobní
skladatel papeÏe Jana Pavla II.
a Benedikta XVI. U pfiíleÏitosti 170. v˘-
roãí narození nejvût‰ího skladatele ãeské
hudby Antonína Dvofiáka bude uvedeno
jeho slavné Te Deum laudamus.

Koncerty pofiádá ¤ímskokatolická
farnost pfii katedrále sv. Petra a Pavla
v Brnû ve spolupráci s ¤ímskokatolic-
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kou farností Ti‰nov. Zá‰titu pfievzali
Mons. Vojtûch Cikrle, biskup brnûnsk˘,
JUDr. Pavel Varvafiovsk˘, vefiejn˘ och-
ránce práv a Obecní úfiad Pfiedklá‰tefií.
Pfiedprodej vstupenek: knihkupectví
paní Ra‰kové, Ti‰nov, Brnûnská 475.

Jarní v˘stava v synagoze

S postupujícím jarem se blíÏí termín
zahájení v˘stavní sezóny v lomnické
synagoze, a tím i dal‰í pfiíleÏitost ti‰-
novské galerie V-atelier pfiedstavit ve
spolupráci s mûstysem Lomnice vefiej-
nosti nové umûlce – malífie Aloise Fialu
a keramiãku Veroniku Hejhalovou.

Alois Fiala zakomponovává lidské fi-
gury do více ãi
ménû realistic-
kého prostfiedí,
které dotváfií
jejich charakter
a nálady.
Osciluje od no-
stalgie, smutku
a samoty pfies

harmonické souznûní aÏ ke kritickému
nadhledu.

Keramiãka Veronika Hejhalová vy-
tváfií z ‰amo-
tové hlíny ob-
jekty zaloÏené
na efektu vnitfi-
ního zdroje
svûtla a tvaro-
vého kontrastu.
Nevyh˘bá se
s a m o z fi e j m û
i tvorbû uÏit-

ného charakteru,
jako jsou napfiíklad

mísy, svícny, kvûtináãe, pro které je ale
charakteristick˘ nezamûniteln˘ autor-
sk˘ rukopis.

ProtoÏe rok 2011 je rokem 20. v˘roãí

vzniku galerie V-atelier, bude v˘stava
v horních prostorách synagogy roz‰í-
fiena o prezentaãní v˘stavu kmenov˘ch
autorÛ galerie.
Slavnostní vernisáÏ s kulturním
programem se uskuteãní v sobotu
30. dubna 2011 ve 14.00 hod. a v˘-
stava potrvá do 29. kvûtna.

Otevfieno bude soboty a nedûle od
13.00 do 17.00 hodin. Náv‰tûvy mimo
tuto dobu jsou moÏné po domluvû na
Úfiadu mûstyse Lomnice, tel. 549 450 315.

Tû‰íme se na vás.
Mgr. Jan Va‰ãák

V˘stava v Senticích

Obecní úfiad Sentice Vás srdeãnû zve
na dvoudenní hodovou v˘stavu sentic-
k˘ch amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ 14. a 15.
kvûtna 2011 v sentické ‰kole.
Vystavují:
Jifií Jelínek st. – obrazy
Ludmila Juraãková – v˘‰ivka
Zdenek Plachk˘ – obrazy
Dana Stejskalová – ‰perky
Petr Lesák a Iveta Králová – fotografie
z jezdeckého klubu Sentice
Zahájení s kulturním programem pro-
bûhne v sobotu 14. 5. v 10.00 hod.
Otevfieno 10.00 – 18.00 hod.

Pozvánka na autorskou
v˘stavu

,,KRÁSA BAREV“
Irena ·ikulová – odûvní tvorba

IN-SPIRACE
Erika Leksová – sklo a ‰perky

E. J. design
VernisáÏ se koná 8. 5. 2011 v aule gym-
názia Bystfiice nad Pern‰tejnem.
Hrát bude komorní sbor ALTER EGO.
V̆ stava trvá od 9. 5. do 22. 5., dennû
14.00 – 18.00 hod.
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Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
27. 4. Hudební jaro ZdeÀka Pololánika kostel 19.30 MûKS

– Velikonoãní koncert sv. Václava
27. 4. Módní pfiehlídka modelÛ tûlocviãna 15.00 Z· nám.

z odpadov˘ch materiálÛ 28. fiíjna
29. 4. Jazzov˘ klub HM – Jazz Efterrätt mal˘ sál MûKS 21.00 MûKS
30. 4. Petunie 2011 hfii‰tû pod Kvûtnicí 9.00
4. 5. Tancem k sobû RC Studánka 18.30 RC Studánka
4. 5. Komici s.r.o. kino Svratka 19.00 Kavárna

– Stand Up Comedy Show u kina
5. 5. Salonky – hrad Vevefií nádraÏí 8.40 MûK
5. 5. Májová veselice jídelna DPS 14.00 CSS
5. 5. Vystoupení ÏákÛ literárnû- velk˘ sál MûKS 17.00 ZU·

-dramatického oboru ZU·
7. 5. Volejbalov˘ turnaj profesních druÏstev hfii‰tû u gymnázia 9.00
7. 5. Míle pro mámu 15.30 RC Studánka
8. 5. Otevfiení Muzea mûsta Ti‰nova MüllerÛv dÛm 14.00
8. 5. Pocta blahoslavenému Porta coeli 18.00 ¤ímskokato-

Janu Pavlu II. lická farnost
9. 5. Ekologické prací prostfiedky RC Studánka 16.30 RC Studánka

11. 5. Gastrotour akademie sokolovna 10.00 SO· Fortika
11. 5. KPH – Ti‰novsk˘ komorní orchestr velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
14. 5. Muzejní noc Podhorácké 18.30 Podhorácké

muzeum muzeum

V˘stavy
Datum Akce Místo
16. 4. – 12. 5. Vladimír Kokolia JamborÛv dÛm
14. 5. – 2. 6. Vladimír JÛza JamborÛv dÛm
20. 4. – 30. 4. V̆ stava jihomoravsk˘ch matefisk˘ch center foyer MûKS
30. 4. – 1. 5. Mezinárodní expozice minerálÛ sokolovna Ti‰nov
1. 5. – 10. 6. JiÏní Morava ve fotografii – Pavel Smékal Domov sv. AlÏbûty

14. 5. – 15. 5 Hodová v˘stava ‰kola v Senticích
30. 4. – 29. 5. Jarní v˘stava v synagoze Lomnice

Jinde
Datum Akce Místo
4. 5. Jarní koncert – VáÏná hudba váÏnû a neváÏnû synagoga v Lomnici
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Oslavy 60. v˘roãí

Základní ‰kola
Smí‰kova oslaví
v mûsíci kvûtnu
své 60. narozeniny.
Pfii této pfiíleÏitosti

zveme b˘valé i souãasné Ïáky, zamûst-
nance, ale i rodiãe a v‰echny zájemce na
Den otevfien˘ch dvefií, kter˘ probûhne
v pátek 20. kvûtna. Souãástí bude kromû
prohlídky budovy ‰koly i doprovodn˘
program v podobû vystoupení ÏákÛ
a uãitelÛ ‰koly.

V sobotu 21. kvûtna pak budou oslavy
pokraãovat v odpoledních hodinách zá-
bavn˘m programem pro dûti a rodiãe na
‰kolním hfii‰ti. Cel˘ program bude za-
konãen veãer taneãní zábavou za dopro-
vodu skupiny Hobbit music s panem
uãitelem ZdeÀkem Kuãerou.

Podrobnûj‰í program a informace
vãetnû chystaného pfiekvapení nalez-
nete v pfií‰tím ãísle Ti‰novsk˘ch novin,
na Ti‰novské televizi a na‰ich interne-
tov˘ch stránkách www.zssmiskova.cz.

Na setkání se tû‰í zamûstnanci
a Ïáci Z· Smí‰kova 

Jazyková tfiída

Základní ‰kola, Ti‰nov, Smí‰kova
840 oznamuje, Ïe ve ‰kolním roce
2011/2012 opût otevfie tfiídu s vy‰‰í hodi-
novou dotací anglického jazyka.

Vstupní test z anglického jazyka
se bude konat v úter˘ 10. kvûtna v 8.00
hod. na Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840.

S sebou psací potfieby, pfiezÛvky.
Obsah vstupního testu bude v rozsahu
uãiva anglického jazyka I. stupnû:

– poslech
– práce s textem
– sloveso be, can, have

– neurãit˘ ãlen
– pfiítomn˘ ãas prost˘, prÛbûhov˘
– odpovídající slovní zásoba
Pfiihlá‰ku lze vyzvednout v kance-

láfii ‰koly, popfi. vytisknout na webov˘ch
stránkách www.zssmiskova.cz.

Pfiihlá‰ky odevzdejte do pátku 6. 5.
2011 do 15.00 hod. na sekretariát ‰koly.

Adopce na dálku
Letos pfiibyl do ‰koly nov˘
,,spoluÏák“

Dne 19. 11. 2010 se konal Projektov˘
den na téma: „Den pro lidská práva“,
kde jedním z témat byla PRÁVA DùTÍ.

Pfii této pfiíleÏitosti nás, Ïáky IX. B,
napadlo, Ïe by na‰e ‰kola mohla poskyt-
nout vzdûlání (pomoc) jednomu z indic-
k˘ch dûtí pomocí projektu „Adopce na
dálku®“, kter˘  funguje od roku 2002.
V souãasné dobû podporuje ve spolu-
práci se stfiediskem Mount Rosary té-
mûfi 900 dûtí. Kromû umoÏnûní studia
(zaplacení ‰kolného, uniformy, ‰kolních
pomÛcek, pfiípadnû dopravy nebo inter-
nátního ubytování) jsou pro sponzorova-
né dûti pofiádány zdravotní prohlídky
a prázdninové tábory.

K realizaci projektu jsme potfiebo-
vali vybrat ãástku 4900 Kã. Pfiipravili
jsme si plakát s obrázky a mapou, argu-
menty na pfiesvûdãování spoluÏákÛ,
informace k zodpovûzení pfiípadn˘ch do-
tazÛ a spoleãnû s paní uãitelkou jsme
nav‰tívili tfiídy I. i II. stupnû, kde jsme
se snaÏili pfiesvûdãit své spoluÏáky, aby
se s námi zapojili do uskuteãnûní na-
‰eho nápadu, coÏ se podafiilo.  

Adoptovali jsme si desetiletého
chlapce Aistona Mascarenhase, kter˘
chodí do 3. tfiídy. Má stejnû starou setru
Ishal a mlad‰ího bratra Aarona. Aiston
je aktivní a dobr˘ student. Rád opra-
vuje vûci a chtûl by se stát mechanikem.
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Má také rád zemûdûlství, rostliny, ovoce
atd. Pracuje se sv˘m otcem na malé
zahradû.

Tímto bychom chtûli podûkovat v‰em
ÏákÛm, ktefií se zapojili do projektu,
vzdali se pro jednou sv˘ch oblíben˘ch
brambÛrek nebo sladkostí a tyto peníze
vûnovali, aby pomohli indickému
chlapci ke vzdûlání.

Petra Novotná, Markéta Neãasová,
Lubomír Jan‰ta, IX.B

SoutûÏ „Ptaãí den“ v ZOO

V pátek 1. 4. 2011 se ãtyfiãlenné sou-
tûÏní druÏstvo na‰ich ÏákÛ osm˘ch tfiíd
ve sloÏení Pavla Trmaãová, Martina
·ãudlová, Petr Samson a Dominik Kráº
zúãastnilo vûdomostní soutûÏe „Ptaãí
den“ v brnûnské zoologické zahradû.
V konkurenci 16 soutûÏních druÏstev ji-
homoravsk˘ch základních ‰kol a gym-
názií jsme letos obsadili krásné tfietí
místo. Kromû diplomu a ply‰ov˘ch hav-

ranÛ jsme si
odvezli také
o d h o d l á n í
zúãastnit se
této soutûÏe
i v pfií‰tím
roce.
Nezb˘vá neÏ
popfiát, aÈ
na‰im Ïá-
kÛm jejich
ornitologické
nad‰ení vy-
drÏí!

Alena Jankovská
Z· Ti‰nov, Smí‰kova

Pfiebornice okresu

V pátek 25. 3. se uskuteãnil na Z·
Smí‰kova okresní pfiebor v basketbale
dívek  8. a 9. roãníkÛ. Na‰e ‰kola posta-
vila do soutûÏe dvû druÏstva. DruÏstvo
A, které bylo sestaveno z hráãek ti‰nov-

ského basketbalu, si ‰lo jasnû za sv˘m
cílem obhájit loÀské prvenství a to se
jim podafiilo. DruÏstvo B, které bylo se-
staveno z hráãek osm˘ch roãníkÛ, star-
tovalo mimo soutûÏ, vyzkou‰elo si v‰e,
co se uãí v hodinách TV a bralo svou
úãast jako pfiípravu na pfií‰tí rok.

Obû druÏstva si zaslouÏí velkou po-
chvalu za reprezentaci ‰koly, bojovn˘
a zodpovûdn˘ v˘kon a patfií se také po-
dûkovat v‰em trenérÛm ti‰novského
basketbalu, ktefií hráãky pfiipravují na
oficiální soutûÏe.

Sestava:
DruÏstvo A:
Dufková K., Navrátilová J., Hosnédlová
K., Pleskaãová B., V˘rostová A.,
Rosická M., âumová K., KfiíÏová T.
DruÏstvo B:
Sikorová J., Sáblíková K., Kohout-
ková E., Do Thi M., ·paãková B.,
Gergelyová N., Dobrovolná N.,
Ceníková T., Vejrostová P.

vd
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Pfiijímací zkou‰ka

Základní ‰kola
Ti‰nov, nám. 28.
fiíjna 1708 ozna-

muje, Ïe ve ‰kolním roce 2011/2012 opût
otevfie VI. tfiídu s roz‰ífienou v˘ukou
matematiky a pfiírodovûdn˘ch pfied-
mûtÛ.
Pfiijímací zkou‰ka: 4. 5. 2011 v 8 hod.
Náhradní termín: 11. 5. 2011 v 8 hod.
Kritéria pro pfiijetí:
a) úspû‰né zvládnutí písemné práce

z matematiky a ãeského jazyka v roz-
sahu uãiva 5. roãníku

b) dobr˘ prospûch z M a âj ve 4. a 5. roã-
níku
Pfiihlá‰ky lze vyzvednout v kance-

láfii ‰koly nebo stáhnout na webov˘ch
stránkách ‰koly www.tisnov-zs28.cz.

Pfiihlá‰ky odevzdejte do 29. 4. 2011
do 15 hod.

Pohár za 2. místo v kraj-
ském kole basketbalu Z·

Jako vítûz okresního finále basket-
balu Z· mlad‰ích ÏákyÀ bojovalo druÏ-
stvo na‰í ‰koly o umístûní v krajském fi-
nále. To se konalo v úter˘ 12. 4. 2011 ve
sportovní hale Z· Ti‰nov, Smí‰kova za
úãasti pûti druÏstev – ãtyfi vítûzÛ okres-
ních finále a pofiadatelského druÏstva.
Po dobrém vstupu do turnaje a vyhra-
ném prvním utkání, tûsném vítûzství
nad domácím druÏstvem, následovala
oãekávaná prohra s jasn˘mi favorit-
kami soutûÏe Z· Brno, Sirotkova. V po-
sledním zápase se na‰im dûvãatÛm ne-
dafiilo zakonãovat a neãekaná poráÏka
zamíchala koneãn˘m pofiadím turnaje.
Do‰lo k rovnosti bodÛ tfií druÏstev
a o umístûní na 2. – 4. místû rozhodoval
podíl skóre vzájemn˘ch zápasÛ. Ten vy-

znûl ve prospûch na‰eho druÏstva a ko-
neãná stfiíbrná pfiíãka je pro vûkovû nej-
mlad‰í druÏstvo (5. a 6. tfiída) velik˘m
úspûchem.
SloÏení druÏstva: Anna Buterinová,
Karolína Matou‰ková, Gabriela a Klára
Humpolíkovy, Adéla âechoviãová,
Marie Dvofiáková, Katefiina
Flamichová, Barbora Va‰íãková,
Veronika Lázenská, Aneta Andrlíková,
Tereza Ma‰ková.

V‰echny hráãky si zaslouÏí pochvalu
za odhodlání a bojovn˘ v˘kon.

Mgr. NadûÏda Havlíková

Interaktivní tabule
– moderní prostfiedek v˘uky

Není to tak dlouho, co jsme vefiejnost
prostfiednictvím Ti‰novsk˘ch novin in-
formovali o úspû‰nû zavr‰en˘ch aktivi-
tách projektu hrazeného z finanãních
prostfiedkÛ Operaãního programu
Vzdûlávání pro konkurenceschopnost,
kter˘ na na‰í ‰kole probíhá.

Nyní bychom chtûli ãtenáfie sezná-
mit s dal‰ím, úspû‰nû dokonãen˘m úko-
lem, jehoÏ splnûní jsme si v rámci pro-
jektu stanovili. V polovinû dubna byla
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na na‰í
‰kole nain-
sta lována
nová inter-
aktivní ta-
bule. Vzhledem k tomu, Ïe si ná‰ projekt
klade za cíl také zavádûní inovativních
metod a forem v˘uky, je interaktivní ta-
bule pfiesnû tím zafiízením, které podpo-
ruje moderní formy v˘uky, a my jsme
velmi rádi, Ïe na na‰í ‰kole nechybí.

Pojmem interaktivní tabule je ozna-
ãována velká projekãní plocha, na níÏ je
pomocí dataprojektoru pfiená‰en obraz
z poãítaãe, ke kterému je tabule pfiipo-
jena. Pro plnou funkãnost je tedy nezbyt-
ná kombinace tfií zafiízení – poãítaãe,
dataprojektoru a samotné tabule. Na in-
teraktivní tabuli je zachycen obraz,
kter˘ vysílá poãítaã, a uÏivatel pak poãí-
taã a spu‰tûné programy ovládá pomocí
práce s tabulí, kdy vyuÏívá celou její
plochu.

Obliba interaktivních tabulí na ‰ko-
lách stále roste, a to zejména z dÛvodu,
Ïe jejich pouÏíváním dochází ke zkva-
litÀování vzdûlávacího procesu. Îáci
obvykle inovativní pfiístupy ze strany
vyuãujícího pfiijímají se zájmem a vítají
oÏivení vyuãovacích hodin. UÏívání
interaktivní tabule ve v˘uce zvy‰uje
jejich aktivní zapojení v hodinách,
kladnû je motivuje k práci, podporuje
skupiny ÏákÛ se speciálními vzdûláva-
cími potfiebami. 

Ve v˘chovnû vzdûlávacím procesu má
interaktivní tabule v‰estranné vyuÏití.
Dá se pouÏít v rámci frontální v˘uky, pfii
skupinové práci i k upevnûní a opako-
vání uãiva. Îáci vût‰inou u tabule pra-
cují rádi a ne zfiídka se stává, Ïe chtûjí
s tabulí pracovat i ti, ktefií v klasick˘ch
hodinách zaujímají spí‰e pasivní pfií-
stup.

Práce s interaktivní tabulí a její po-

stupné za-
ãleÀování
do ‰kol-
ního pro-
stfiedí se

postupnû stává fenoménem dne‰ní doby.
Pfiib˘vá stále více vyuãujících, ktefií obo-
hacují svou pedagogickou ãinnost o vyu-
Ïívání tohoto moderního prostfiedku
v˘uky.

Jsme proto velmi rádi, Ïe se nám
díky finanãním prostfiedkÛm evrop-
ského projektu podafiilo zakoupit toto
zafiízení a roz‰ífiit tak vybavenost ‰koly.
Jedná se jiÏ o tfietí interaktivní tabuli
nainstalovanou na na‰í ‰kole.
Pofiizovací hodnota celého zafiízení
vãetnû dataprojektoru a speciálního
software byla 155 000,- Kã.

Tabule je pfiístupná v‰em ÏákÛm
z prvního i druhého stupnû. Abychom
podpofiili její vyuÏití, budou v návaz-
nosti na její instalaci probíhat ‰kolení
pro v‰echny pedagogické pracovníky,
která by mûla napomoci jejímu úspû‰-
nému vyuÏívání.

Mgr. Barbora Kulhánková

Pozvánka na Brumov

Chtûli bychom Vám sdûlit nûkolik in-
formací o dûní na dûtském tábofie
Brumov v letní sezónû. Majitelem tá-
bora je mûsto Ti‰nov a v hlavní letní se-
zónû ho pronajímá pfiedev‰ím ãtyfiem
turnusÛm dûtsk˘ch táborÛ. I letos jsou
uÏ pfiípravy v plném proudu. Zpravidla
je hlavním hybatelem bûhÛ dobfie pfii-
pravená celotáborová hra:
1. turnus – 4. 7. – 16. 7. 2011

SHERLOCK HOLMES
kappelpetra@seznam.cz

2. turnus – 18. 7. – 30. 7. 2011
MAFIE
bartos@physics.muni.cz
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3. turnus – 1. 8. – 13. 8. 2011
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI

kovarik@ibp.cz
4. turnus – 15. 7. – 27. 8. 2011

HARRY POTTER
renata.klo@email.cz

Baví se tu jak ‰estiletí, tak patnácti-
letí a mnohdy vznikají zajímavá kama-
rádství. Hlavní náplní je pfiedev‰ím po-
byt, sport a kolektivní hry v pfiírodû.
Dûti se uãí tábornick˘m dovednostem,
putují okolím, pfiespávají pod ‰irákem,
poznávají základy netradiãních sportÛ,
tancují, hrají divadlo, rozvíjí se v oblasti
sociálních vztahÛ, uãí se odpovûdnosti
a samostatnosti. Jsou ubytovány po
dvou ve stanech s podsadou ve stano-
vém mûsteãku. Ubytovací kapacita je
asi 90 dûtí. Souãástí tábora jsou tfii zdû-

né budovy: kuchyÀ a jídelna, o‰etfiovna,
hygienické zafiízení pro dûti. Ke sportov-
ním ãinnostem slouÏí 2 hfii‰tû a rybník,
pfiilehlé louky a lesy. Strava se podává
5x dennû. Cena pobytu je 3 500,- Kã.
BudiÏ pro Vás zárukou, Ïe vedoucí v‰ech
turnusÛ jsou dlouholetí aktivní tábor-
níci z fiad pedagogÛ ‰kol v na‰em regi-
onu. V‰echny turnusy mají je‰tû volná
místa. Více informací najdete na web
stránkách TÁBOR BRUMOV. Pfied sezó-
nou se mÛÏete zajet na tábor podívat,
nachází se cca 20 km SZ od Ti‰nova
(smûr Lomnice). MoÏná Vás okouzlí jeho
okolí tak, Ïe se rozhodnete areál tábora
vyuÏít pro svoje dal‰í aktivity bûhem
celého roku.

/pk/

Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Ohlédnutí
Byli jste hledat skfiítky? ManÏelé

Dana a Martin Veselí totiÏ pfiipravili pro
Va‰e dûti akci Putování za skfiítky
a moc se jim to povedlo. Na start pfii‰lo
postupnû pfies 60 dûtí a k tomu nepoãí-
tan˘ch rodiãÛ, babiãek a dûdeãkÛ, teti-
ãek a str˘ãkÛ. V‰ichni si pfii‰li na své.
Dûti na‰ly poklad a kaÏd˘ skfiítek jim
poradil, co mají dûlat, aby pokaÏdé do-
staly razítko. Ve Studánce na nû ãekala
ãertovská babiãka (Milu‰ka BlaÏková)
a dûtem poradila, jak si vyrobit vajíãko-

domeãek pro skfiítka. Mil˘m pfiekvape-
ním byla pro celé rodiny Velikonoãní
v˘stava, kterou ve Studánce zatím
pfiipravil Klub Cuchanina a na které
mohli v‰ichni hlasovat do soutûÏe
„O nejkrásnûj‰í vajíãko“. V‰em jme-
novan˘m dobrovolníkÛm, co se posta-
rali, aby v nedûli 10. dubna mûly rodiny
z Ti‰nova a okolí tyto hezké záÏitky, moc
dûkujeme!

Dal‰í akcí, která probûhla o víkendu
15. – 17. dubna, byla Jarní dûtská
burza. Podûkování patfií v‰em rodiãÛm,
ktefií vûnovali ãasto cel˘ sluneãn˘ ví-
kend tomu, aby se burza vydafiila. Díky
manÏelÛm Libu‰i a Martinovi Berano-
v˘m byl vytvofien takov˘ systém, Ïe v‰e
od pfiijímání, prodeje i v˘deje zboÏí pro-
bíhalo jako na drátku. V‰ichni náv‰tûv-
níci vãetnû organizátorÛ byli velmi spo-
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kojení s jejím hladk˘m prÛbûhem.
Dûkujeme také mûstu Ti‰nov a Mûst-
skému kulturnímu stfiedisku za poskyt-
nutí velkého sálu, kter˘ byl pro tuto
akci ideální. Díky vût‰ímu prostoru mûl
kaÏd˘ prodávající v prÛmûru o 250,- Kã
vût‰í v˘dûlek neÏ na podzimní burze.
·koda jen, Ïe se zatím neprodalo moc
dûtsk˘ch potfieb, tuto moÏnost jsme
nyní nabízeli poprvé a vûfiíme, Ïe na
podzimní burze bude vyuÏita více.

Pokud jste se tûchto akcí zúãastnili,
akce se Vám líbily nebo máte nápady na
jejich vylep‰ení, mÛÏete b˘t prvními,
ktefií nám poskytnou zpûtnou vazbu do
„náv‰tûvní knihy“ na na‰ich webov˘ch
stránkách (http://www.studanka-tis-
nov.cz/navstevni-kniha.html). Odmû-
níte tak zejména ty rodiãe a dobrovol-
níky, ktefií pro Vás studánkové akce
chystají zcela zdarma a Va‰e ohlasy jim
dávají chuÈ do dal‰ích aktivit.

L. K.

RC Studánka Vás srdeãnû zve:
Tancem k sobû
Ve stfiedu 4. 5. v 18.30 v RC Studánka

Pfiipojte se k malém kruhu, kde si
prostfiednictvím tance a pohybu odpoãi-
neme, setfieseme starosti a poodhalíme
souvislosti mezi pohybem a na‰ím roz-
poloÏením. Okusíme prvky taneãní a po-
hybové terapie, která vede k harmoni-
zaci tûlesné a du‰evní stránky jedince
s moÏností hlub‰ího sebepoznání.

Podveãer vhodn˘ pro zaãáteãníky
i pokroãilé taneãníky, pro Ïeny i muÏe,
neboÈ kaÏd˘ je taneãníkem.
Doprovází: Viktorie ·Èastná
Pfiihlásit se mÛÏete na e-mail:
viktorie.stastna@gmail.com
nebo na telefon: 731 61 71 68
Poãet míst omezen.
Cena: 100,- Kã

Míle pro mámu – Ti‰nov bez bariér
Sobota 7. 5. 2011 v 15.30 sraz na
parkovi‰ti u potravin Kuãera.

Za kaÏdého poãasí!!
Oslavte s námi den matek a zúãast-

nûte se mezinárodní akce – pochodu
„Míle pro mámu“, jako poctu v‰em ma-
minkám. ZároveÀ pomozte najít a od-
stranit bariéry, které nám v Ti‰novû
komplikují Ïivot. Pfiijìte s koãárkem, in-
validním vozíkem, holemi, trojkolkou
i bez. Pochod zaãíná na parkovi‰ti u po-
travin Kuãera (pfied M· U Humpolky)
a konãí v RC Studánka. Tady ãeká na
maminky malá oslava ke dni matek ve
formû workshopu a dal‰í pfiekvapení.
Dal‰í informace na www.studanka-tis-
nov.cz

Ekologické prací a úklidové
prostfiedky
V pondûlí 9. 5. v 16.30 hod.

RC Studánka si vás dovoluje pozvat
na pfiedná‰ku t˘kající se ãesk˘ch ekolo-
gick˘ch produktÛ s nûkolikaletou tra-
dicí, z nichÏ nûkteré získaly ochrannou
známku „Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek“.
Pfiípravky si mÛÏete na místû prohléd-
nout ãi vyzkou‰et.

Tûmito ekologick˘mi prostfiedky mÛ-
Ïeme postupnû ve své domácnosti na-
hradit ty chemické a udûlat tak nûco pro
Ïivot svÛj i sv˘ch blízk˘ch, pro pfiírodu
a získat tak zdatné pomocníky, jejichÏ
pouÏíváním si jiÏ nebudeme niãit své
zdraví a pokoÏku sv˘ch rukou.

Pfii akci nabízíme hlídání dûtí, v tom
pfiípadû prosím nahlaste do 6. 5. jejich
poãet a vûk na e-mail:
lenka.krehlikova@centrum.cz
tel.: 603 918 5254
Vstupné dobrovolné
Cena za hlídání: 40,- Kã/dítû
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T˘den pro rodiny
Víte, Ïe 15. 5. se slaví Mezinárodní

den rodin? Pfiijìte do RC Studánka také
slavit, pfiipravili jsme pro Vás v t˘dnu
od 14. 5. do 20. 5. tyto akce:
Dfievûné hraãky ve Studánce
Sobota 14. 5. od 9 do 12 hod.
V nedûli 15. 5. od 15 do 17 hod.

Udûlejte si víkendovou procházku
a zastavte se ve Studánce, abyste si tu
pohráli s velkou stabilní dfievûnou auto-
dráhou nebo tisíci kostkami stavebnice
KAPLA. Kdo bude mít nejhezãí vûÏ,
hrad nebo pevnost? Nejzajímavûj‰í ro-
dinná dílka budou odmûnûna!
Pfiijìte si hrát s autíãkovou dráhou
v rámci volné herny také bûhem t˘dne
od úter˘ 17. do pátku 20. 5. (viz t˘denní
program RC Studánka na www.studan-
ka-tisnov.cz) Va‰e dûti budou uneseny!
Vstupné 40,-, s permanentkou 30,- Kã 

O víkendu 21. a 22. 5. budou tyto
dfievûné hraãky k dispozici rodinám
v Centru Ráãek v Îelezném.

Bufity o páté...
V nedûli 15. 5. v 17 hod. sraz
u Studánky

Sejdeme se, budeme hrát, zpívat
a opékat bufity a podle chuti si zahra-
jeme hry na krásném travnatém plácku
nad novou ‰kolou. S sebou nezapomeÀte
bufity a chléb pro celou rodinu.

Hana Pinknerová – autorské ãtení
V pondûlí 16. 5. v 9.30 hod.

UÏ druh˘m rokem jsme pozvali spi-
sovatelku Hanu Pinknerovou, aby nás
pohladila sv˘mi pfiíbûhy tentokrát na
téma „Posilujeme lásku v rodinách“.
Hlídání dûtí bude zaji‰tûno.
Vstupné: 30,- Kã
Cena za hlídání: 40,- Kã/dítû

Svûtov˘ t˘den respektu k porodu
16. – 22. kvûtna

V rámci Svûtového t˘dne respektu
k porodu se konají akce na mnoha mís-
tech âeské Republiky. RC Studánka le-
tos nabízí mlad˘m rodiãÛm voln˘ vstup
na tyto krouÏky a kurzy: Více informací
o lektorech naleznete na www.studan-
ka-tisnov.cz

Cviãení pro Ïeny
Úter˘ 17. 5. v 18.00 hod.

Cílenû zamûfiená cviãení pro Ïeny
v‰ech vûkov˘ch kategorií. Vede fyziote-
rapeutka Bc. Michaela Neãasová (me-
toda Ludmily MojÏí‰ové, léãebná tû-
lesná v˘chova, cviãení rodiãÛ s dûtmi,
hipoterapeut ...).

Taneãní hrátky
Ve stfiedu 18. 5. v 15 hod.

KrouÏek pro maminky. Nabijeme se
a zarelaxujeme pfii tanci a pohybu. Dûti
jakéhokoliv vûku budou v tûlocviãnû
s námi a mohou se pfiidat.

Tûhulky
Ve stfiedu 18. 5. v 16:30 hod.

Ukázková hodina cviãení v tûhoten-
ství a pfiedporodní pfiípravy.

ZaÏijete cviãení na posílení svalÛ zad
i pánevního dna, ukázku správného
d˘chání bûhem cviãení i u porodu
a ukázku, jak si poradit s porodním plá-
nem. Budeme také diskutovat o v˘bûru
porodnice, o spolupráci s partnery u po-
rodu a o v‰em, co vás k tématu aktivní
ãi pfiirozen˘ porod zajímá.

Srdeãnû zve Jana Koudelová, lektor-
ka cviãení a dula.

Cviãení v tûhotenství
Ve ãtvrtek 19. 5. v 18 hod.

Cviãení probíhá s ohledem na stupnû
tûhotenství kaÏdé maminky. Posílíte
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pfiíslu‰né partie potfiebné u porodu, na-
cviãíte koordinované d˘chání. Odbornû
vede registrovaná porodní asistentka
Bc. Radka MÀaãková.

Pfiedporodní pfiíprava
Ve ãtvrtek 19. 5. v 18.30 hod.
Odbornû vede Bc. Radka MÀaãková.

Imaginace a relaxace
Ve ãtvrtek 19. 5. v 19 hod.

Pfiijìte si odpoãinout! Objevte svÛj
vnitfiní svût!
Lektoruje: Mgr. Hana Kubecová

(psycholoÏka)
Je nutné se pfiihlásit pfiedem, kapacita
místnosti je omezena, e-mail.: h.kubeco-
va@seznam.cz, mob.: 736 607 320

DDM Ti‰nov pfiipravuje

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

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

Kurz domácího zpracování mléka
Pfiijìte si vyzkou‰et v˘robu mûkkého

ãerstvého s˘ra, Ïinãice a ricotty, dozvíte
se také o v˘robû dal‰ích mléãn˘ch pro-
duktÛ v domácích podmínkách, jako je
tvaroh a jogurt. KaÏd˘ si odnese domÛ
vzorek vlastnoruãnû vyrobeného s˘ra.
K v˘robû budeme pouÏívat mléko z eko
farmy.

S sebou si pfiineste malou plastovou
krabiãku na s˘r.

Kurz se bude konat v úter˘ 10. 5.
2011 od 18.00 do 20.30 v dílnû DDM
Ti‰nov, Riegrova 312.
Pfiihlá‰ky a informace:
Martina âíÏková, tel. 732 775 785,
martinabara@centrum.cz

Cena kurzu: 100,- na osobu (v cenû
jsou i produkty, které si vyrobíte a od-
nesete)

Vzhledem k tomu, Ïe musíme do-
pfiedu objednat suroviny, je nutné se
pfiihlásit pfiedem!

DDM nabízí:
S blíÏící se letní sezónou nabízíme

vefiejnosti k zapÛjãení lodû a vodácké
vybavení. V na‰í mini pÛjãovnû máme
k dispozici: 2 nafukovací ãluny Pálava, 2
nafukovací ãluny Baraka, 2 plastové
lodû, pádla, vesty, neoprény, pfiilby,
pumpy a lodní vaky.

Materiál pÛjãujeme na rÛznû dlou-
hou dobu za velmi v˘hodné ceny, které
jsou niÏ‰í neÏ v komerãních pÛjãovnách.
Rezervace, vyzvednutí a vrácení mate-
riálu je kaÏd˘ v‰ední den po pfiedchozí
telefonické nebo e-mailové domluvû,
pan Navrátil tel. 777 809 263, e-mail:
domecek@ddm-tisnov.cz.

BliÏ‰í informace o cenách, pÛjãovní
fiád a dal‰í najdete v aktualitách na na-
‰ich stránkách: www.ddm-tisnov.cz.

Zumba na Makarské
Máme poslední volná místa na t˘-

denní pobyt u mofie, Ba‰ka voda,  neje-
nom pro zájemkynû o zumbu,  ale i pro
celou rodinu v termínu od 17. 6. do 26. 6.
V programu zumba 2 hod. dennû,
zumba tomic pro dûti, v˘tvarná dílna,
v˘lety lodí i na kole a dal‰í. Ubytování
v plnû vybaven˘ch mobilních domech
s WC a sprchou, soukromí a klidné pro-
stfiedí. Velmi vhodné i pro rodiny s men-
‰ími dûtmi. Cena: dospûlí 5 250,- Kã,
dûti do 12 let 5 000,- Kã + 12 lekcí
zumby za 600,- Kã (není povinné).
Info tel.: 777 712 120, Mgr. Helánová,
helanova@ddm-tisnov.cz.
Co nejdfiíve!
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Terénní sociální práce
v klubu âas Ti‰nov

Streetwork neboli terénní sociální
práce je sociální sluÏba, jejímÏ cílem je
kontaktovat jedince a skupiny v jejich
pfiirozeném prostfiedí – na ulici, v par-
cích, na nádraÏí, v hospodách. Cílovou
skupinou mohou b˘t osoby ohroÏené zá-
vislostí na drogách, osoby poskytující
placené sexuální sluÏby, obyvatelé so-
ciálnû vylouãen˘ch lokalit, osoby bez
pfiístfie‰í nebo také, jako v na‰em pfií-
padû, dûti a mládeÏ ohroÏené spoleãen-
sky neÏádoucími jevy – kriminalita, ‰i-
kana, rasismus, vandalismus, násilí,
alkoholismus aj. V‰echny tyto skupiny
pojí to, Ïe Ïijí rizikov˘m zpÛsobem Ïi-
vota, vykazují urãitou míru sociálnû
patologického chování a aãkoli mají vût-
‰inou potfiebu odborné pomoci, sami ji
nevyhledávají.

Streetwork s ohroÏen˘mi dûtmi
a mládeÏí je v Ti‰novû realizován od
podzimu roku 2009, kdy zaãaly b˘t mo-
nitorovány tradiãnû problémové lokality
jako park za kostelem, hfii‰tû na sídli‰-
tích, nádraÏí a pfiekladi‰tû atd.

Terénní sociální práce u nás funguje
jako prodlouÏená ruka nízkoprahového
zafiízení pro dûti a mládeÏ, coÏ pfiiná‰í
mnoho v˘hod. Uveìme alespoÀ nûkteré
– pfiíleÏitost oslovit ty, ktefií pomoc
v klubu nevyhledávají, pfiípadnû z po-
ãátku i odmítají, ale pomoc potfiebují,
udrÏení kontaktu s osobami, které klub
pfiestaly nav‰tûvovat. Máme moÏnost
upravovat provozní dobu terénní sluÏby
dle aktuálního roãního období a v˘skytu
klientÛ (napfi. v období letních prázdnin
je více posílena terénní sloÏka, v zimû se
více zdrÏujeme v klubu). Provoz klubu
i terénní formy zaji‰Èují stejné osoby,
pro cílovou skupinu, tím tedy odpadá

nutnost seznamovat se s nov˘mi pra-
covníky, zároveÀ pfii zji‰tûné zakázce
klientÛ máme moÏnost vyuÏít pro jed-
nání zázemí klubu.

V terénu poskytujeme sluÏby na zá-
kladû stejn˘ch principÛ jako v klubu.
KlientÛm nabízíme moÏnost mluvit
s námi o ãemkoli, co se jim dûje, co pro-
Ïívají. Dále jim nabízíme úãast na reali-
zovan˘ch akcích v klubu i mimo nûj,
podporujeme je pfii realizaci vlastních
nápadÛ na akce a samozfiejmû poskytu-
jeme odbornou radu, pomoc a podporu
v problémov˘ch situacích, vãetnû pfií-
padného zprostfiedkování kontaktu s od-
borníky.

V souãasné dobû vyráÏíme po pauze
v zimním období znovu do ulic. Pokud
máte pocit, Ïe se ve va‰em okolí vysky-
tují mladí, ktefií by mohli potfiebovat
kontakt s námi, mÛÏete se nám ozvat na
e-mail jana.klubcas@seznam.cz, pfií-
padnû telefonicky na 734 435 048.

Gastrotour akademie 2011

„In vino veritas, in aqua sanitas.
– Ve vínû je pravda, ve vodû je zdraví.“

Pod tímto heslem pofiádá SO· FOR-
TIKA Lomnice ve stfiedu 11. kvûtna
v ti‰novské sokolovnû jiÏ 12. roãník pfie-
hlídky dovedností sv˘ch studentÛ
– GASTROTOUR AKADEMII 2011.

Vodû, jakoÏto symbolu a nezbytné
podmínce Ïivota ãlovûka a Ïivota na
zemi vÛbec na jedné stranû, a vínu,
které tento Ïivot dovede zpfiíjemnit, jsou
letos vûnovány slavnostní tabule od sta-
rovûku pfies stfiedovûk aÏ po souãasnost
(Dion˘sos, Karel IV., Beaujolais), re-
giony (TfieboÀsko, LázeÀství v âeské re-
publice) i odbytová stfiediska (Vinn˘
sklípek). Vedle nich bude moÏno nav‰tí-
vit dal‰í regiony s ochutnávkami, dále
hospÛdku, kavárnu a exotick˘ bar.
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K vidûní budou také ukázky studené
kuchynû a cukráfiské v˘robky pfiipra-
vené podle nejnovûj‰ích trendÛ a v du-
chu leto‰ního tématu akce.

Leto‰ní roãník Gastrotour je zamû-
fien na tzv. záÏitkovou gastronomii a na
umûní v gastronomii vycházející z toho,
Ïe jídlo má b˘t nejen poÏitkem pro chu-
Èové pohárky, ale  má i lákavû vypadat.
V souladu s tímto trendem pfiedstaví
studentky na‰í ‰koly ukázky umûlec-
kého vyfiezávání ovoce a zeleniny.
Pfiíznivci nejnovûj‰ích trendÛ budou mít
pak moÏnost zhlédnout ukázky a ochut-
nat produkty tzv. molekulární gastrono-
mie.

Jako kaÏd˘ rok budou i letos na‰i
studenti pfiedvádût flambování, dekan-
taci vína a míchání nápojÛ. Souãástí od-
bornû zamûfieného programu bude také
barmanská show (úspû‰né soutûÏní vy-
stoupení studentÛ), neobvykl˘m záÏit-
kem by mûla b˘t sabráÏ vína (otevírání
sektu ‰avlí).

Kromû toho vystoupí v bohatém do-
provodném programu jazzová kapela
Aritmic Band a také studentky na‰í
‰koly s pûveck˘m a taneãním vystoupe-
ním.

Vûfiíme,  Ïe si pfiíznivci nev‰edních
gastronomick˘ch záÏitkÛ z bohaté na-
bídky leto‰ní Gastrotour akademie vy-
berou.

Pro vefiejnost je sokolovna otevfiena
od 10 do 17 hodin.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
SO· Fortika Lomnice u Ti‰nova

Alík – hliníkov˘ balík

Brontosaufií dûtsk˘ oddíl 1. BRëO
Gingo Ti‰nov informuje v‰echny ty,
ktefií tfiídí  hliník, Ïe vyhodnocení sou-
tûÏe Alík – hliníkov˘ balík probûhne

16. 5. 2011 v klubovnû oddílu, která se
nachází v budovû DDM – zadní vchod.
Od 16 hodin budeme v klubovnû hliník
váÏit a vyhodnocení nejlep‰ích probûhne
o pÛl hodiny pozdûji.

Toto odpoledne mohou odevzdat svÛj
hliník hlavnû ti, ktefií jej chtûjí zváÏit
a soutûÏit o to, kdo jej nasbírá nejvíce.
Tradiãnû se bude soutûÏit v kategoriích
velk˘ch a mal˘ch kolektivÛ.

Ti, ktefií nepotfiebují soutûÏit a chtûjí
pouze odevzdat svÛj hliník, jej mohou
nosit bûhem celého roku do ti‰novské
ekoporadny. Oddíl 1. Brìo  Gingo pou-
Ïije cel˘ v˘tûÏek ze sbûru hliníku na
‰kolné pro adoptovaného chlapce
Anthonyho z Indie.

Co se v‰e sbírá?
Nápojové plechovky, víãka od jogurtÛ,

termixÛ apod., obaly od mûkk˘ch s˘rÛ,
pa‰tik, ãokolád atd., ‰roubovací uzávûry
od nápojÛ a zavafiovací víãka, tuby od
léãiv; hliníkové nádobí a pfiíbory, Ïalu-
zie, stanové konstrukce, lehátka apod.

Vytfiídûn˘ hliník by mûl b˘t oãi‰tûn˘
od zbytkÛ potravin, cenovky na víãkách
od jogurtÛ apod. není nutné odlepovat.

A co do hliníku nepatfií?
Fólie spojené s papírem a plastem

(obaly od Ïv˘kaãek, pytlíky od kávy,
polévek, obaly od ara‰ídÛ, mraÏen˘ch
krémÛ, obaly od trvanlivého mléka
v krabicích); nádoby nebo jiné pfiedmûty
kombinované s Ïelezn˘mi ãi jin˘mi
prvky apod.

Dûkujeme v‰em kolektivÛm i jednot-
livcÛm, ktefií se zapojují do na‰í akce.

âlánek vznikl z informací ekologic-
kého institutu Veronika (www.veroni-
ca.cz), na jehoÏ stránkách také nalezne-
te bliÏ‰í informace o sbûru hliníku.

Veverka – 1. Brìo Ti‰nov Gingo
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KP pro Ti‰novsko a Charitu

V nedûli 27. bfiezna 2011 pro-
bûhla v hale SSK Ti‰nov pod
zá‰titou mûsta Ti‰nova volej-
balová charitativní akce KP
pro Ti‰novsko, která je sou-

ãástí charitativního projektu extraligo-
v˘ch volejbalov˘ch t˘mÛ pod názvem
„KaÏdá smeã pomáhá“. Akci uspofiádaly
volejbalové kluby Ti‰nov a Královo Pole.
V ‰estém turnaji Jihomoravského mini-
volejbalu a v okresním kole minivolej-
balu základních ‰kol se utkalo celkem
89 druÏstev! Odpoledne bylo vyplnûno
druh˘m ãtvrtfinálem UNIQA Extraligy
Ïen mezi VK Královo Pole a Sokolem
Fr˘dek-Místek.

Celé volejbalové klání se odehrálo
v duchu pomoci druh˘m a podpory cha-
ritní ãinnosti. V̆ tûÏek z akce ve v˘‰i
12 512,- Kã byl vûnován Oblastní cha-
ritû se sídlem v Ti‰novû na zakoupení
kompenzaãních pomÛcek pro hendike-
pované obãany.

Chceme touto cestou podûkovat or-
ganizátorÛm, ktefií nezi‰tnû vûnovali
svÛj voln˘ ãas. Dûkujeme také v‰em zú-
ãastnûn˘m t˘mÛm a jejich hráãÛm.
Podûkování patfií i divákÛm, mûstu
Ti‰novu a vÛbec v‰em, jejichÏ pfiítom-
nost pomohla podpofiit v˘znam charitní-
ho díla.

Ing. Marcela Dvofiáková
fieditelka

Diabetici informují

V̆ bor územní organizace  Dia Ti‰nov
na Ïádost sv˘ch ãlenÛ a obãanÛ Ti‰nova
napsal petici k roz‰ífiení oãní ambu-
lance. Petice byla dne 20. 2. 2011 pfie-
dána na Krajskou poboãku VZP âR pro
Jihomoravsk˘ kraj.

Dne 21. bfiezna 2011 jsme  na tuto
petici obdrÏeli odpovûì: V‰eobecná
zdravotní poji‰Èovna âR v roce 2010 ne-
obdrÏela Ïádnou Ïádost nestátního
zdravotnického zafiízení v odbornosti
oãní lékafiství ve vûci uzavfiení smlouvy
pro oblast Ti‰novska.

ZáleÏitostí posílení oãní ambulance
v mûstû Ti‰novû se poji‰Èovna zab˘vá.
V pfiípadû získání oãního lékafie pro da-
nou oblast Vás budeme informovat.
Podepsan˘ Ing. Konopka Josef – fieditel
Krajské poboãky VZP âR.

Vûfiíme, Ïe se podafií to, o co v petici
Ïádáme.

petiãní v˘bor diabetikÛ Ti‰nov

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

Akce CSS
na mûsíc kvûten
V t˘dnu od pondûlí 2. 5.

do pátku 6. 5. v dobû od 8.00 do 15.00
hod. se v budovû CSS Králova, v kance-
láfii peãovatelské sluÏby vydávají objed-
nané vstupenky do Janáãkova divadla
na pfiedstavení  „Netop˘r“. Vstupenky je
nutné si vyzvednout, zaplatit a nahlásit
místo nástupu.

4. 5. – stfieda
Zájezd – 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. Zmûna! Cena 150,- Kã.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 17. hod.
Pfiihlá‰ky t˘den pfiedem. Dal‰í plavání:
18. 5., 1. 6., následnû stfiedy v sud˘ch
t˘dnech.
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5. 5. – ãtvrtek
Zábava – Májová veselice – v jídelnû
DPS Králova od 14.00 do 18.00 hod.

K poslechu i k tanci zahraje hudební
skupina „Kladivo“ lidovky i trampské
country. Vedoucím kapely je Vám dobfie
znám˘ pan Jifií Vyskoãil z „Kvasarky“.
Obãerstvení a dobrá nálada zaji‰tûna.
Vstupné dobrovolné. Tombola. Pfiijìte si
nejen zazpívat, zatanãit nebo jen pose-
dût a pobavit se s pfiáteli.

11. 5. – 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. hod. Pfiihlá‰ky
vÏdy t˘den pfiedem. Dal‰í plavání:
25. 5., 8. 6., následnû stfiedy v lich˘ch
t˘dnech.

12. 5. – ãtvrtek
Zájezd do termálních lázní v rakou-
ském 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 pfii-
hlá‰kou je tfieba nahlásit rodné ãíslo,
kód zdravotní poji‰Èovny a zaplatit
plnou cenu zájezdu.

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

Doprava autobusem ZDARMA. Je
plnû hrazena ze získan˘ch penûz pro-
jektu: „Podpora dostupnosti Národního

divadla Brno v Jihomoravském kraji“.
Zaãátek v 19.00 hod. Odjezd v 17.15
hod. od Podhorácké restaurace. Autobus
dále zastavuje u po‰ty, u Penny, na síd-
li‰ti Pod Klucaninou. Poãet míst je ome-
zen. O pfiípadn˘ch voln˘ch místech se
informujte v CSS. Pfii pfiihla‰ování
uveìte zájem o vstupenky do pfiízemí
nebo na balkon. Li‰í se cena: pfiízemí
– seniofii 315,- Kã, ZTP 225,- Kã, balkon
– seniofii 196,- Kã, ZTP 140,- Kã.

Na v‰echny akce srdeãnû zveme
v‰echny seniory z Ti‰novska. Zájemci
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.

Velikonoãní v˘stava
Dne 14. 4. od 10.00 do 18.00 hod. pro-
bûhla v prostorách DPS Králova prodej-
ní v˘stava  jarních a velikonoãních v˘-
robkÛ. Podívat se pfii‰lo velké mnoÏství
náv‰tûvníkÛ. Vidûli zde jarní a veliko-
noãní dekorace, vy‰ívaná pfiání, háãko-
vané dekorace, vy‰ívané obrazy, puzzle
obrazy, keramiku, ‰perky z korálkÛ,
ruãnû malovaná triãka, drobné sklenûné
vitráÏe, patchwork, vy‰ívané deãky,
ubrouskovou techniku, perníãky nejen
velikonoãní, v˘robky z pedigu, ruãnû
malovan˘ porcelán, ruãnû vyrábûné
‰perkovnice a v˘robky z v˘tvarné dílny
na‰ich seniorÛ. V odpoledních hodinách
byla pfiipravena ukázka kosmetiky
(péãe o pleÈ) spojená s poradnou. Na pfií-
pravû v˘stavy se podílely i obyvatelky
DPS, které uplatnily své nápady a ak-
tivnû se úãastnily organizace v˘stavy
i prodeje.

Nûkteré v˘robky na‰ich seniorÛ mÛ-
Ïete ohodnotit pfii náv‰tûvû dûtského od-
dûlení mûstské knihovny, kam jsme je
pfievezli na druh˘ den po v˘stavû. Paní
·ikolová a paní Floriánová z knihovny



RÛzné

23TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2011

bûhem chvilky vytvofiily z dovezeného
vkusnou jarní v˘zdobu.

Setkání dûtí a seniorÛ v knihovnû
V odpoledních hodinách jsme se zú-

ãastnili spoleãného setkání dûtí a se-
niorÛ v Mûstské knihovnû. Dûti ti‰nov-
sk˘ch základních ‰kol zde spoleãnû se
seniory proÏily pfiíjemné odpoledne.
Dramatick˘ krouÏek Z· nám. 28. fiíjna
zahrál krásné divadlo a seniorky z DPS
pfieãetly dûtem pfiíbûhy o jaru
a Velikonocích. Zaznûly i hádanky, se
kter˘mi si dûti rychle poradily. Spoleãné
setkání bylo oboustrannû prospû‰né.
Ne‰etfiilo se dobrou náladou a úsmûvy
na tváfiích. Tû‰íme se na dal‰í spolu-
práci nejen s mûstskou knihovnou.

Spolupráce CSS s dûtsk˘m domovem
Setkání seniorÛ s dûtmi probûhlo jiÏ

21. bfiezna v Dûtském domovû v Ti‰novû
na pfiedání v˘tûÏku z prodeje v˘robkÛ
vyroben˘ch seniorkami z DPS a proda-
n˘ch na vánoãních trzích. Dostalo se
nám milého pfiijetí – mûly jsme moÏnost
prohlédnout si prostory domova i byd-
lení dûtí. Aby setkání nebylo pouze for-
mální, sedly si seniorky s dûtmi ke sto-
leãkÛm a vytváfiely spoleãná v˘tvarná
díla. Spolupráce generací mûla velmi
kladn˘ ohlas. Dûtem zÛstaly krásné ob-
rázky a mûly z na‰í náv‰tûvy radost. Na

oplátku slíbily pfiijít do domu s peãova-
telskou sluÏbou opût, jako jiÏ dfiíve nû-
kolikrát, zazpívat a zatancovat.

Na „penzionu“ hofielo
Zatímco v prostorách kolem jídelny

DPS Králova probíhala velikonoãní v˘-
stava plná krásn˘ch v˘robkÛ, v budovû
A se hasil poÏár. Jeden z obyvatelÛ
domu s peãovatelskou sluÏbou zapnul do
zásuvky mal˘ elektrick˘ kávovar a od-
skoãil k sousedce na kus fieãi. Staãila
malá chvilka a z jeho bytu se linul ne-
pfiíjemn˘ zápach páleného plastu a ná-
slednû ãern˘ d˘m. Díky pohotové reakci
zamûstnancÛ CSS byla v bytû okamÏitû
odpojena elektfiina, zavfieno okno, zavo-
lali se hasiãi.  Obyvatelé okolních bytÛ
byli odvedeni do spoleãenské místnosti.
Akce hasiãÛ netrvala ani deset minut,
likvidace následkÛ bude trvat déle.
Obyvateli postiÏeného bytu bylo poskyt-
nuto nouzové ubytování.

MÛÏeme mluvit pouze o velikém
‰tûstí, Ïe se poÏár neroz‰ífiil dále a Ïe
kvÛli neopatrnosti jednoho z nájemníkÛ
nebyli ohroÏeni ostatní. Doufejme, Ïe
tento pfiípad poslouÏí alespoÀ jako v˘-
straha.

Jarní trhové slavnosti

Mnoho ti‰novsk˘ch obãanÛ zamífiilo
v sobotu 16. dubna na námûstí Míru.
Konala se zde ,,Jarní trhová slavnost"
v duchu keltsk˘ch zvykÛ, která zároveÀ
zahájila leto‰ní trhovou sezónu.  âleno-
vé skupiny KVJ-Éirigh, pod vedením
Ireny Ochrymãukové, pfiedvedli keltsk˘
obfiad s hudbou a tancem, spojen˘ s kul-
tem jarní vody, ratolestmi, stromy a ka-
meny. Jde o ryze pfiírodní kult spojen˘
s uctíváním posvátn˘ch míst v pfiírodû
(prameny, fieky, kameny, stromy).
Následovalo vystoupení keltské hudební
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skupiny Gwalarn. Náv‰tûvníci trhu si
mohli vybírat ze ‰iroké nabídky zboÏí od
v˘robcÛ a pûstitelÛ z okolí Ti‰nova,
u nûkolika stánkÛ byla k dispozici
i ochutnávka nabízen˘ch potravin.

ProtoÏe se blíÏily Velikonoce, byly mezi
nabízen˘m zboÏím i kraslice a jiné de-
korativní pfiedmûty s velikonoãní tema-
tikou. I dûti si pfii‰ly na své.
Ekoporadna Ti‰novsko pfiipravila pro
dûti stánek se vzorky rostlin, kefiÛ,
stromÛ a rÛzn˘ch pfiírodnin. Dûti je
zkou‰ely poznat a správnû pojmenovat,

odmûnûné byly sladkostmi. Lesní ro-
dinn˘ klub nachystal pro dûti tvofiivou
dílnu. Dûti modelovaly zvífiátka a rÛzné
figurky z hlíny a zdobily je pfiírodni-
nami. Fantazii se meze nekladly a tak
vzniklo mnoho pûkn˘ch v˘tvorÛ.
V‰ichni náv‰tûvníci mûli pfiíleÏitost se-
známit se i s keltsk˘m stromov˘m horo-

skopem a získat informace o kamenném
kruhu na Klucaninû.

Krásné, sluneãné poãasí, slu‰n˘ pro-
gram, pfiíjemná atmosféra, mohu to celé
shrnout jednou vûtou.

Bylo to opravdu pfiíjemnû proÏité so-
botní dopoledne.

D. R.

Ti‰novské trhy v roce 2011

Pfiipomínáme, Ïe byla za-
hájena ãtvrtá sezóna
Ti‰novsk˘ch trhÛ. Do polo-
viny ãervna se budou ko-
nat kaÏd˘ch 14 dní, kon-
krétnû:

30. 4. Ti‰novské trhy u pfiíleÏitosti jarní
Mezinárodní expozice minerálÛ

14. 5. Ble‰í trhy + bûÏné trhy
28. 5. Ti‰novské trhy 
11. 6. Letní trhová slavnost

s kulturním programem,
zahájení trhÛ kaÏd˘ t˘den.

Od 11. ãervna bude na námûstí na-
bídka místních potravin, v˘robkÛ, po-
travin pro zdrav˘ Ïivotní styl a Fair
trade v˘robkÛ kaÏdou sobotu.

Ti‰novské trhy pofiádá mûsto Ti‰nov
a Za sebevûdomé Ti‰novsko, o. s.

Zlatá medaile
Josefu Zavfielovi

Na bfieznovém zasedání republikové
rady âeského svazu zahrádkáfiÛ
v Bohdanãi pfievzal nejvy‰‰í zahrádkáfi-
ské vyznamenání Zlatou medaili za zá-
sluhy o rozvoj zahrádkáfiství ãlen tohoto
nejvy‰‰ího orgánu zahrádkafiské organi-
zace, pfiedseda územní rady Brno – ven-
kov a pfiedseda ti‰novské základní orga-
nizace âeského zahrádkáfiského svazu
Josef Zavfiel.
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Toto vyznamenání bylo Josefu
Zavfielovi udûleno za dlouholetou ak-
tivní ãinnost v rÛzn˘ch funkcích v za-
hrádkáfiské organizaci, ale i za to, Ïe
i pfies velké ãasové zatíÏení pfii v˘konu
sv˘ch funkcí se vûnuje vlastní zahrád-
káfiské ãinnosti a najde si ãas i na pfie-
dávání sv˘ch bohat˘ch zku‰enosti.

Josef Zavfiel je také jedním z hlav-
ních organizátorÛ  Jihomoravsk˘ch
zimních kurzÛ zahrádkáfiÛ, které se
kaÏdoroãnû konají v Brnû. Je tedy i jeho
zásluhou, Ïe tyto kurzy mají vysokou
odbornou úroveÀ  a velk˘ ohlas. Jejich
pravideln˘mi úãastníky jsou zahrádkáfii
z celé republiky i ze Slovenska.

- ok -

Jubileum Jana Ka‰parce

Dne 4. kvûtna 2011 se doÏívá v˘-
znamného Ïivotního jubilea – 75 let Jan
Ka‰parec, obûtav˘ aktivní funkcionáfi
ti‰novské zahrádkáfiské organizace
a zku‰en˘ zahrádkáfi – sadafi. Jablka
z jeho sadu  dosáhla úspûchÛ na v˘sta-
vách v Ti‰novû a jeho okolí, ale nûkoli-
krát i na celostátní v˘stavû Flora
Olomouc.

Janu Ka‰parcovi byla v loÀském
roce udûlena republikovou radou âes-
kého zahrádkáfiského svazu Stfiíbrná
medaile za zásluhy o rozvoj  zahrád-
káfiství.

- ok -

Vãelafiení na Ti‰novsku

2. Jaro
Pfiedklá‰tefií, ·tûpánovice

Koneãnû pfii‰el vãelami i vãelafii oãe-
kávan˘ slunn˘, bezvûtrn˘ den s teplo-
tou minimálnû +10 °C, kdy po zimû
vãely hromadnû vyletí z úlÛ, aby se

„vyprá‰ily“. To by hospodyÀky urãitû
nemûly su‰it v blízkosti prádlo, jinak
hrozí, Ïe bude kropenaté. Vãelafi by pfii
tom ale nemûl chybût, protoÏe chování
vãel mu mnohé prozradí. Pokud jsou
vãely ãilé, tj. rychle vyletují, je v‰e v po-
fiádku. Pokud jenom pomalu lezou po
ãesnû, pfiípadnû padají na zem, jsou je-
jich zásoby na nule, nebo trpí stfievním
onemocnûním – nosematózou. V prvním
pfiípadû je nutné dodat zásoby buì pfii-
dáním zásobního plástu získaného na
podzim, cukrovomedov˘m tûstem ãi cu-
kern˘m roztokem. V druhém pfiípadû je
záchrana problematická. Jedná se zpra-
vidla o vãelstvo „slabé“ (mal˘ poãet
jedincÛ). JestliÏe vãely pobíhají bez-
radnû po ãesnû, pozbyly pravdûpodobnû
matku. To se dá potvrdit prohlídkou
na pfiítomnost plodu, jehoÏ by v tuto
dobu mohlo b˘t jiÏ nûkolik dm2.
Bezmateãnému vãelstvu je moÏné pfiidat
rezervní matku, nebo jej spojit s jin˘m
vãelstvem.

Vãely také ãistí úl, tj. vyná‰ejí mrt-
volky, které pfies zimu uhynuly v úle.
Vãelafi jim mÛÏe usnadnit práci tím, Ïe
vyãistí podloÏky, které tam i za tímto
úãelem pfies zimu má. 

Potvrzením, Ïe je ve vãelstvu v‰e
v pofiádku, jsou i rousky pylu na noÏiã-
kách pfiilétajících vãel. Prvním zdrojem
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pylu jsou jehnûdy lísek. První nektar
poskytují jívy, vrby a následnû ovocné
stromy – meruÀky, broskve, tfie‰nû, jab-
lonû a dal‰í. Zejména pod rozkvetl˘mi
meruÀkami je sly‰et „huãení“ pracují-
cích vãel, zaji‰Èující jejich dobré opylení.
Doufejme, Ïe nepfiijde mráz, kter˘ by
tento základ úrody mohl zniãit.

Vãelafi se v tuto dobu kromû jiÏ zmí-
nûn˘ch ãinností chystá na roz‰ifiování
vãelstev. To probíhá pfiidáváním zásob-
ních plástÛ, sou‰í (vystavûné plásty bez
zásob) a mezistûn (voskové pfiedlohy, na
kter˘ch vãely vystaví buÀky). MnoÏství
pfiidan˘ch  rámkÛ závisí od okamÏité
síly vãelstva (poãet jedincÛ) a povûtr-
nostních podmínek. V souãasné dobû
jsou dobr˘m pomocníkem pfiedpovûdi
poãasí i na t˘den dopfiedu. Pfii malém
roz‰ífiení hrozí, Ïe se budou vãely v úle
tísnit, coÏ mÛÏe vyústit v ranné roje
(na pfielomu dubna a kvûtna). Velké roz-
‰ífiení, napfi. o cel˘ nástavek, mÛÏe mít
za následek zpomalení rÛstu vãelstva,
kdy matka pfiestane naplno klást va-
jíãka. Pro zaji‰tûní dostateãné síly vãel-
stva pro vyuÏití hlavní snÛ‰ky (kvûten,
ãerven, ãervenec) je totiÏ nutné, aby
vzhledem k dobû v˘vinu vãely od polo-
Ïení vajíãka do stadia létavky (pfiibliÏnû
jeden mûsíc) byl v tomto pfiedstihu zaji‰-
tûn pln˘ v˘kon matky (aÏ 2000 vajíãek
za den).

Poãet vãelafiÛ v Pfiedklá‰tefií znaãnû
poklesl. Zatím co v r. 1990 jich bylo 20,
k dne‰nímu dni jich zbylo 6, z toho dva
mají vãelstva mimo obec Pfiedklá‰tefií.
Ve funkci vãelafisk˘ch dÛvûrníkÛ se zde
vystfiídali Antonín Habrovec, Pavla
Görnerová, Jindfiich Jakubec, Josef
Ivánek. Souãasn˘m dlouholet˘m dÛvûr-
níkem je Jifií Kroupa, jehoÏ „oveãkami“
jsou Karel Babák, Miroslav Jefiábek,
Marie Ma‰ínová, Petr Josífek a Jaroslav
·paãek. Vãelafiilo se i v klá‰tefie, kde na

adrese Potra coeli 1001 vãelafiila od ro-
ku 1959 fiádová setra Marta Tulisová aÏ
s 18 vãelstvy. Ukonãila vãelafiení se
3 vãelstvy v r. 2001 ve vûku 77 let.
B˘val˘mi ãleny, mimo jiÏ zmínûné dÛ-
vûrníky byli: Hedvika Neãasová, Ludvík
Ra‰ovsk˘ st., Marie ·ebestová, Adolf
Vesel˘, Franti‰ek Vejrosta st.,
Ing. Vladimír Rossi, páter Josef Vanûk,
Franti‰ek Vejrosta ml., Josef Balá‰,
Marie Josífková, Ludvík Ra‰ovsk˘ ml.,
Ing. Jifií Jakubec, Ludvík Poul,
Franti‰ek ·Èastn˘, Jaroslav Zemek,
Ing. Jaroslav JÛza, Miroslav Zeman,
Eli‰ka Zatloukalová, Jitka Ulmrová,
Oldfiich Adam,  Miroslav Zatloukal
a Ing. Karel Babák.

Ve ·tûpánovicích je poãet vãelafiÛ jiÏ
dlouhá léta stabilní a pohybuje se kolem
10. Stabilní je i vãelafisk˘ dÛvûrník
– Franti‰ek Vojta. Nejvíce vãelafiÛ se vy-
stfiídalo u Ma‰kÛ poãínaje Hefimou
Ma‰kovou, pokraãuje Rudolfem
Ma‰kem, doc. Norbertem Ma‰kem
a konãe Ing. Vûroslavou Ma‰kovou.
Dnes je jejich vãelín, kter˘ zaÏil i oheÀ
vznikl˘ od zapomenutého d˘máku, osi-
fiel˘. V souãasnosti ve ·tûpánovicích
vãelafií mimo Franti‰ka Vojty je‰tû
Karel Koukola, Bohuslav Visingr,
Antonín Vavfiíãek, Tomá‰ Kubín, Ale‰
Lazar, Jifií S˘s a Vladimír ·tarha. V mi-
nulosti to byli Milan Bém, Jifií Chrom˘,
Leo‰ Visingr, Marek Chrom˘, Metodûj
Pochop, Cyril Stra‰ák, Antonín Uher,
Rudolf Vavfiíãek a BoÏena Pochopová.

V pfií‰tím ãasnûletním putování nav-
‰tívíme Îelezné, Jamné, Hájek
a Hajánky.

Oprava v ã. 7, str. 26.
Nejedná se o kle‰tila, ale kle‰tíka.

Ing. Vladimír Kapoun
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II. Pokraãování vyprávûní z kronik a pamûti rodiny

Franti‰ek Müller – koÏeluh a starosta

pfiipravila Valeriana Kallabová, pravnuãka

Dne‰ní generace Müllerov˘ch vdûãí za vût‰inu informací o sv˘ch pfiedcích auto-
rÛm dvou kronik, které napsali Ing. Vladimír Vlk v r. 1944 a JUDr. Ivan Kudela
bûhem posledních dvou desetiletí. Oba autofii jsou pfiíslu‰níci nám velmi blízké pfií-
buzenské vûtve. V tûchto ãláncích na pokraãování prezentuji souhrn v˘bûrÛ z obou
kronik;  jednotlivé v˘bûry oznaãuji iniciálami autorÛ a do textu místy pfiidávám své
poznámky a dodatky v závorkách.

V. K.

Rok 1871 byl pro podnik velmi v˘hodn˘ a Franti‰ek Müller v˘robu roz‰ífiil.
Dûlal tehdy jen kÛÏe svrchové, s pode‰vicemi zaãal aÏ po nûkolika letech. Pozdûji
byla koÏeluÏna roz‰ífiena o nûco dále k fiece do staré stavby, která byla roku 1885
zbofiena. V tom roce byla na pravé stranû dvora postavena nová dílna a lokomobila

Franti‰ek Mıller s manÏelkou a dûtmi – fotografie ze zaãátku jeho starostenství  
Foto: archiv rodiny Müllerov˘ch
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o v˘konnosti 4 HP, dále nûjak˘ sud (káì), ha‰ple a na pÛdû ml˘n na tfiíslo. Na dvÛr
se pak zasazovaly okrouhlé kádû 2 1/2 m v prÛmûru, do kter˘ch se kladly kÛÏe. Na
tu malou lokomobilku se pamatuji je‰tû velmi dobfie (pí‰e Vladimír Vlk), zajímalo
nás kluky velmi, kdyÏ nám Nejez, kter˘ stroj obsluhoval, vykládal o sv˘ch dobro-
druÏstvích z vojenského taÏení do Bosny a pak, kdyÏ v sobotu k veãeru vypálil z bro-
kovnice ránu nebo dvû do plechového komínu, aby ho tak od sazí oãistil. VV

Roku 1889 následovala nová velká v˘stavba, pfii níÏ byla koÏeluÏna pfiemûnûna
na tovární v˘robu. Byla postavena velká tovární budova s mnoh˘mi stroji a trans-
misemi, k jejichÏ pohonu slouÏil leÏat˘ parní stroj s kotelnou a vysok˘m zdûn˘m
komínem. Pracovalo tam 30 – 35 lidí. V̆ roba kÛÏí na pode‰ve vyÏadovala tenkrát
10 – 12 mûsícÛ. Odbyt byl velmi dobr˘ a zboÏí ‰lo do celé Rakousko-uherské
monarchie, kromû Bosny a Dalmácie. VV

(O vefiejn˘ch ãinnostech Franti‰ka Müllera nám autofii dvou rodinn˘ch kronik
pfiedali pouze následující resumé. Ná‰ zájem o podrobnosti pfiínosu pradûdeãka
a jin˘ch obãanÛ k rozvoji mûsta za jeho starostenství si hodláme uspokojit pfii
náv‰tûvách archivu v Rajhradû).

Ve star‰í kronice sdûluje Vladimír Vlk, synovec Franti‰ka Müllera:
Pfii slavnostním proslovu pfii zahájení oslav 50letého trvání dráhy vyzvedl

starosta Alois ¤ezáã zásluhy dr. ·íleného, jako by teprve on pfiivodil zmûnu ná-
rodnostních pomûrÛ v Ti‰novû, a podotkl, Ïe tak se stalo „ve spolku s nûkolika
pokrokov˘mi obãany spolu s pozdûj‰ím starostou Fr. Müllerem.“ Z této poznámky
vysvítá, Ïe se str˘c úãastnil velmi ãinnû vefiejn˘ch a národních prací. Byl v ãilém
spojení s ãeln˘mi politiky strany staroãeské, ku které se hlásil i tenkrát, kdyÏ mla-
doãe‰i dosáhli velk˘ch volebních úspûchÛ. Byl tfiikrát navrÏen pro kandidaturu na
poslance do fií‰ské rady. VV

V r. 1889 (ve 42 letech) byl Franti‰ek Müller zvolen starostou mûsta Ti‰nova,
kter˘Ïto ãestn˘ úfiad zastával aÏ do své smrti v r. 1909. Za jeho pÛsobení byla
z jeho iniciativy provedena následující díla: zaloÏena hospodáfiská ‰kola, zaloÏen
druÏstevní lihovar, postaven nov˘ chudobinec, postavena sokolovna. Dále byly
zaloÏeny láznû dr. Kuthana, ãímÏ se stal Ti‰nov lázeÀsk˘m místem, a byl poloÏen
základ k nové vilové ãtvrti (Riegrovce) a její regulaci. Bylo zaloÏeno hejtmanství
a vystavûna velká budova pro rÛzné úfiady. Mûsto koupilo ml˘n a zaloÏilo mûstskou
elektrárnu. Pod jeho patronací bylo téÏ zaloÏeno mnoho ãesk˘ch národních a kul-
turních spolkÛ.  Za jeho pÛsobení byla provedena pfiestavba radnice v novorene-
sanãním duchu; osobnû vûnoval pfiestavbû pozornost a dal stûny radnice ozdobit
KŒhlerov˘mi umûleck˘mi sgrafity a nápisy jako: „Tento dÛm aÈ potrvá aÏ do konce
svûta, Ti‰nováci po nûm je‰tû ãtyfii léta“ a „Kvûtnice hora, Besének voda, draÏ‰í neÏ
celá Morava.“ IK (V období, kdy v˘raznû sílilo  vlastenectví, ale rakousko-uherské
tradice je‰tû nevyhasly, byl vyznamenán titulem âestn˘ mû‰Èan a císafiem ocenûn
Rytífisk˘m fiádem.)
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Z tohoto aktivního a úspû‰ného Ïivota byl Franti‰ek Müller vytrÏen tragickou
smrtí. Jako stoupenec tzv. Kneippovy metody se celoroãnû dennû koupal ve struze.
V zimû si dával vysekat v ledu otvor, coÏ se mu stalo osudn˘m: 8. 1. 1909 ve vûku
62 let byl pfii ponofiení do ledové vody asi ranûn mrtvicí a teprve po nûkolika dnech
nalezen pod ledem utonul˘. VV, IK

Je pochován ve velkém hrobû Müllerov˘ch na starém hfibitovû v Ti‰novû – se
sv˘m otcem a pozdûji i s ãleny vlastní rodiny. Pamûtní deska, kterou mûsto pfied víc
neÏ sto lety dalo krásnû vyr˘t a vsadit do fasády rodinného domu, nese nápis:

K TRVALÉ PAMùTI

O ROZVOJ MùSTA
VELEZASLOUÎILÉHO SVÉHO

âESTNÉHO Mù·ËANA
A STAROSTY

FRANTI·KA MÜLLERA
NAR 27. 2. 1847    ZESN 8. 1. 1909

VùNUJE VDùâNù
RODNÉ MùSTO

TI·NOV

konec II. dílu
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Pohár zÛstane v Ti‰novû!

Osm nejlep‰ích stfiedo‰kolsk˘ch
celkÛ z Jihomoravského kraje se
7. dubna zúãastnilo v ti‰novské spor-
tovní hale II. roãníku florbalového tur-
naje O pohár hejtmana. Ten zpût na ti‰-
novskou palubovku pfiivezlo po roãním
drÏení druÏstvo loÀsk˘ch vítûzÛ
– Gymnázium Kpt. Jaro‰e z Brna.
Dvanáct vzájemn˘ch zápasov˘ch duelÛ
zasazen˘ch do pestrého programového
rámce rozhodlo o dvou finalistech. Tûmi
byla vítûzná druÏstva postupující ze
skupin: G. Bfieclav a domácí G. Ti‰nov.
Zatím co zápasy ve skupinû mûli ti‰nov-
‰tí hráãi velmi vyrovnané, finále bylo
v jednoznaãné reÏii domácího celku.
Koncentrace na hru, domácí prostfiedí
a zcela mimofiádné v˘kony Zemánka,
Fryãky a brankáfie Fice pfiinesly neãe-
kané vítûzství v pomûru branek 3:0.

Finálov˘ úspûch zajistil ti‰novsk˘m
florbalistÛm na jeden rok drÏení putov-
ního poháru a souãasnû i odpovûdnost
pokusit se v pfií‰tím roce o obhajobu
sportovního úspûchu.

Koneãné pofiadí:
1. G. Ti‰nov
2. G. Bfieclav
3. G. Kfienová, Brno
4. G. Kpt. Jaro‰e, Brno
5. G. Buãovice

6. G. Boskovice
7. G. Zastávka
8. G. Hodonín

M. B.

První sezóna 1. FC Kvûtnice
Ti‰nov ve druhé lize

Je 2. fiíjna 2010 a na historicky
první zápas 2. futsalové ligy pfiichází do
místní sportovní haly povzbudit domácí
hráãe 1. FC Kvûtnice Ti‰nov více neÏ
300 divákÛ. Domácí vítûzí nad kvalit-
ním soupefiem z Havífiova v pomûru 4:1
a zaãíná pÛlrok pln˘ nezapomenutel-
n˘ch okamÏikÛ pro hráãe, fanou‰ky
i soupefie tohoto klubu.

Fanou‰kovská základna je na místní
pomûry malomûsta aÏ neuvûfiitelná, na
domácí zápasy zaãínají dokonce dojíÏdût
i funkcionáfii svazu a hráãi prvoligov˘ch
klubÛ, protoÏe podobnou atmosféru na
zápasech nezaÏijí. To stejné platí i o zá-
pasech venku, kam vÏdy vyráÏí napl-
nûn˘ autobus. Propojení mezi hráãi a fa-
nou‰ky má doslova rodinnou atmosféru.

Po úspû‰ném vstupu do soutûÏe
ov‰em pfiichází po pátém kole na fiadu
série ãtyfi zápasÛ bez v˘hry a Kvûtnice
padá z klidného stfiedu na nepfiíjemné
deváté místo tabulky, pouh˘ bod od se-
stupu.

Po vítûzství nad Fr˘dkem-Místkem
a prohfie v Ostravû v‰ak pfiichází na pfie-
lomu roku ojedinûlá série. V ‰esti po
sobû jdoucích zápasech sbírá Kvûtnice
pln˘ poãet 18 bodÛ, inkasuje pouh˘ch
7 branek a suverénnû poráÏí doma ve-
doucí t˘my Komax Kunãice a Agromeli
Brno.

Pfii pohledu na tabulku doslova mrazí.
Hráãi ti‰novského klubu se nachází
na 4. místû zaruãující úãast v play-off
o první ligu, nejvy‰‰í soutûÏ v republice,
a od prvního místa je dûlí jediná v˘hra.
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Kde se vzala ta síla, která poráÏí
soupefie z velk˘ch mûst? Hráãe, z nichÏ
mnozí vyrÛstali v renomovan˘ch prvoli-
gov˘ch fotbalov˘ch klubech. Ne na-
darmo nosí na‰i hráãi na sv˘ch dresech
nápis „To ví‰, to je tím, Ïe jsme jeden
t˘m“. VÏdyÈ nûktefií z nich se znají jiÏ od
‰kolky! To v ostatních klubech, obklope-
n˘ch sponzory a toãícími se penûzi, neu-
vidíte.

V dal‰ím kole se slab‰í Chotûbofií za-
chraÀují ti‰nov‰tí hráãi alespoÀ remízu,
a to aÏ v samotném závûru. Navíc pfii-
cházejí pro klíãov˘ duel o play-off proti
·umperku o stfielce Chlupa, kter˘ do-
stává v utkání ãervenou kartu a musí
si tak odpykat jednozápasov˘ trest.
To stejné postihne právû se ·umperkem
i tvÛrce hry Janáse a je jasné, Ïe i pfies
ve‰kerou snahu ná‰ t˘m na svého
soupefie nemÛÏe staãit a po vyrovnané
první polovinû prohrává v domácím
prostfiedí 1:4. I vedle dal‰ího zápasu
Kvûtnice je napsán neúspû‰n˘ v˘sledek.
Za tûsnou prohru 4:5 na hfii‰ti vedoucí
Chocnû se ale nemusí nikdo stydût. I do-
mácí fanou‰ci tleskají za houÏevnat˘ v˘-
kon t˘mu z Ti‰nova.

V dal‰ích zápasech ná‰ t˘m nejdfiíve
prohraje po matném v˘konu ve Fr˘dku-
-Místku 0:2, následnû doma rozstfiílí
Ostravu 11:4 a remizuje na palubovce
sestupujícího t˘mu Tomson Brno 3:3.
Pfied posledním utkání sezóny mají

hráãi Kvûtnice sice play-off jiÏ v nedo-
hlednu, ale v‰ichni jsou spokojeni, pro-
toÏe ví, Ïe plán splnili vysoko nad pÛ-
vodní oãekávání. Sestup, kter˘ nakonec
postihl dokonce ãtyfii druÏstva, se jim
jiÏ dávno vzdálil. BûÏí poslední minuta
utkání s Jeseníkem. Domácí vedou nad
sv˘m soupefiem 7:4, celá hala stojí na
nohou a dûkuje hráãÛm za povedenou
sezónu. Hráãi toto fanou‰kÛm opûtují
tradiãní pozápasovou dûkovaãkou a dû-
kují jim za jejich podporu pfii kaÏdém
zápase.

Bûhem pÛlroãní etapy ve 2. futsalové
lize se Ti‰nov dokázal nesmazatelnû za-
psat do futsalové mapy a na mnoh˘ch
místech republiky se na toto mûsto dí-
vají pfiíznivci futsalu s respektem a ti‰e
mu závidí naprosto nev‰ední atmosféru
pfii utkáních.

S koncem leto‰ní sezóny chceme
také podûkovat v‰em sponzorÛm a v‰em
lidem, ktefií jak˘mkoliv zpÛsobem po-
mohli Kvûtnici, aby se mohla soutûÏe
vÛbec zúãastnit a odehrát v‰echny zá-
pasy se ctí. Bez Vás by to ne‰lo.
Dûkujeme!

DruÏstvo Kvûtnice v druhé lize
reprezentovali: âerven˘ Pavel, Fic
Milan, Havlín Antonín, Hlavonûk Jan,
Chlup Martin, Janás Martin, KfiíÏ Ale‰,
MatÛ‰ Roman, Panovsk˘ Luká‰,
Pavlíãek Jifií, Podal Luká‰, Podborsk˘
Tomá‰, Seyfert Václav, ·teif Jaroslav
a Vajdlich Jan.

Veslování pro kluky, holky
i rodiãe

Ti, ktefií hledají sportovní vyÏití pro
sebe nebo své dítû, aÈ zkusí veslování.

Dá se zaãít i pozdûji, není to jako na-
pfiíklad s baletem, kter˘ musíte dûlat
odmaliãka, pokud chcete nûãeho dosáh-
nout. K veslování toho moc nepotfiebu-
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jete. Loì s vesly se dá pÛjãit, takÏe
v‰echno, co jako zaãáteãník musíte mít,
je nûjaké obleãení a hlavnû odhodlání na
sobû pracovat. V létû se vesluje na
Brnûnské pfiehradû a v zimû, kdy pfie-
hrada zamrzá, se dá veslovat na fiece
Svratce od Jundrova aÏ k Pisárkám.

Veslování se dá rozdûlit na dva zá-
kladní typy – párové a nepárové. Pfii pá-
rovém veslování má sportovec v kaÏdé
ruce jedno veslo, zatímco pro nepárové
veslování je typické, Ïe drÏí kaÏd˘ ãlen
posádky jediné veslo obûma rukama.
Závodní veslafiské kategorie se potom
odvíjejí i podle toho, kolik je na lodi lidí.
Na takzvan˘ skif se vejde jeden veslafi,
na dvojskifu závodí pár, veslovat se dá
i ve ãtyfiech anebo v osmi. Odmûnou za
vynaloÏené úsilí, tvrd˘ trénink a silné
nervy je veslafiÛm nejen skvûlá fyzická
kondice a pevnû vytvarované tûlo, ale
i posílení charakteru a du‰evní pohoda.
„âlovûk je pfii veslování v tûsném kon-
taktu s pfiírodou. A kdyÏ se navíc po-
vede poãasí a svítí na vás pfii jízdû slu-
níãko, je to nádhern˘ pocit.“

Jmenuji se Katefiina Krejãová a jsem
reprezentantka âVK Brno a chtûla bych

Vás pozvat do svého veslafiského klubu
na Brnûnské pfiehradû. V loÀské doro-
stenecké sezónû jsem sklidila spoustu
cenn˘ch kovÛ na Mistrovství republiky
âR, ale i na mezinárodních regatách.
Více informací získáte na www.cvkbrno.

Touto cestou chci podûkovat sponzo-
rÛm, ktefií mû podporují v pfiípravû na
leto‰ní juniorské závody. Mûsto Ti‰nov,
YCNEGA, Mgr. Pavla Hanusová, ERA
a. s., Bohemia – sklenûné pilníky,
Galerie a staroÏitnosti Zavrtálek.

I. K.

Sportovní komise
MÚ Ti‰nov pofiádá

volejbalov˘ turnaj profesních druÏ-
stev, 7. kvûtna 2011 na hfii‰ti u gymná-
zia v 9.00 hod.

DruÏstvo tvofií minimálnû 6 hráãÛ
stejného profesního zamûfiení, jedné
firmy nebo zájmového sdruÏení v jednot-
ném dresu. Do hry na hfii‰ti musí b˘t za-
pojena minimálnû 1 Ïena.
Pfiihlá‰ky na tel.: 603 397 643
Uzávûrka: 4. kvûtna 2011

Vzpomínky

Dne 22. 4. 2010 uplynulo
6 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e manÏelka,
maminka a babiãka paní 
EMÍLIE DRÁBÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
dûkují manÏel a dcery
s rodinami.

Dne 21. dubna uplynulo
18. smutné v˘roãí, kdy
nás navÏdy opustil man-
Ïel, tatínek, dûdeãek,
tchán pan ING. LJU-
BEN SOTIROV. Stále
vzpomínají manÏelka
a dûti s rodinami.

Akce ve sportovní hale SSK Ti‰nov – KVùTEN 2011

Nedûle 1. 5. 17.00 – 19.00 házená – muÏi Nové Bránice
Nedûle 15. 5. 17.00 – 19.00 házená – muÏi Dolní Cerekev
Nedûle 29. 5. 17.00 – 19.00 házená – muÏi Tfie‰È



Dne 23. dubna 2011
uplynou 3 roky, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
maminka a babiãka paní
MARIE DRDLÍKOVÁ.
A dne 27. kvûtna vzpome-
neme ‰esté v˘roãí úmrtí
na‰eho tatínka a dû-
deãka pana MILOSLAVA
DRDLÍKA. S láskou
vzpomíná dcera Marie
s rodinou.

29. 4. 2011 uplynou
3 roky, co nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka,
babiãka a prababiãka
paní EMILIE HOVOR-
KOVÁ. S láskou vzpo-

míná manÏel, dcera Naìa a synové
Jarda a Milo‰ s rodinami.

Dne 2. kvûtna 2011 to
bude 9 let, co nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka
a babiãka paní EVA
PILNÁ. Stále vzpomíná
manÏel, synové s rodi-
nami a pfiátelé.

Dne 22. dubna uplynulo
3. smutné v˘roãí, kdy
nás opustil manÏel, tatí-
nek, dûdeãek, pradûde-
ãek pan VÍTùZSLAV
·UP z Unína. Stále
vzpomíná manÏelka

a dcery Eva a Jana s rodinami.

Dne 27. 4. uplyne jiÏ
10 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil manÏel, otec
a dûdeãek pan JI¤Í
ZAPLETAL. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte, pro-
sím, s námi. Dûkuje

manÏelka a syn Jifií s rodinou.

Dne 1. kvûtna uplyne
sedm smutn˘ch rokÛ,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ syn a bratr
pan MICHAL ÎÍLA.
âas plyne, bolest zÛ-
stává. Za tichou vzpo-

mínku dûkují rodiãe a sestra.

33TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2011

Inzerce

Pronajmu byt 1+1 na Kvûtnici, za
6 000,- Kã vã. inkasa. Tel.: 604 723 275

Pronajmu byt 1+1, cena 4 500,- + ener-
gie. V centru Ti‰nova Tel.: 737 022 105

Pronajmeme ãásteãnû zafiízen˘ byt
1+1 na ul. Kvûtnická za 6 950,- Kã/mûs.
(vã. inkasa). Tel.: 602 712 097

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

Prodám byt 3+1 Na Humpolce, cena je
koneãná 1 495 tisíc. Tel.: 603 894 613

Prodám kompl. zrek. byt 3+1, Hum-
polka. Cena dohodou. Tel.: 733 317 667

Prodám garáÏ, ulice Kvûtnická, 220 V,
190 000,- Kã Tel.: 603 155 709

Dovoz písku, odvoz sutû. KONTEST
s.r.o., Bfiezina 14, Ti‰nov. Tel:. 604 215
674
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Voda – studny – opravy a ãi‰tûní,
zámk. dlaÏby, terasy, opûrné zdi, roz-
vody vody. Tel.: 732 846 836

Provádím tesafiské a truhláfiské práce:
dfiev. konstrukce, pergoly, palubky,
pl. podlahy. Tel.: 737 315 175

Spofiení, investice, www.f-finance.cz

PÒJâKY & REALITY www.dinero.cz

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

Zámeãnictví Petr Hlubinka
M: 603 420 867

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

PRÁCE Z DOMU
více www.byznyszdomu.cz
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