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Módní pfiehlídka trochu jinak …
(foto Z· nám. 28. fiíjna)
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fii psaní kvûtnového starostov-
ského slova Ti‰nov zkrápí dé‰È.
Po dnech pln˘ch slunce pfii‰lo

poãasí ménû pfiíjemné. Vûfiím v‰ak, Ïe
tomu nebude nadlouho a nejen na‰e
krásné mûsto brzy opût zalije pfiíjemné
jarní slunce. A dobré poãasí nyní bude
rozhodnû potfieba. Zahájili jsme jiÏ pfií-
pravu venkovních areálÛ letního kina
a koupali‰tû na novou sezónu. V pfiípadû
koupali‰tû se mohou náv‰tûvníci tû‰it
na nová sociální zafiízení a sprchy,
zkrátka nezÛstanou také dût‰tí ná-
v‰tûvníci, pro které chystáme pfiekva-
pení v podobû nov˘ch herních prvkÛ.
Po dlouhé dobû také koneãnû vysly‰íme
volání obãanÛ po prodlouÏení provozní
doby koupali‰tû. Práce byly zahájeny
také v areálu letního kina, kde se rov-
nûÏ pfiipravuje základní rekonstrukce
sociálního zafiízení, ale také nátûr kon-
strukce promítacího plátna, oprava lavi-
ãek a betonov˘ch stupÀÛ hledi‰tû.
Koneãnû se podafiilo dojednat ze
Státním fondem Ïivotního prostfiedí
podmínky v˘bûrového fiízení na akci re-
vitalizace Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna. To
bude v leto‰ním roce pravdûpodobnû
nejrozsáhlej‰í a finanãnû nejnároãnûj‰í
investice. Doufejme, Ïe v‰e probûhne dle
schváleného harmonogramu a nejvût‰í
objem prací bude uskuteãnûn v dobû
prázdnin, aby nebyla zbyteãnû naru-
‰ena v˘uka. O dal‰ích realizovan˘ch,
ale zejména pfiipravovan˘ch investiã-
ních akcích Vás bude podrobnûji v pfií‰-
tím vydání Ti‰novsk˘ch novin informo-
vat místostarosta Marek Babák.

Na posledním jednání mûstské rady
jsme rozhodovali o finanãní podpofie jed-
notliv˘m obãansk˘m sdruÏením pÛsobí-
cích v na‰em mûstû, ale také o podpofie
akcí, které jsou pro na‰e mûsto urãit˘m
zpÛsobem v˘jimeãné a pfiínosné.
Celkem se tak podpory doãkalo 58 sub-

jektÛ, kter˘m mûsto pfiispûje v leto‰ním
roce ze svého rozpoãtu na jejich aktivity
ãástkou cca 1,5 mil. Kã. âinnosti tûchto
spolkÛ si velmi váÏíme, a proto se i do
budoucna budeme snaÏit o jejich maxi-
mální finanãní podporu z vefiejn˘ch
zdrojÛ.

Poslední období bylo také bohaté na
mnoÏství kulturních akcí, namátkou
mohu zmínit benefiãní projekt dûtsk˘ch
domovÛ Nejmilej‰í koncert, v˘stavu
o jihomoravsk˘ch matefisk˘ch centrech,
zajímav˘ program jazzového klubu,
zahájení v˘stavy pfiedního ãeského v˘-
tvarníka Vladimíra Kokolii a jeho ÏákÛ
nebo úvodní koncert druhého roãníku
hudebního festivalu, kter˘ je vûnován
ti‰novskému rodákovi, skladateli
ZdeÀku Pololáníkovi.

Minulé dny a t˘dny jsme v‰ichni trá-
vili zejména pfiípravou expozic a zafií-
zení nového mûstského muzea a progra-
mem jeho slavnostního otevfiení. V dobû,
kdy ãtete tyto fiádky, je jiÏ tato malá
mûstská slavnost za námi. A já pevnû
vûfiím, Ïe úspû‰nû. Dûkuji tímto v‰em,
ktefií se na zahájení provozu muzea po-
díleli. Podobn˘ch spoleãensk˘ch akcí
pro obãany a náv‰tûvníky mûsta bychom
chtûli dûlat více, na‰e krásné mûsto si to
zaslouÏí. NejbliÏ‰í z nich bude oslava
60. v˘roãí otevfiení Z· Smí‰kova. Vedení
‰koly si spoleãnû s uãiteli a Ïáky pfiipra-
vilo na pátek 20. 5. a sobotu 21. 5. bo-
hat˘ „narozeninov˘“ program, o kterém
si více pfieãtete v dne‰ních Ti‰novsk˘ch
novinách.

Na‰í základní ‰kole pfieji k ‰edesá-
tému v˘roãí v‰e dobré a Vám v‰em
mnoho tepl˘ch jarních dnÛ

Vá‰ Jan Schneider

P
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 3/2011 konaného
dne 21. dubna 2011

01/03/2011 ZM schvaluje program zase-
dání pfiedloÏen˘ starostou mûsta Ti‰nova
Janem Schneiderem.

02/03/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace od
Ministerstva financí ve v˘‰i 307.472 Kã
na zabezpeãení ãinností v oblasti sociálnû-
-právní ochrany dûtí.

03/03/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva financí ve v˘‰i 46.048 Kã
na v˘daje spojené s pfiípravou a provede-
ním sãítání lidu, domÛ a bytÛ v roce 2011.

04/03/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace od
Úfiadu práce ve v˘‰i 228.000 Kã na ve-
fiejnû prospû‰né práce.

05/03/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace od
Ministerstva zemûdûlství ve v˘‰i 468.698
Kã na úhradu nákladÛ na ãinnost odbor-
ného lesního hospodáfie.

06/03/2011 ZM schvaluje rozpoãtová opat-
fiení mûsta Ti‰nova ã. 1/2011 ke dni 21. 4.
2011

07/03/2011 ZM schvaluje poskytnutí
návratné finanãní v˘pomoci z rozpoãtu
mûsta Ti‰nova Svazku vodovodÛ a kanali-
zací Ti‰novsko, nám. Míru 111, Ti‰nov, na
uhrazení finanãního podílu pfii nákupu
akcií  Vodárenské akciové spoleãnosti, a.s.
ve v˘‰i 2.000.000 Kã.

08/03/2011 ZM schvaluje uzavfiení
Smlouvy o poskytnutí návratné finanãní
v˘pomoci z rozpoãtu mûsta Ti‰nova se
Svazkem vodovodÛ a kanalizací
Ti‰novsko, nám. Míru 111, Ti‰nov, dle
pfiedloÏeného návrhu.

Jan Schneider, starosta mûsta Ti‰nova
Radovan Klusák, místostarosta mûsta

Motivaãní pytlov˘ sbûr plastÛ

Mûsto Ti‰nov se rozhodlo pro nov˘ do-
plÀkov˘ zpÛsob sbûru plastÛ, a to pro pyt-
lov˘ sbûr. Stávající sbûr plastÛ do Ïlut˘ch
kontejnerÛ zÛstane nezmûnûn stejnû jako
moÏnost uloÏit vût‰í mnoÏství plastÛ
pfiímo na sbûrn˘ dvÛr. Hlavními dÛvody
zavedení pytlového sbûru je zv˘‰ení
mnoÏství (v˘tûÏnosti) tfiídûn˘ch odpadÛ,
ãistota vytfiídûn˘ch odpadÛ (systém není
anonymní), úleva stávajícím stanovi‰tím
(ãistota okolí) a zejména motivace obãanÛ
ke tfiídûní! V posledních nûkolika letech
se pytlov˘ sbûr roz‰ífiil pfiedev‰ím jako do-
plÀkov˘ v mnoha mûstech právû s ohle-
dem na finanãní motivaci obãanÛ.

Do Ïlut˘ch pytlÛ budou moci obãané
celého mûsta tfiídit plasty vãetnû nápo-
jov˘ch kartonÛ. Zájemci o tento zpÛsob
sbûru se mohou od ãervna zaregistrovat
na MûÚ Ti‰nov, kde obdrÏí prvních 5 Ïlu-
t˘ch pytlÛ zdarma a ãárové kódy, které
ponesou informaci o registrovaném ãlenu
rodiny. Svoz bude probíhat 1x mûsíãnû ve
stejn˘ den, kdy probíhá svoz smûsného
odpadu. První svoz probûhne na zaãátku
ãervence, termíny budou upfiesnûny. Pfied
odvozem nalepí obãan na pln˘ a zavázan˘
Ïlut˘ pytel ãárov˘ kód a donese pytel na
místo, odkud je odváÏen smûsn˘ odpad,
a to v den svozu nejpozdûji do 7.00 hod. Po
odevzdání prvních 5 Ïlut˘ch pytlÛ si mo-
hou obãané dal‰í pytle zakoupit za v˘hod-
nou cenu opût na MûÚ Ti‰nov nebo kde-
koli jinde v obchodû.

Po svozu bude kaÏd˘ pytel zváÏen
spolu se sejmutím informace z ãárového
kódu. Na konci roku se pak seãte celkové
pfiedané mnoÏství plastÛ, z kterého se vy-
poãte sleva (bonus), kter˘ bude uplatnûn
pfii následné platbû za odpad.

UpfiesÀující informace budou uvedeny
v pfií‰tím ãísle TN.

Ing. Václav Drhlík
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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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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:

Referent odboru územního plánování a stavebního fiádu
(referent stavebního úfiadu)

PoÏadavky:
– V·, popfiípadû S· stavebního ãi právního smûru
– znalost zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû (zákon ã. 183/2006 Sb.; zákon

ã. 128/2000 Sb.; zákon ã. 500/2004 Sb.)
– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ

od nástupu
– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi
– nástup dle dohody, nejlépe 1. 6. 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 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 31. 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
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 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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MûKS Ti‰nov uvádí

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

Závûreãn˘ koncert KPH
sezóny 2010-11

TI·NOVSK¯ KOMORNÍ
ORCHESTR S HOSTY

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

sobota 14. kvûtna aÏ ãtvrtek
2. ãervna 2011

galerie JamborÛv dÛm
V˘stava k nedoÏit˘m 80. narozeninám

VLADIMÍR JÒZA – OBRAZY
VLADIMÍR JÒZA (8. 5.
1931 – 15. 2. 2009) vyrÛstal
od dûtství v Senticích. Od
prvních tfiíd rád kreslil,
vzorem mu byl str˘c Josef,
nadan˘ kreslífi, kter˘ tra-
gicky zahynul v roce 1967.

Na ti‰novském gymnáziu ho v˘tvarnû
ovlivnil profesor Josef Zeithammel-
-Zahofiansk˘. Po studiích na pedago-
gické fakultû MU v Brnû zaãal v roce
1953 pedagogickou ãinnost v Beskydech
na Ostravici a souãasnû si roz‰ífiil apro-
baci o v˘tvarnou v˘chovu na PF
v Ostravû. Svou v˘tvarnou ãinnost
uplatÀoval také v divadelním krouÏku,
zúãastnil se spoleãn˘ch v˘stav v Ostra-
vici, ve Fr˘dlantû n. O. a v Uherském
Brodû.

V roce 1965 se s rodinou pfiestûhoval
zpût do Sentic a poté v roce 1970 do
Ti‰nova. Uãil nejprve na základní ‰kole
v Deblínû a následnû aÏ do dÛchodu
v Ti‰novû. V roce 1998 koupil mal˘
domek u Hajánek, kde nejen maloval,
ale také nacházel nové námûty pro své
obrazy. Ve své tvorbû se vûnoval pfie-
dev‰ím malbû krajiny a záti‰í – nejen
z okolí Ti‰nova, ale také z oblíben˘ch

Beskyd a JeseníkÛ. Jeho krajiny jsou
realistické, barevnû zajímavé a proje-
vují se osobit˘m rukopisem autora.
Z malífisk˘ch technik si oblíbil nejvíce
akvarel, temperu a pastel.

(PouÏit upraven˘ text z knihy Miro-
slava Pavlíka „Od Vevefií k Pern‰tejnu
– slovník v˘tvarníkÛ“.)

V̆ stava je pofiádána ve spolupráci se
spoleãností Art Periscope. Zahájení se
uskuteãní v sobotu 14. kvûtna ve 14 ho-
din. V hudebním programu vystoupí
Vûra Bakalová – zpûv a Franti‰ek
Kratochvíl – klavír.

stfieda 18. kvûtna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Hudební jaro ZdeÀka Pololáníka
– 2. roãník

MÁJOV¯ KONCERT
– OLGA PROCHÁZKOVÁ

Poprvé bûhem dvou let konání
Hudebního jara ZdeÀka Pololáníka se
festivalov˘ koncert uskuteãní v sále
Mûstského kulturního stfiediska. V pís-
Àovém recitálu se pfiedstaví sólistka
opery Slezského divadla v Opavû OLGA
PROCHÁZKOVÁ za doprovodu klaví-
risty FRANTI·KA ·MÍDA. V programu
nebude chybût lehãí Ïánr vãetnû ope-
retky, pfiipomenuto bude i dvojí leto‰ní
v˘roãí W. A. Mozarta (255 let od naro-
zení a 220 od úmrtí). Mezi písnûmi
ZdeÀka Pololáníka zazní nejen zhudeb-
nûné ver‰e Jana Skácela, ale dojde i na
svûtovou premiéru, neboÈ autor byl po-
Ïádán o sloÏení speciální skladby právû
pro tuto pfiíleÏitost.

OLGA PROCHÁZKOVÁ studovala
zpûv na brnûnské konzervatofii. Dále po-
kraãovala na JAMU a bûhem studia se
stala laureátkou Mezinárodní pûvecké
soutûÏe A. Dvofiáka v Karlov˘ch Varech.
Je pûvkyní ‰irok˘ch interpretaãních
moÏností, od koloraturních pfies lyrické
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aÏ ke stûÏejním
rolím ãeského i svû-
tového repertoáru.
Hostovala ve Státní
opefie Praha a na
operních scénách
v Brnû, Ostravû
a Olomouci. Vytvo-
fiila na ‰edesát oper-

ních a pfies tfiicet operetních rolí. Vûnuje
se také koncertní ãinnosti. V roce 2003
získala prestiÏní cenu Petra Bezruãe za
mnohaleté zásluhy o kulturní tváfi
mûsta Opavy a od primátora mûsta ob-
drÏela ocenûní za osobní pfiínos pro roz-
voj ãesko-polsk˘ch vztahÛ.

FRANTI·EK ·MÍD je rodákem
z Krnova, mûsta proslaveného v˘robou
varhan. Svoje umûlecká studia zaãal jiÏ
na Základní umûlecké ‰kole ve svém ro-
di‰ti a pokraãoval na konzervatofii
v Brnû. Prvním nástrojem byla tuba, po-
zdûji si soubûÏnû jako dal‰í hlavní ná-
stroj zvolil varhany. PÛsobil jako peda-
gog a hrál v orchestru opery Janáãkova
divadla v Brnû. V roce 1995 vytvofiili
spoleãnû s Olgou Procházkovou kon-
certní duo, aby intenzivnûji zuÏitkovali
ve‰keré své schopnosti a zku‰enosti
a obohatili tak ‰iroké publikum o umû-
lecké záÏitky.

pátek 20. kvûtna 2011 v 17.30 hod.
kino Svratka

HA-KAPELA – KONCERT
Vystoupení ti‰novské kapely vedené

Ladislavem Havlíkem.

Pofiadatelem akce je
obãanské sdruÏení
Tigal, MûKS pouze
poskytuje prostor
k její prezentaci.

ãtvrtek 26. kvûtna 2011 ve 20.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Veãer pfiíjemného bigbítu
LUBO· POSPÍ·IL & 5P – KONCERT

Po podzimním sólovém koncertu
Lubo‰e Pospí‰ila v rámci cyklu Jen já
a kytara tentokrát uvítáme zpûváka
s celou kapelou v rámci turné k vydání

nového CD,
aby zahájili
nov˘ koncertní
seriál pra-
covnû nazvan˘
Veãery pfiíjem-
ného bigbítu.

LUBO· POSPÍ·IL byl uÏ od konce
60. let ãlenem skupiny C&K Vocal, ‰es-
tiãlenného pûveckého sdruÏení, v jehoÏ
muÏské ãásti doplÀoval dvû hlavní au-
torské osobnosti – skladatele Jifiího
Cerhu a textafie Ladislava Kantora.
Zejména v závûru svého pÛsobení
v C&K Vocalu se uÏ Lubo‰ Pospí‰il pa-
ralelnû vûnoval i samostatn˘m poãi-
nÛm, buì s celou kapelou nebo jen s ky-
tarou. V̆ born˘ sólov˘ debut Tenhle vítr
jsem mûl rád byl jasn˘m signálem zahá-
jení vlastní pûvecké kariéry. Zpûvák
s nenapodobiteln˘m tenorem poté po-
stavil vlastní skupinu nazvanou
5P a s ní vydal dal‰í úspû‰né desky
(...a nestfiílejte na milence, Jsem v tom).
Koncem 80. let nakrátko doplnil
Radima Hladíka v jeho kultovní sku-
pinû, která se tehdy uÏ znovu smûla
jmenovat Blue Effect.

Po urãitém tápání, kdy Pospí‰ila
na pfielomu milénia doprovázeli mimo
jiné i spoluobãané z domovské Kutné
Hory (jeho skupiny se tehdy jmenovaly
napfi. Bio-graf ãi LPG), obnovil Lubo‰
spoleãnû se sv˘m letit˘m parÈákem
Bohou‰em Zatloukalem projekt 5P.
Tentokrát se v nûm obklopili velmi mla-
d˘mi spoluhráãi, v roce 2009 vydali
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nové CD Pfiíznaky lásky a s úspûchem
nastartovali novou etapu své kariéry.
Vloni zpûvákovi vy‰lo retrospektivní
dvojalbum, které se jmenuje stejnû jako
jeho debut, tedy Tenhle vítr jsem mûl
rád a zhruba pfied mûsícem se na trhu
objevilo zbrusu nové CD Chutná‰ po ci-
zím ovoci.
5P hraje ve sloÏení: Lubo‰ Pospí‰il
– zpûv, kytara, klávesy; Bohumil
Zatloukal – kytara, zpûv; Ondfiej Fencl
– klávesy, kytara; Martin ·tec – basky-
tara; Pája Tábofiíková – bicí.

Pfiedprodej vstupenek v knihku-
pectví paní Ra‰kové, Brnûnská ul.,
tel. 549 410 022.

ZU· TI·NOV V MûKS
Kromû uveden˘ch pofiadÛ se v pro-

storách Mûstského kulturního stfiediska
uskuteãní v následujících dvou t˘dnech
hned nûkolik akcí, které pofiádá zdej‰í
Základní umûlecká ‰kola.

Nav‰tívit mÛÏete tyto koncerty
ãi pfiedstavení:

ãtvrtek 12. kvûtna 2011 v 18.30 hod.
velk˘ sál MûKS

1. ABSOLVENTSK¯ KONCERT

pondûlí 23. kvûtna 2011 v 17.00 hod.
kino Svratka

VYSTOUPENÍ TANEâNÍHO
ODDùLENÍ – 1. âÁST

úter˘ 24. kvûtna 2011 v 17.00 hod.
kino Svratka

VYSTOUPENÍ TANEâNÍHO
ODDùLENÍ – 2. âÁST

stfieda 25. kvûtna 2011 v 18.30 hod.
velk˘ sál MûKS

2. ABSOLVENTSK¯ KONCERT

POHYBOVÉ KURZY
Pro rostoucí nezájem bylo v MûKS

minimálnû pro zbytek prvního pololetí
2011 zru‰eno cviãení aerobiku. Nadále

pokraãují kurzy kalanetiky (ved. Marie
Kupská) – pondûlí 20 – 21 hod., ãtvrtek
19.30 – 20.30 hod. a pilates (ved. Bára
Koláfiová) – úter˘ 20 – 21 hod.

Kurzy probíhají v novû zfiizované
tûlocviãnû v objektu MûKS na Ml˘nské
ulici (b˘valá klubovna sdruÏení
Odyssea, je‰tû pfied tím dûtské oddûlení
Mûstské knihovny).

P¤EDPRODEJ NA JAVORY
Ve stfiedu 8. ãerv-
na v 19.30 ho-
din vystoupí
v kinû Svratka
HANA A PETR
ULRYCHOVI se

skupinou JAVORY BEAT. Vstupenky na
tento koncert jsou jiÏ v pfiedprodeji
v knihkupectví paní Ra‰kové na
Brnûnské ulici, tel. 549 410 022.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci kvûtnu a ãervnu
2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

18. 5. 2011 v 17.00 pfiedná‰ky let-
ního kurzu UVâ - Barokní architektura
v evropsk˘ch dûjinách

25. 5. a 1. 6. 2011 v 17.00 pfiedná‰ky
letního kurzu UVâ – Dûjiny opery

Salonky

19. 5. 2011
Lomnickou oborou

Sraz úãastníkÛ v 9.00 u vlakového
nádraÏí v Ti‰novû. Zájemci se musí pfii-
hlásit do 15. 5. 2011 osobnû v knihovnû
nebo telefonicky na ãísle 549 121 001-5.
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2. 6. 2011
Jurkoviãova vila

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ prohlídku
vily architekta Du‰ana Jurkoviãe
v Brnû – Îabovfieskách.

Jurkoviãova vila je jednou z nejv˘-
znamnûj‰ích architektonick˘ch pamá-
tek pfielomu 19. a 20. století v Brnû.
Spolu s realizacemi Jurkoviãov˘ch ná-
vrhÛ na Pustevnách, v Luhaãovicích
a na zámku Nové Mûsto nad Metují
tvofií pátefi jeho dochovaného díla
v âeské republice. Tato architektonická
památka má pro secesní Brno stejn˘
v˘znam jako vila Tugendhat pro Brno
funkcionalistické.

Zájemci se musí pfiihlásit osobnû
v Mûstské knihovnû Ti‰nov, kde obdrÏí
dal‰í informace.

Poãet míst je omezen, proto se pfii-
hla‰ujte co nejdfiíve.

Úãastnící v˘letu budou mít moÏnost
nav‰tívit po prohlídce vily v˘stavu
Made in Villa v UmûleckoprÛmyslovém
paláci, která pfiedstaví modely inspiro-
vané architekturou Jurkoviãovy vily od
vynikajících ãesk˘ch odûvních desig-
nérÛ.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

27. 5. 2011 ve 13.30
âteme z va‰ich knih

Zveme v‰echny malé i velké „spiso-
vatele a spisovatelky“ na páteãní odpo-
ledne, kdy probûhne oãekávané vyhlá-
‰ení soutûÏe O nejpovedenûj‰í knihu.
Spoleãnû se zaãteme do autorsk˘ch v˘-
tvorÛ a vûzte, Ïe nudit se rozhodnû
nebudete. Jste zváni nejen vy, ktefií jste
se do soutûÏe zapojili, ale i vy, ktefií
chcete podpofiit své kamarády svou
úãastí a rádi si poslechnete, jak se jim
jejich sepsané pfiíbûhy povedly. Na

v‰echny zúãastnûné ãeká milé pfiekva-
pení, tak neváhejte a pfiijìte se podívat!

20. kvûtna 2011 v 8.30 a 10.00
Beseda s Liborem Balákem

Ti‰novsk˘ v˘tvarník Libor Balák je
ãast˘m náv‰tûvníkem a velk˘m pfiízniv-
cem na‰í knihovny. Nejednou pro dûti
pfiipravil v˘tvarnou perliãku – pro prv-
Àáãky nakreslil deníãek „Pohádkov˘ list
malého ãtenáfie“ a v rámci projektu
„Knihy mého srdce“ nachystal v˘zdobu
v podobû „Pohádkového vláãku“. S vel-
k˘m nad‰ením v dûtském oddûlení in-
staloval v˘stavu „Svût hraãek a legendy
oblohy“ a ochotnû se s námi podûlil o své
zku‰enosti se sv˘m koníãkem – modela-
fiinou. Velmi rád se s dûtmi setkává i na
besedách a je vÏdy snadné najít pro zví-
davé Ïáky zajímavé téma jako tfieba
„Moje první kniha o pravûku“. âas,
kter˘ s ním strávíme, vÏdy rychle uteãe
a náv‰tûvníci se s ním neradi rozchá-
zejí. Nenechte si ujít pfiíleÏitost osob-
ního setkání a pfiijìte pobesedovat.

V˘stava

2. 5. – 29. 6. 2011
KaÏd˘ kousek originál aneb ruãnû
malovaná a batikovaná triãka

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
prodejní v˘stavu paní Dany Veselé, na
které si mÛÏete prohlédnout ãi zakoupit
ruãnû malovaná i batikovaná triãka,
a to jak pro dûti tak i pro dospûlé. KaÏdé
z nich je zaruãen˘ originál.

Pozvání na Muzejní noc

Leto‰ní roãník se v Podhoráckém
muzeu uskuteãní v sobotu 14. kvûtna od
18.30 hodin a bude vûnován muÏÛm. Ve
stejn˘ den totiÏ zaãne pod názvem „Svût
muÏÛ“ hlavní v˘stava leto‰ní sezóny,
která si klade za cíl pfiedstavit tuto po-
lovinu lidstva v pro ni typick˘ch spole-
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ãensk˘ch rolích, vlastnostech, postojích
a zálibách. Komponovan˘ program
muzejní noci bude probíhat v tradiãním
pojetí let minul˘ch. Na hlavním pódiu
vedle muzejní budovy se postupnû pfied-
staví herci souboru Vichr z hor s drama-
tickou scénkou „MuÏ hlava rodiny“, ta-
neãník Vít Procházka s ukázkou stepu
a ãlenové cimbálové muziky Donava
a pûveckého sboru Zvonica. Dal‰í ãásti
programu naplní vojáci Klubu vojenské
historie z napoleonského období s ukáz-
kami v˘stroje, v˘zbroje a bojového
umûní, muÏi sbûratelé projedou na
sv˘ch motocyklech a mistr fiezbáfi
Jaroslav Buncko z Rajhradic pfiedvede
své umûní i praktické ukázky z tvorby.
Nebudou chybût ani prodejní stánky
s oblíben˘mi muÏsk˘mi nápoji a pochu-
tinami, apatyka pro muÏe, zboÏí z pro-
dejny Army shop a klasické obãerstvení.
V muzejní budovû budou volnû pfií-
stupné stálé expozice, nová v˘stava
„Svût muÏÛ“ a v muzejní galerii minisa-
lon historick˘ch motocyklÛ. Po setmûní
bude opût nasvícen slavn˘ kostelní por-
tál a atmosféru podpofií i tradiãní ve-
ãerní prohlídky farního kostela.
Kulturní program bude probíhat ve
tfiech opakujících se blocích v 19.00,
20.30 a ve 22.00 hodin. Muzejníci zvou
srdeãnû obãany k hojné úãasti, vstup na
akci je opût voln˘.

(jz)

Dûtsk˘ den v Hradãanech

Skupina historického ‰ermu
Victorius vás zve na 3. hradãanské ‰er-
mování.
Kdy: v sobotu 28. kvûtna 2011 od 13.00
Kde: Hradãany, hfii‰tû na Horce
Úãinkující: S.H.·. Keltic, M.C.E.,
Zubfii, dobová hudba CODEX, taneãní
skupina Sanniones, dobov˘ dudák Filip
Burian

Doprovodn˘ program: skákací hrad,
trampolína, soutûÏe pro dûti i dospûlé,
Policie âR, S.D.H. Ti‰nov, modeláfii
Vstupné dobrovolné.
Obãerstvení zaji‰tûno.
Akce se koná za kaÏdého poãasí.
Veãer posezení s country kapelou.

Akce ZU· Ti‰nov
plánované v mûsíci kvûtnu

ZU· Ti‰nov chystá na
mûsíc kvûten velkou
spoustu akcí. Îáci
mohou úroãit doved-

nosti  a zku‰enosti nabyté bûhem uply-
nulého ‰kolního roku, a proto je vystou-
pení ke konci ‰kolního roku nejvíce.

12. 5. 2011 v 18.30 hod.
sál MûKS Ti‰nov

Absolventsk˘ koncert ã. 1
První série absolventsk˘ch kon-

certÛ, na kter˘ch se pfiedstaví se sv˘mi
závûreãn˘mi skladbami absolventi hu-
debního oboru.

20. 5. 2011 v 17.00 hod.
kino Svratka
HA-KAPELA

Kapela, kterou jiÏ více jak 10 let
vede uãitel hudebního oboru ZU·
Ladislav Havlík, je sloÏená z absolventÛ
ZU· Ti‰nov. Záznam vystoupení k desá-
tému v˘roãí kapely mÛÏete zhlédnout
na odkaze http://www.youtube.com/
/watch?v=xqzNMjyAu-c.

Ha-kapela po celou dobu své existence
velmi kvalitnû a dobfie reprezentuje
na‰i ‰kolu. VÏdyÈ 3. místo v Ústfiedním
kole jazzov˘ch orchestrÛ ZU· z roku
2007 je nezvratn˘m dÛkazem kvality
tohoto seskupení.

Program bude obohacen o pûveck˘
sbor z Lomnice, kter˘ vystupuje pod
zkratkou LSDa. Na místû bude moÏno
si koupit DVD z loÀského vystoupení.
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23. a 24. 5. 2011 v 17.00 hod.
kino Svratka

Vystoupení taneãního oboru
Vystoupení taneãního oboru je jed-

ním z nejnav‰tûvovanûj‰ích vystoupení.
Svûfienkynû paní uãitelky Markéty
Chlubné se pilnû pfiipravovaly cel˘ rok.
Vystoupení na velikém jevi‰ti a na ba-
letizolu je pro v‰echny obrovskou mo-
tivací.

Îáci taneãního oboru si pro svoje zá-
vûreãné vystoupení pfiipravili tolik ãísel,
Ïe se nám v‰echny neve‰ly do jednoho
dne, a proto je vystoupení rozdûleno do
dvou dnÛ.

25. 5. 2011 v 18.30 hod.
sál MûKS Ti‰nov

Absolventsk˘ koncert ã. 2
Druhá série absolventsk˘ch vystou-

pení ÏákÛ hudebního oboru ZU· Ti‰nov.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
11. 5. Gastrotour akademie sokolovna 10.00 SO· Fortika
11. 5. KPH – Ti‰novsk˘ komorní orchestr velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
12. 5. 1. absolventsk˘ koncert velk˘ sál MûKS 18.30 ZU·
14. 5. Ble‰í trhy námûstí
14. 5. Fajn férová snídanû parãík nám. 28. fiíjna 9.00 Ekoporadna
14. 5. Muzejní noc Podhorácké muzeum 18.30 Podhorácké muzeum
15. 5. Bufity o páté RC Studánka 17.00 RC Studánka
16. 5. Autorské ãtení – Hana Pinknerová RC Studánka 9.30 RC Studánka
18. 5. Hudební jaro ZdeÀka Pololánika velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– Májov˘ koncert
19. 5. Salonky – Lomnickou oborou nádraÏí 9.00 MûK
20. 5. Ha-kapela – koncert kino Svratka 17.30 Tigal
23. 5. Vystoupení taneãního oddûlení – 1. ãást kino Svratka 17.00 ZU·
24. 5. Vystoupení taneãního oddûlení – 2. ãást kino Svratka 17.00 ZU·
25. 5. 2. absolventsk˘ koncert velk˘ sál MûKS 18.30 ZU·
26. 5. Lubo‰ Pospí‰il – koncert velk˘ sál MûKS 20.30 MûKS
27. 5. âteme z va‰ich knih knihovna 13.30 MûK
28. 5. Pohádkov˘ les na Klucaninû 10.00 DDM
29. 5. Memoriál Ivo Medka parkovi‰tû u nového hfibitova
29. 5. Concentus Moraviae velk˘ sál mûKS 19.30 MûKS

– Zuzana Lapãíková Kvintet

V˘stavy
Datum Akce Místo
16. 4. – 12. 5. Vladimír Kokolia JamborÛv dÛm
14. 5. – 2. 6. Vladimír JÛza JamborÛv dÛm

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
28. 5. 3. hradãanské ‰ermování Hradãany, hfii‰tû na Horce
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Pfiehlídkové molo ve ‰kolní
tûlocviãnû není bûÏná vûc

V nûkolika posled-
ních letech jsme
na na‰í ‰kole Den

Zemû oslavovali jen úklidem a plnûním
ti‰novské ka‰ny nasbíran˘m star˘m ha-
rampádím z celého Ti‰nova. Letos jsme
se rozhodli oslavit tento den velmi ne-
tradiãním zpÛsobem – uspofiádáním
velké módní EKO pfiehlídky. JiÏ bûhem
pfiíprav v nás stoupala velká nervozita.
Zpoãátku jsme diskutovali o tom, jestli
nás podpofií v‰ichni kolegové a kolik se
asi zapojí tfiíd. Pfiem˘‰leli jsme, zda se
nepou‰tíme do nû-
ãeho, co bude organi-
zaãnû nad na‰e síly
a zda se najde ve
v‰ech dostatek ener-
gie, nápadÛ a dobré
vÛle tak nároãnou
akci zvládnout.
Pfiípravy trvaly cel˘
mûsíc a nakonec se
zapojila opravdu celá
‰kola. Hlavní a jedi-
nou podmínkou pfii
v˘robû modelÛ bylo
pouÏití odpadového
materiálu – tfiídûné-
ho odpadu. V mnoha
tfiídách se zaãaly ob-
jevovat PET lahve,
skartované noviny,
hliníková víãka od jo-
gurtÛ, krabice i stará
cédéãka. PouÏit˘ materiál i vzhled
svého modelu si kaÏdá tfiída úzkostlivû
stfieÏila. Hlavní vystoupení pro vefiejnost
bylo pfiipraveno na stfiedu 27. dubna.
Pfied tím jsme si je‰tû v‰e nacviãili na
generálce pro Ïáky na‰í ‰koly, která
probûhla t˘den pfiedem.

Ve stfiedu odpoledne se tûlocviãna za-
plnila hosty natolik, Ïe jsme museli
rychle pfiidávat laviãky a Ïidle.
Tûlocviãna byla také krásnû vyzdobená
– jak jinak neÏ eko tfiídûn˘m materiá-
lem! Na pomyslné molo se postupnû vy-
dalo 42 modelek a modelÛ ve velmi ori-
ginálních módních kreacích. Moderátofii
Amálie a Adam mûli velmi tûÏk˘ úkol,
protoÏe moderovat crazy módní pfie-
hlídku pfied sv˘mi spoluÏáky, uãiteli, ro-
diãi a mnoha hosty nebylo nijak jedno-
duché. V‰e ale dopadlo v˘bornû. Modely
sklízely obrovsk˘ potlesk a i taneãní vy-
stoupení skupin PET-PET, Stylles a dûtí
z DD Ti‰nov byla pfiijata s obrovsk˘m

nad‰ením. Vyvrcho-
lením a pro v‰echny
velk˘m pfiekvapením
v‰ak byla je‰tû jedna
zvlá‰tní ãást pfie-
hlídky. O tu se posta-
raly paní uãitelky,
které se na chvíli
staly modelkami a na
pfiehlídkové molo také
vy‰ly v modelech,
které si samy vymys-
lely a u‰ily. Takov˘
závûr asi ãekal málo-
kdo! Vidût svoji tfiídní
uãitelku ãi paní zá-
stupkyni nasoukanou
do pytle od brambor,
nazdobeného ma‰-
lemi z igelitov˘ch
sáãkÛ, je podívaná
opravdu nezapome-

nutelná! Nejvíce hlasÛ v bodování ÏákÛ
získaly modely Vodní víla – Markéta
Malásková (8.C) a skupina Madam Bika
a její komorné Bikina a Babika (1.C).
Zvlá‰tní cenu ekot˘mu získal model
Svatební prÛvod (7.A). Krásn˘ dort pro
vítûze nám poskytla p. Kocourková
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(cukrárna Diana). Dal‰í ceny finanãnû
podpofiil p. Rudolf Vrzal (firma KON-
TEST). Velmi jim dûkujeme.

Co dodat na závûr? Snad jen to, Ïe ve
‰kole se dûti nejen uãí, ale i baví. A co
mÛÏe b˘t pro dûti zábavnûj‰ího, kdyÏ
poznávají své uãitele i v jin˘ch situacích
neÏ jen pfied tabulí. Vûfiím, Ïe cel˘
smysl akce, uvûdomit si dÛleÏitost
ochrany planety Zemû pfied zavalením
odpady, umût si pohrát, zabavit se
a spojit spoleãnû síly, byl naplnûn. UÏ
teì pfiem˘‰líme o na‰ich dal‰ích ekolo-
gick˘ch aktivitách. Máme velkou ra-
dost, Ïe se nám dafií na na‰e akce pfii-
vést stále více Ti‰novákÛ a moÏná nû-
které z nich tímto navedeme k lep‰ímu
ekologickému my‰lení a chování.

Více informací a fotografie v‰ech mo-
delÛ naleznete na www.tisnov-zs28.cz.

Mgr. Lenka Dufková

Úspûchy studentÛ
Gymnázia Ti‰nov

Na‰e gymnázium se mÛÏe po-
chlubit celou fiádkou studentÛ,
ktefií úspû‰nû reprezentují
jméno ‰koly i mûsta Ti‰nova na

okresních a krajsk˘ch soutûÏích.
Jmenujme alespoÀ nûkteré z nich.

Okresní kolo matematické olym-
piády úspû‰nû vyfie‰ili primáni Pavel
Otáhalík (1. místo), Klára âechoviãová
(2. místo), Luká‰ Wagner (4. místo), Jan
Maãák (4. místo) a Jan Sova (6. místo),
terciánka Andrea Opálková (7. místo)
a kvartánky Vlasta Kfienková (5. místo)
a Veronika Mácová (7. místo). Poslednû
jmenovaná se zúãastnila i krajského ko-
la, kde obsadila solidní 10. místo.
Krajské kolo mlad‰ích kategorií teprve
probûhne.

V Pythagoriádû byli v okresním kole
úspû‰ní Jan Maãák a ·tûpán Hfiebíãek

z primy (2. a 4. místo) a sedmá Radka
Hejmalová ze sekundy. Krajské kolo
sice jiÏ probûhlo, ale v˘sledky nejsou
je‰tû známy.

Dafií se i v jin˘ch oblastech, neÏ je
matematika. V‰estrann˘ Jan Maãák
z primy byl v okresním kole zemûpisné
olympiády druh˘ a v kraji dvanáct˘.
Je‰tû vût‰í radost nám udûlal sekundán
Martin Blecha, kter˘ krajské kolo zemû-
pisné olympiády vyhrál a v kvûtnu se
utká s kolegy z celé republiky. Tento
student navíc obsadil 10. místo v okres-
ním kole dûjepisné olympiády. Tato
soutûÏ je pfiitom aÏ od tercie, ale
Martinovi se ‰kolní kolo tak povedlo, Ïe
jsme ho vyslali do kola okresního, kde
vynikajícím v˘konem porazil 50 star-
‰ích kolegÛ. 

Dva pûtiãlenné t˘my se v bfieznu zú-
ãastnily vûdomostní soutûÏe s názvem
Expedice Morava pofiádané Brnûnsk˘m
kulturním centrem v atraktivním pro-
stfiedí brnûnského podzemí. Ve velké
konkurenci 40 soutûÏních t˘mÛ obsadili
studenti sekundy (Martin Blecha,
Veronika Boãková, Anna Francová,
Filip Kfiipsk˘ a Boris Musil) 5. místo,
pfiiãemÏ poãtem bodÛ se vyrovnali
3. t˘mu. O závûreãném umístûní roz-
hodl aÏ v˘sledn˘ ãas. Studenti tercie
(Vojtûch Bednáfi, Karolína Steindlová,
Markéta Steindlová, Tomá‰ S˘s
a Jaroslav Stránsk˘) se umístili na
6. místû.

Ze studentÛ vy‰‰ího gymnázia se
v okresním kole zemûpisné olympiády
prosadili kvintáni Ondfiej Findura
(3. místo) a Johan Barto‰ (5. místo).
Jejich spoluÏaãka Karolína Rezková
okouzlila svou prací na téma „Obsah
rtuti v rybách z fieky Bíliny“ komisi
okresního kola SOâ natolik, Ïe toto kolo
vyhrála a v kvûtnu ji ãeká krajské kolo.
Do kvinty také chodí Jan Neãas, kter˘
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obsadil v konverzaãní soutûÏi v angliãti-
nû 2. místo, aãkoli byl vÛbec nejmlad‰ím
úãastníkem krajského kola.

Na Gymnáziu Ti‰nov jsou i umûlec-
ky nadaní studenti. V okresním kole re-
citaãní soutûÏe obdrÏel cenu poroty pri-
mán Luká‰ Wagner. Student kvarty,
Tobiá‰ ·tûpánek, stejnou soutûÏ ve své
kategorii vyhrál a postupuje do celore-
publikového klání. Literární sekci víceo-
borové soutûÏe Brnûnské kolo kralovala
Anna Hrbáãková ze sexty, hudební zase
její spoluÏaãka Katefiina Va‰íãková. 

V‰em uveden˘m (ale i tûm, na které
jsme tfieba zapomnûli) je‰tû jednou gra-
tulujeme a dûkujeme za vzornou repre-
zentaci ‰koly.

Mgr. Zuzana Kurdiovská

Majáles na lomnickém
zámku

SOU a SO· SâMSD, Lomnice
u Ti‰nova, s. r. o. pofiádá v prostorách
‰koly – tedy na lomnickém zámku – jiÏ

tradiãní pfie-
hlídku odbor-
n˘ch doved-
ností ÏákÛ,
letos ale ne-
tradiãnû spoje-
nou se stu-
dentsk˘m ma-

jálesem  a taneãní zábavou. I tentokrát
je celá akce tematicky zamûfiená, nese
podtitul „·kola základ Ïivota“. Zá‰titu
nad jejím konáním pfievzal pan
Ing. Zdenûk Juraãka, pfiedseda Svazu
ãesk˘ch a moravsk˘ch druÏstev.

Zámek se otevfie v pátek 27. kvûtna
v‰em náv‰tûvníkÛm, ktefií budou moci
ocenit nejen dovednosti na‰ich ÏákÛ, ale
naskytne se jim i pfiíleÏitost dobfie se na-
jíst a napít, posedût si v pfiíjemném pro-

stfiedí a také si zatancovat. Jak to tedy
bude na lomnickém zámku poslední
kvûtnov˘ pátek probíhat? Celá akce
bude slavnostnû zahájena ve 14 hodin,
kdy zapoãne opravdu nabit˘ tfiíhodinov˘
program, v nûmÏ budou Ïáci ‰koly pre-
zentovat své schopnosti a nadání. Tû‰it
se mimo jiné mÛÏete na hip-hopové ta-
neãní vystoupení, parodické divadelní
pfiedstavení „·kolní kabaret“, ukázku
drsného bojového umûní, hudební vy-
stoupení nebo zpívání v historické kapli,
urãitû oceníte i krátkou v˘uku znako-
vého jazyka. Chybût nebudou ani bar-
manské dovednosti ãi oblíbené pfie-
hlídky nároãné úãesové tvorby. Chystá
se vyhlá‰ení krále a královny majálesu
i ankety o nejoblíbenûj‰ího uãitele a ne-
pedagogického pracovníka ‰koly. A uÏ
jste nûkdy vidûli pasování uãÀÛ na ãe-
katele sv˘ch cechÛ? I to se uskuteãní
v rámci na‰í pfiehlídky. Souãástí pro-
gramu bude také bohatá tombola.
S úderem 18. hodiny pak na zámeckém
nádvofií vypukne majálesová taneãní
zábava, na níÏ zahraje Veselá trojka
Pavla Kr‰ky, která bude osazenstvo
bavit aÏ do noãních hodin.

Pokud tedy je‰tû nemáte na 27. kvû-
ten plán, neváhejte a zamifite do
Lomnice na zámek, urãitû nebudete lito-
vat. Mûjte ale na pamûti, Ïe kapacita na
veãerní program je omezená, proto je
vhodné zakoupit si vstupenky jiÏ nyní
na sekretariátu ‰koly (rezervace i na tel.
549 450 115). V‰ichni jste srdeãnû zváni!  

Mgr. Lucie Halouzková

Jak Ïáci ZU· Ti‰nov uspûli
v hudebních soutûÏích

Leto‰ní ‰kolní rok sice je‰tû není
u konce, ale na na‰í ‰kole jiÏ bilancu-
jeme. Ministerstvo ‰kolství kaÏdoroãnû
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vyhla‰uje soutûÏe pro Ïáky základních
umûleck˘ch ‰kol. ProtoÏe není v silách
organizujících ‰kol v jednom roce zorga-
nizovat soutûÏe ve hfie na v‰echny vyu-
ãované hudební nástroje, dostávají Ïáci
hudebního oboru „‰anci“ jednou za tfii
roky. V leto‰ním ‰kolním roce se tak
mohli soutûÏí zúãastnit Ïáci hrající
na smyãcové nástroje, klavír, kytaru
a akordeon.

Z na‰í ‰koly se do soutûÏe pfiihlásilo
42 ÏákÛ, ktefií se pod vedením tfiinácti
vyuãujících po cel˘ rok pfiipravovali na
tohle hudební klání.  Musím na tomto
místû vyzdvihnout skuteãnost, Ïe soutû-
Ïící Ïáci nebyli pouze z Ti‰nova, ale také
z ostatních odlouãen˘ch pracovi‰È na‰í
‰koly – z Drásova, Doubravníku,
Deblína a Nedvûdice. I poãet soutûÏí-
cích, ktefií se letos zapojili, je úctyhodn˘.
Je to totiÏ 42 ÏákÛ, ktefií se rozhodli pra-
covat více a nad rámec sv˘ch bûÏn˘ch
povinností, coÏ znamená pilnûji a ãas-
tûji cviãit. Je to 42 rodiãÛ, ktefií své dûti
v jejich aktivitách podporují, spolu-
pracují s uãitelem a se ‰kolou a svou
pomocí tak vûnují více svého drahocen-
ného ãasu svému dítûti.

SoutûÏící Ïáci musí projít jednotli-
v˘mi koly soutûÏe – od kola ‰kolního
pfies okresní a krajské, aÏ do ústfied-
ního. Nároãnost a pravidla jsou hodnû
tvrdá, a proto se do vy‰‰ích kol probo-
jují opravdu jen ti nejlep‰í. Pro ilustraci
uvedu, Ïe Ïáci v nejmlad‰í kategorii hry
na klavír (vûk 7 – 8 let) musí vystoupit
s repertoárem hran˘m  zpamûti v délce
ãtyfi minut ãistého ãasu.

A jaká je vlastnû bilance tûchto
soutûÏí?

Îáci na‰í ‰koly vybojovali krásná
umístûní v okresních a krajsk˘ch ko-
lech. V obrovské konkurenci hudebních
‰kol jsou dobyté pozice velmi dobr˘m

hodnocením práce pedagogÛ a jejich
ÏákÛ.

Ocenûní ve hfie na klavír: Hedvika
Jebáãková (poboãka Deblín) – 2. místo
okresního kola, Daniel Ondra (poboãka
Doubravník) – 3. místo okresního kola.

Ocenûní ve hfie na akordeon:
Franti‰ek Florián (ZU· Ti‰nov)
– 2. místo krajského kola, Jana
Ha‰ková (ZU· Ti‰nov) – 2. místo kraj-
ského kola, Dominik Nedoma, Natálie
Nedomová, Eli‰ka Veãefiová (trio z po-
boãky Nedvûdice) – 2. místo krajského
kola.

Ocenûní ve hfie na housle: Hana
Sklenáfiová (ZU· Ti‰nov) – 2. místo
okresního kola.

Ocenûní ve hfie na kytaru: Václav
¤íha (ZU· Ti‰nov) – 3. místo krajského
kola, Simona ·paãková (ZU· Ti‰nov)
– 2. místo okresního kola, Tomá‰
Kubíãek (ZU· Ti‰nov) – 3. místo okres-
ního kola, Vít Hertl, Franti‰ek Blaha,
Alice Ondrová (trio z poboãky
Doubravník) – 2. místo okresního kola.

Dovolte mi, abych závûrem podûko-
val v‰em ÏákÛm, ktefií se do soutûÏe
ochotnû pustili. AÈ jiÏ dosáhli jakého-
koliv umístûní, dokázali si, Ïe umí hrát
a Ïe se za své v˘kony nemusí vÛbec
stydût!

Velk˘ dík patfií také jejich rodiãÛm.
Ti, ktefií ochotnû spolupracují s uãite-
lem, jsou v kontaktu se ‰kolou a zají-
mají se o tuto aktivitu sv˘ch dûtí, pfii-
spívají k dal‰ímu umûleckému rozvoji
Ïáka. V‰em maminkám a tatínkÛm, je-
jichÏ dûti se zúãastnily soutûÏe, pfieji ten
krásn˘ pocit hrdého rodiãe. Nav‰tivte
internetové stránky na‰í ‰koly nebo ná‰
kanál na serveru Youtube, kde mÛÏete
zhlédnout videozáznam ze ‰kolního kola
soutûÏí ZU·.

Mgr. Tomá‰ Zouhar
fieditel ZU· Ti‰nov
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Lesní rodinn˘ klub
kvûtnová informaãní schÛzka

Hledáte pro své dítû star‰í 3 let umís-
tûní v pfied‰kolním programu? Zajímá
vás, jak fungují lesní matefiské ‰koly?
Kde bude zázemí na Ti‰novsku od no-
vého ‰kolního roku a s jak˘m ‰kol-
kovn˘m?

Zveme vás na dal‰í setkání s reali-
zaãním t˘mem a rodiãi, ktefií mají dûti

zapsané v lesním klubu jiÏ druh˘m
rokem. Koná se v Rodinném centru
Studánka v Ti‰novû v pondûlí
23. kvûtna od 16.30. Hlídání dûtí zaji‰-
tûno. Více na tel. 737 187 244.

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku vy-
chází ze zku‰eností Lesní matefiské
‰koly Waldfexxx v Dolním Rakousku
a je spoluzakladatelem Asociace lesních
M· v âeské republice (www.lesnims.cz).

Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

T¯DEN PRO RODINY
Pfiijìte do RC Studánka slavit

Mezinárodní den rodin, pfiipravili jsme
pro Vás v t˘dnu od 14. – 20. 5. tyto akce:

D¤EVùNÉ HRAâKY
VE STUDÁNCE 
Sobota 14. 5. od 9 do 12 hod.
a nedûle 15. 5. od 15 do 17 hod.

Máte moÏnost si pohrát s velkou sta-
bilní dfievûnou autodráhou nebo tisíci
kostkami stavebnice KAPLA.
Nejzajímavûj‰í rodinná dílka budou od-
mûnûna! Rodinné vstupné 40,- Kã, s per-
manentkou 30,- Kã. Pohrát si s autíãko-
vou dráhou mÛÏete i v rámci volné
herny také bûhem t˘dne od úter˘ 17. do
pátku 20. 5.

BU¤TY O PÁTÉ...
Nedûle 15. 5. v 17 hodin
sraz u Studánky

Sejdeme se, budeme hrát, zpívat
a opékat bufity a podle chuti si zahra-
jeme hry na travnatém plácku nad no-
vou ‰kolou. S sebou nezapomeÀte bufity
a chléb pro celou rodinu.

HANA PINKNEROVÁ
AUTORSKÉ âTENÍ
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 (40,- Kã/
/dítû). Vstupné: 30,- Kã

SVùTOV¯ T¯DEN RESPEKTU
K PORODU
16. – 22. kvûtna

RC Studánka letos nabízí mlad˘m
rodiãÛm voln˘ vstup na tyto krouÏky
a kurzy.

CVIâENÍ PRO ÎENY
KAÎDÉHO VùKU
Úter˘ 17. 5. v 18 hod.
Vede Bc. Michaela Neãasová (fyziotera-
peutka)
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TANEâNÍ HRÁTKY
Stfieda 18. 5. v 15 hod.
KrouÏek pro maminky i jejich dûti jaké-
hokoliv vûku.

TùHULKY
Stfieda 18. 5. v 16.30 hod.
Vede Jana Koudelová (lektorka cvi-
ãení v tûhotenství a dula)

CVIâENÍ V TùHOTENSTVÍ
âtvrtek 19. 5. v 18 hod.
Vede Bc. Radka MÀaãková (porodní asi-
stentka)

P¤EDPORODNÍ P¤ÍPRAVA
âtvrtek 19. 5. v 18.30 hod.
Vede Bc. Radka MÀaãková

IMAGINACE A RELAXACE
âtvrtek 19. 5. v 19 hod.
Lektoruje: Mgr. Hana Kubecová (psy-
choloÏka) 

T¯DEN OPRAVDOV¯CH PLEN
16. – 22. kvûtna
(v˘stava moderních látkov˘ch plen
v RC)

P¤EDNÁ·KA O LÁTKOV¯CH
PLENKÁCH
Stfieda 18.5. od 15.30 do 16.30 hod.

FOTOSOUTùÎ
„JAK P¤EBALUJEME“

Fotografie (max. 3 s komentáfiem
a kontaktem) zachycující va‰e dûti a mi-
minka s látkovou plenkou mÛÏete posí-
lat do 13. 5. 2011 na studanka@atlas.cz
nebo donést osobnû do RC. Fotografie
budou vystaveny 14. – 22. kvûtna v RC
Studánka (o pofiadí hlasují náv‰tûvníci
centra – 22. 5. vyhodnocení)

ZNOVUOBJEVENÁ INTUICE
CELODENNÍ SEMINÁ¤ 
Sobota 28. 5. od 9 do 18 hod.

KaÏd˘ máme v sobû moudrého
rádce, kter˘ zná odpovûì na v‰echny
na‰e otázky, ví, co je pro nás nejlep‰í, co
nám prospívá a jak se právnû rozhod-
nout. Pojìte s ním znovu navázat spo-
jení a prozkoumat na‰e zapomenuté
moÏnosti a schopnosti. Cena 270,- Kã.
Vãetnû obûda. Semináfi je dotován
MPSV.

Poãet úãastníkÛ na vût‰inu akcí je
omezen, proto se prosím pfiihlaste na
tel. 603 918 524 nebo e-mail lenka.kreh-
likova@centrum.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

Kam s dûtmi o letních prázdninách:

Vranice – letní stanov˘ tábor
– WILD WEST
Termín tábora: 16. 7. – 30. 7. 2011
Pro dûti a mládeÏ od 1. do 9. tfiídy
Tábor je v pfiekrásném prostfiedí pfií-
rodní rezervace Toulovcovy Ma‰tale
(mastale.cz) u osady Vranice poblíÏ
Poliãky.
BliÏ‰í  informace: Dá‰a Lazarová la-
zarova@ddm-tisnov.cz, tel.: 731 507 220
Více informací, plakát a pfiihlá‰ka na
tábor na: http://www.ddm-tisnov.cz/
/pobyty/pobyty.aspx

Tábor s koÀmi
Tábor pro dûti od 9 let.
Termín tábora: 14. 8. – 20. 8. 2011
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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

Letní pfiímûstsk˘ tábor
Cesta za pokladem Kapitána Flinta
Pro dûti 1. – 4. tfiídy 
Termín: 25. – 29. 7. 2011
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

Letní pfiímûstsk˘ tábor
Shrek a jeho kamarádi
Pro dûti 1. – 4. tfiídy 
Termín: 1. – 5. 8. 2011
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

Taneãní tábor
Tábor pro men‰í dûti (od 6 let), tanec,
pohyb, hry, dílniãky, v‰e pfiizpÛsobené
vûku dûtí.
Termín: 4. 7. – 10. 7. 2011
Ubytovaní v penzionu. V areálu  rekre-
aãního stfiediska je mal˘ bazén, písko-
vi‰tû, hfii‰tû.
Cena: 2 800,- Kã
Info a pfiihlá‰ky: kanceláfi DDM
tel.: 549 410 118, domecek@ddm-tisnov.cz

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

Pfiipravované akce DDM Ti‰nov

Memoriál Ivo Medka
– Jízda zruãnosti

V rámci závodu horsk˘ch kol, kter˘
se bude konat v nedûli dne 29. 5., pfii-
pravuje Domeãek  jiÏ tradiãnû Jízdu
zruãnosti.

Jízda zruãnosti je urãena pro dûti od
2 do 12 let, které si chtûjí vyzkou‰et pro-
jet v co nejlep‰ím ãase trasu s rÛzn˘mi
pfiekáÏkami – houpaãkou, kuÏely, podje-
tím, pfievezení vody, zastavení na pfies-
nost a dal‰í. 

Jízdy zruãnosti se mohou zúãastnit
jezdci na v‰ech typech kol.

Podmínkou je dobr˘ technick˘ stav
kola a pfiilba.

Zjednodu‰ená traÈ bude pfiipravena
i pro nejmen‰í závodníky na kolobûÏ-
kách, tfiíkolkách a odráÏedlech. Po skon-
ãení závodÛ budou vyhlá‰eni vítûzové
v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategoriích
s pfiedáním drobn˘ch cen.
Kdy: nedûle 29. 5. 2011
Kde: parkovi‰tû u nového hfibitova
âas: od 13.30 do 16.30 hodin
Vstup voln˘

Pohádkov˘ les
Ke dni dûtí Domeãek opût pfiipravuje

oblíbenou dobrodruÏnou cestu pohádko-
v˘m lesem. Po cestû potkáte pohádkové
bytosti a zvífiátka, které uÏ se na vás
tû‰í a mají pro vás pfiipravené rÛzné há-
danky, soutûÏe, úkoly i odmûny. Zveme
v‰echny dûti, rodiãe i babiãky a dûdeãky
z Ti‰nova i okolí na sobotní vycházku.
Vstupné 30,- Kã (pouze dûti).
Kdy: v sobotu 28. 5. 2011 prÛbûÏnû od

10 do 14 hodin 
Kde: na Klucaninû – zaãátek je u ti‰-

novské nemocnice
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14. kvûtna posnídejme
férovû

JiÏ ãtvrt˘m rokem mÛÏeme
v Ti‰novû nakupovat místní a bio v˘-
robky na pravideln˘ch trzích, pro
mnohé se ranní nákup stal vítanou sou-
ãástí sobotního dopoledne. Je‰tû o nûco
déle, od vzniku Ekoporadny, mÛÏeme
v na‰em mûstû kupovat v˘robky Fair
Trade (tzv. Spravedlivého obchodu).

ProtoÏe hlavní my‰lenky obou akti-
vit jsou si blízké sv˘m zamûfiením na
sníÏení ekologick˘ch i spoleãensk˘ch do-
padÛ v˘roby,  nakupování a spotfieby,
vznikl nápad propojit je na akci, kterou
jsme my v Ti‰novû nazvali „Fajn fé-
rová snídanû“. Akce je souãástí celo-
svûtové oslavy Dne pro Fair Trade,
která se koná vÏdy druhou kvûtnovou
sobotu. Letos bude oslava probíhat
právû formou tzv. Férov˘ch snídaní,
které probûhnou ve stejnou dobu na
mnoha místech, jen v âR ve více neÏ
tfiech desítkách obcí (viz www.ferovasni-
dane.cz). Jedná se o neformální pose-
zení na vefiejném místû, jehoÏ smyslem
je setkání podobnû sm˘‰lejících lidí
a podpora my‰lenky spravedlivûj‰ího
obchodu. MÛÏete pfiijít samozfiejmû
i v pfiípadû, Ïe se s Fair Trade chcete
teprve seznámit.

Máte chuÈ se pfiipojit? Pak pfiijìte
v sobotu 14. kvûtna v 9 hodin do par-
ãíku na nám. 28. fiíjna (pfied Ekoporad-
nou), vezmûte si deku na sezení a peãivo
ãi jiné pochutiny pfiipravené z místních
nebo FT zdrojÛ (nakoupit mÛÏete
napfi. na jiÏ zmínûn˘ch Ti‰novsk˘ch
trzích, ale ani jin˘m nápadÛm se meze
nekladou!), Fair Trade kávu, ãokoládu
a ãaj zajistí pofiadatelé, pfiípadné dal‰í
lokální nápoje jsou také vítány. Je
moÏné se pfiedem pfiihlásit v Ekopo-

radnû nebo na mailu ekoporadna@tis-
novsko.eu, ale není to podmínkou. V pfií-
padû nepfiíznû poãasí se snídanû pfie-
souvá do Ekoporadny.

Tû‰íme se na Va‰i úãast.
Ekoporadna Ti‰novsko

a o. s. Za sebevûdomé Ti‰novsko

Ble‰í trhy 14. kvûtna

V sobotu 14. kvûtna bude
prodej místních potravin
a v˘robkÛ zpestfien
Ble‰ími trhy. V nabídce
nûkter˘ch prodávajících
najdete roztodivnou vete‰:

obno‰ené obleãení, staroÏitnosti, domácí
potfieby, hraãky, knihy apod. Nechcete
také vy nabídnout k prodeji, co uÏ doma
nepotfiebujete?

Zamluvení prodejního místa je
nutné pfiedem u paní Evy Zavfielové,
mûsto Ti‰nov, nám. Míru 111, pfiízemí,
tel.: 549 439 851, e-mail: eva.zavre-
lova@tisnov.cz, která vám rovnûÏ po-
skytne bliÏ‰í informace. Prodejní místo
si mÛÏete zajistit i sami nebo nabídku
jednodu‰e rozloÏit na plachtu na zem.
Za uÏívání vefiejného prostranství se
platí 15 Kã/m2.

Ble‰í trhy pofiádá obãanské sdruÏení
Za sebevûdomé Ti‰novsko, o. s. a mûsto
Ti‰nov.

Stateãná srdce dûtí
z dûtsk˘ch domovÛ

SdruÏení SCAN se sídlem v Ti‰novû
v leto‰ním roce realizuje projekt tzv. do-
provázení ‰estnácti aÏ devatenáctile-
t˘ch dûtí z dûtsk˘ch domovÛ v Ti‰novû,
Pfiedklá‰tefií a Raãicích u Vy‰kova.
Projekt vychází z pfiedpokladu, Ïe dûti
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trvale Ïijící v dûtsk˘ch domovech zao-
stávají za sv˘mi vrstevníky v sociální
zralosti a praktick˘ch zku‰enostech
a potfiebují pro realizaci samostatného
osobního Ïivota mnohem vût‰í stateã-
nost – odtud název projektu Stateãná
srdce. Donátorem je Ministerstvo práce
a sociálních vûcí a také Nadace Terezy
Maxové dûtem. Projekt tohoto typu do-
sud nebyl v tûchto dûtsk˘ch domovech
realizován, vedení i pedagogick˘ perso-
nál proto tuto pfiíleÏitost jednoznaãnû
uvítali. Projekt dûti pfiipravuje na pfie-
chod do samostatného Ïivota, prohlu-
buje jejich sociální kompetence a prak-
tické dovednosti. Setkání probíhají
formou workshopÛ a proÏitkov˘ch akti-
vit. Lektofii-psychologové se s dûtmi
scházejí pravidelnû jednou t˘dnû.
Vyvrcholením projektu bude vícedenní
tréninkov˘ pobyt mimo prostory dût-
ského domova, kde si dûti ovûfií získané
dovednosti i pfiímo v praxi. V prÛbûhu
bfiezna a dubna se dûti vûnovaly tématu
mezilidsk˘ch vztahÛ s dÛrazem na sebe-
poznání a partnerské a rodinné vztahy.
Projektu se úãastní celkem 33 dûtí.
Uvítáme pomoc dobrovolníkÛ, ktefií
by mûli zájem podílet se na setká-
ních s dûtmi z dûtsk˘ch domovÛ
a dal‰ích aktivitách, pfiedev‰ím
stfiedo‰kolské a vysoko‰kolské stu-
denty. Zájemci se mohou hlásit
u Mgr. Smutné na tel. ã. +420 734
333 658.

I v Kufiimi je moÏné proÏít
NOC KOSTELÒ

V pátek veãer 27. kvûtna 2011 od
17.50 do 23.00 se programem na dvou
místech v Kufiimi pfiipojíme k meziná-
rodní akci Noc kostelÛ 2011. Kde?
V kostele sv. Mafií Magdalény a ve

Sboru Dr. Karla Farského Církve ães-
koslovenské husitské (u vlakového nád-
raÏí).

Noc kostelÛ je ekumenická, kultur-
nû-spoleãenská akce. Náv‰tûvníkÛm na-
bízí zdarma nev‰ední kulturní záÏitek
a alternativní program na veãer pro
v‰echny vûkové skupiny. Noc kostelÛ
2011 je pozváním pro v‰echny, tedy i pro
ty, ktefií do kostela bûÏnû nechodí a kdo
by rádi (tfieba poprvé) vstoupili do bu-
dovy, kolem které dennû chodí, kdo má
zájem poznat její architekturu, v˘zdobu,
historii a zajímavosti, kdo se chce blíÏe
seznámit se spoleãenstvím lidí, ktefií se
v ní scházejí…

Nabídka zorganizovat Noci kostelÛ
pfii‰la do Brna pfied dvûma lety
z Rakouska a postupnû se do této akce
zapojují nejen velká mûsta, ale i malé
obce v celé âeské republice. V minulém
roce se v âeské republice konala Noc
kostelÛ ve 418 kostelech a bylo zde za-
znamenáno více neÏ 250 000 náv‰tûv-
nick˘ch vstupÛ. Akce vzbudila mimo-
fiádn˘ ohlas v‰ude, kde se konala. Ve
stejném termínu se do této akce zapo-
jují kostely v Rakousku, v âeské repub-
lice a na Slovensku.

Noc kostelÛ zaãne v Kufiimi, stejnû
jako v‰ude, kde se akce koná, pfiesnû
v 17.50 vyzvánûním kostelních zvonÛ.
¤ímskokatolická farnost v Kufiimi i ná-
boÏenská obec Církve ãeskoslovenské
husitské v Kufiimi a za finanãní podpory
mûsta Kufiim pfiipravily pro náv‰tûv-
níky opravdu bohat˘ program. V‰ichni
jste srdeãnû zváni. Na setkání s Vámi se
tû‰í organizaãní t˘m Noci kostelÛ
v Kufiimi.

K dopravû lze vyuÏít vlakového spo-
jení âD Ti‰nov – Kufiim s odjezdy 17.17,
17.32, 18.02, 18.13, 18.32, 19.02, 19.32,
20.32. Pro zpáteãní cestu jsou odjezdy
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vlakÛ na trase Kufiim – Ti‰nov v 18.49,
19.19, 19.50, 20.19, 21.19, 22.23, 23.24
(ãerpáno z jízdního fiádu www.idos.cz)

Podrobnosti o programu celé Noci
kostelÛ naleznete na www.nockostelu.cz.

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

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

Doprava autobusem ZDARMA – je
plnû hrazena z projektu: „Podpora do-
stupnosti 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 sídli‰ti
Pod Klucaninou. O pfiípadn˘ch voln˘ch
místech se informujte v CSS.

18. 5. – stfieda
Plavání a relaxace v Boskovicích
ZRU·ENO!!

Vzhledem k malému poãtu zájemcÛ
ru‰íme zájezdy na plavání do Boskovic.

19. 5. – ãtvrtek
V˘tvarná dílna s paní Du‰kovou
od 13.00 v jídelnû DPS

Pod odborn˘m vedením si vyrobíme
patchworkovou technikou pol‰táfiek
– jehelníãek. Materiál zaji‰tûn.

25. 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.

Pfiedpokládan˘ návrat kolem
15. hod. Pfiihlá‰ky vÏdy t˘den pfiedem.

Dal‰í plavání: 8. 6., 22. 6. – po-
slední plavání v tomto ‰kolním roce.
Zájezdy budou dle zájmu pokraãovat na
podzim. Budeme vás vãas informovat.

Plánujeme na ãerven:
17. 6. – pátek
Zájezd do Lysé nad Labem

Odjezd od Podhorácké restaurace
v 10.00 hod. Pfiedpokládan˘ návrat ko-
lem 20.00 hod. Cena zájezdu bude
upfiesnûna, vstupné do areálu v˘sta-
vi‰tû bude pro úãastníky zájezdu
zdarma.

Hlavním programem bude slav-
nostní odpoledne s vyhlá‰ením v˘sledkÛ
soutûÏe „·ikovné ruce na‰ich seniorÛ“,
které se úãastníme jiÏ druh˘m rokem.
Na v˘stavi‰ti v Lysé nad Labem budou
prezentovány práce v‰ech úãastníkÛ
soutûÏe v rámci celorepublikové v˘stavy
Senior-Handicap: aktivní Ïivot
2011. V˘stava se koná ve dnech
16. – 19. 6. 2011 spoleãnû s LázeÀsk˘m
veletrhem a letos  poprvé spoleãnû s v˘-
stavou rÛÏí s názvem „RÛÏová zahrada“. 

V̆ stavu  jsme nav‰tívili loni a nejen
vidûli krásné v˘robky od 70 rÛzn˘ch
organizací, ale pfiivezli jsme také oce-
nûní pro paní Bártovou za vy‰ívaná
pfiání. Letos seniofii soutûÏí  v katego-
riích: ruãní práce, literární práce, poãí-
taãové prezentace, fotografie. Na‰e or-
ganizace má zástupce v kategoriích
ruãní práce a literární práce a doufáme,
Ïe budou opût úspû‰ní.

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.
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Flora Olomouc

Ve ãtvrtek 28. 4. nav‰tívili seniofii
z Ti‰nova v˘stavu Flora Olomouc 2011.
V nejvût‰ím v˘stavním pavilonu A jsme
vidûli hlavní expozice v˘stavy: jarní
kvûtiny,  exotickou expozici Thajského
království s pfiekrásn˘mi hrnkov˘mi
a fiezan˘mi orchidejemi a jarní cibulo-
viny v nejrÛznûj‰ích barvách. Zaujaly
nás exponáty floristické soutûÏe
„V hlavní roli Klobouk“, okrasné dfie-
viny i fiezané kvûtiny, skalniãky, vodní
rostliny, kaktusy a sukulenty. Pavilon
E byl pfiitaÏliv˘ svou japonskou zahra-
dou s expozicí vzácn˘ch bonsají. Zájemci
nav‰tívili pfiilehlou botanickou zahradu,
skleníky a volné plochy v˘stavi‰tû.
Zájezd se vydafiil, spokojení úãastníci
se v pofiádku vrátili domÛ pfied 20. ho-
dinou.

Novinky  v dopravû

Sezónní víkendové spoje
do Blanska a Moravského krasu
Linka 152 KU¤IM – BLANSKO
(Moravsk˘ kras)
1) Od 30. 4. do 30. 10. jezdí víkendov˘

spoj v 8.10 z Kufiimi do Blanska,
kter˘ dále pokraãuje bez pfiestupu
jako linka 233 do smûru Sloup
– Such˘ – Bene‰ov (ideální spoj
k náv‰tûvû Sloupsko – ·o‰Ûvsk˘ch
jeskyní). Spoj vyãká pfiíjezdu vlaku
z Ti‰nova (odj. z Ti‰nova v 7.32).
Spoj má v Blansku pfiípoje k lince 226
(do 30. 9.) do smûru Skalní ml˘n
(Punkevní jeskynû) a k lince 231 do
smûru Rudice – Jedovnice – Studnice. 

3) Od 30. 4. do 30. 10. jede víkendov˘
spoj v 21.45 z Blanska do Kufiimi.
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Spoj v Blansku navazuje na linku 231
ze smûru Studnice – Jedovnice –
Rudice s pfiíjezdem do Blanska
v 21.17 a vlak z Letovic s pfiíjezdem
do Blanska v 21.29. Spoj navazuje
v Kufiimi Ïel. st. k vlaku i autobusu
311 do Ti‰nova.

Nov˘ spoj na lince 162 do Boskovic
Od 30. 4. jede nov˘ víkendov˘ spoj

v 8.30 z Kufiimi do Boskovic. Z Ti‰nova
je v 7.32 k tomuto spoji pfiípoj vlakem.
Spoj linky 162 v âerné Hofie navazuje
k lince 301 do smûru Lysice – Kun‰tát
– Ole‰nice – Bystré u Poliãky a ve
Skalici nad Svitavou navazuje k rych-
líku do smûru Letovice – Pardubice
– Praha hl. n.

K návratu je moÏné vyuÏít spoje
v 16.53 z Boskovic do Kufiimi, kter˘
jezdí dennû a v Kufiimi je zaji‰tûn pfie-
stup na vlak i autobus do Ti‰nova.

Nové spoje k bazénu v Kufiimi
Pro náv‰tûvníky Wellness Kufiim,

ktefií pfiijíÏdûjí z Ti‰nova, byla novû za-
vedena fiada autobusov˘ch spojÛ IDS do
zastávky Kufiim - poliklinika.

Na lince 311 Ti‰nov – Kufiim je o ví-
kendech u v‰ech spojÛ, které konãí
v Kufiimi – Ïel. st. zaji‰tûn okamÏit˘

pfiestup na linku 312 do smûru TOS.
V opaãném smûru odjíÏdûjí o víkendech
ze zastávky Kufiim - poliklinika spoje
linky 312 k nádraÏí v 10.20, 12.20, 14.20
a 16.20, kde je zaji‰tûn okamÏit˘ pfie-
stup na linku 311 do Ti‰nova. V 18.18
jede od polikliniky pfiím˘ spoj linky 311
do Ti‰nova.

Od vlakÛ, které odjíÏdûjí z Ti‰nova
do Kufiimi v pracovní dny v 8.02, 9.02,
10.02, 11.02, 12.02, 12.32, 13.02, 14.02,
14.20, 14.32, 15.02, 15.32, 16.02, 16.32,
17.02, 17.32, 18.02, 18.32, 19.02, 19.32
a 20.32 a o víkendech v 11.32, 14.32,
15.32, 17.32, 18.32, 19.32 a 20.32 je
v Kufiimi zaji‰tûn autobusov˘ pfiípoj lin-
kou 310, popfi. 152, 162 a 313 do zastáv-
ky Kufiim – poliklinika.

V opaãném smûru jsou ze zastávky
Kufiim – poliklinika zaji‰tûny pfiípoje
linkou 310 na nádraÏí k vlakÛm do
Ti‰nova v prac. dny. v 8.03, 9.03, 10.03,
11.03, 12.03, 13.03, 14.05, 14.10, 15.03,
15.33, 16.10, 16.33, 17.10, 17.33, 18.13,
18.33, 19.13, 19.33 (mimo prázdniny)
a v 21.07, o víkendech v 11.08, 13.08,
14.08, 15.08, 16.08, 18.13 a 21.07.

Milo‰ Kotek

Akce v sokolovnû Ti‰nov 29. 4. – 20. 5. 2011

12. 5. 9 – 17 hod. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
14. 5. ZUMBA MARATON
16. 5. Second hand
18. 5. 9 – 17 hod. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu
19. – 20. 5. 9 – 17 hod. Prodej spotfiebního zboÏí a textilu

Mgr. Katefiina Hlouchová
Vedoucí provozu
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III. Pokraãování vyprávûní z rodinn˘ch kronik a pamûti

Starosta Franti‰ek Müller – osudy dûtí a koÏeluÏny

Pfiipravili Valeriana Kallabová a Karel Müller

V roce 1889 byla Müllerova koÏeluÏna pfiemûnûna velkou v˘stavbou a nov˘m
vybavením na tovární v˘robu. Tehdy pracovalo v továrnû 30-35 lidí a zboÏí ‰lo do
celé Rakousko-uherské monarchie. V tomto roce také Franti‰ku Müllerovi pfiibyly
povinnosti se starostenstvím Ti‰nova – tuto funkci vykonával po celé dvacetiletí.
Do provozu a vedení koÏeluÏny postupnû zapracovával svého syna Karla, nejstar-
‰ího z jeho osmi dûtí. Po ne‰tûstí a smrti Franti‰ka Müllera v ledové struze u domu
v roce 1909 Karel Müller závod pfievzal.

V letech pfied I. svûtovou válkou postihly rodinu Müllerovu obzvlá‰È tûÏké sou-
kromé ztráty, které vyÏadovaly nároãné pfiizpÛsobování. Karlu Müllerovi v r. 1906
zemfiela manÏelka Marie, roz. Jurneãková a zanechala necel˘ rok staré dítû, Karla
ml. V období, kdy musel pfievzít koÏeluÏnu po otci, byl Karel Müller uÏ Ïenat

MüllerÛv dÛm, zahrada a velká továrna po v˘stavbû r. 1889.  
Foto: archiv rodiny Müllerov˘ch
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podruhé, a to s Leopoldinou Dvofiáãkovou z Pfiedklá‰tefií. Tfii z jejich dûtí se doÏily
dospûlosti, ale dcera narozená v r. 1911 od dûtství váÏnû stonala. Dal‰í ne‰tûstí ro-
dinu postihlo, kdyÏ mûsíc pfied vypuknutím války manÏel Karlovy sestry Pavly,
Valerian Kallab, po del‰ím marném pokusu o léãení podlehl následkÛm vadného
oãkování proti tehdy fiádící chfiipce.  Pavla Kallabová se s dvûma mal˘mi dûtmi po
zaãátku války vrátila z Olomouce do Ti‰nova - po nûjaké období do rodného domu
– kde její rodince pomohli se vzpamatovat ovdovûlá matka Eleonora a sourozenci
Karel Müller a Marie Holubová a rovnûÏ Eleonora Tauferová a její rodina Ïijící
v Brnû.

Mlad‰í ãtyfii bratfii Karla Müllera se uÏ pfied I. svûtovou válkou vydali daleko od
ti‰novské továrny uplatnit své vlastní akademické, technické  nebo finanãní vzdû-
lání. Îe zaãátky nebyly bez problémÛ, dokazuje zmínka v dopise, kter˘ napsal
v roce 1903 sv˘m synÛm Ignát Vlk: „Str˘ãek Müller pravil, Ïe bude mít sice v ro-
dinû dva inÏen˘ry, ale dostane-li kter˘ místo, to pr˘ je otázka. Teì má pr˘ vystu-
dovan˘ technik v˘hru, dostane-li nûkde místo volontéra.“ Josef Müller se po praxi
v rÛzn˘ch strojírnách ve Fiume a ·t˘rském Hradci trvale usadil se svou rodinou
v Zagrebu, kde pÛsobil jako fiádn˘ profesor na univerzitû. Franti‰ek Müller uÏ jako
mlad˘ dosáhl vysokého uznání v projektování Ïelezniãních tratí, tunelÛ, mostÛ
a silnic a také provádûl stavební dozor nad tûmito projekty. Válka pfieru‰ila jeho
práci vrchního inÏen˘ra pro stavbu Ïeleznic ve sluÏbû bosensko-hercegovské zem-
ské vlády. Zúãastnil se války jako záloÏní dÛstojník u polních telegrafick˘ch for-
mací a po válce se vrátil do svobodného âeskoslovenska. Jaroslav Müller si pfied
válkou na‰el vlivné postavení jako inÏen˘r - agronom v Rusku, odkud v‰ak musel
následkem revoluce a hladu prchnout zpût do vlasti, které po dlouh˘ch útrapách
dosáhl spoleãnû s legiemi. Nejmlad‰í bratr Vladimír Müller uÏ také v té dobû nebyl
v Ti‰novû – byl zamûstnán v Îivnostenské bance v Olomouci, kde po smrti otce na-
‰el pÛsobi‰tû s pomocí svého tehdy je‰tû Ïijícího str˘ce Valeriana Kallaba.

Jak pfiesnû se Karel Müller v tûchto letech velkého zaneprázdnûní koÏeluÏnou
i rodinou zúãastnil války, není nám dnes jasné. Na dobov˘ch fotografiích se svou ro-
dinou je ve vojenské uniformû. Snad tehdej‰í pravidla armády povolila splnûní vo-
jenské sluÏby vedením koÏeluÏny.

Chaotick˘ svût, ve kterém koÏeluÏnu provozoval Karel Müller st., popisuje
Ing. Vladimír Vlk v rodinné kronice:

„Po pomûrnû klidn˘ch rocích pfied svûtovou válkou nastaly bûhem ní rÛzné
tûÏkosti v prÛmyslov˘ch závodech. KdyÏ se po válce Rakousko-uherská monarchie
rozpadla, jednotlivé národnostní státy se proti sobû uzavfiely celními hranicemi
a zavedením nov˘ch platidel. Je potfieba si uvûdomit, Ïe b˘valá monarchie tvofiila
hospodáfiskou oblast v rozsahu 600 000 ãtvereãních kilometrÛ a mûla pfies 50 mil.
obyvatel. Tato hospodáfiská oblast se v âeskoslovensku zmen‰ila na 140 000 ãtve-
reãních kilometrÛ se 14,5 mil. obyvatel. Je tedy samozfiejmé, Ïe mnohé závody
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ztratily velkou ãást svého odbyti‰tû. Zprvu tato okolnost nebyla tak pociÈována,
jelikoÏ panovala v‰ude velká nouze o zboÏí a platila se za nû kaÏdá cena – byla
inflace. Tato zdánlivá konjunktura se v‰ak brzy po nastalé stabilizaci mûny pro-
mûnila ve v‰eobecnou, stále se stupÀující stagnaci. V oboru koÏeluÏském dostavila
se k tomu je‰tû ostrá konkurence velk˘ch, za války modernû vybaven˘ch a do kraj-
nosti racionalizovan˘ch závodÛ BaÈov˘ch. Této konkurenci podlehlo mnoho men-
‰ích koÏeluÏen a závodÛ na âeskomoravské vysoãinû, mezi nimi poãátkem tfiicát˘ch
let i továrna Müllerova v Ti‰novû.“ VV

O zániku koÏeluÏny – a o pozdûj‰ím pfiizpÛsobení se svého otce Karla Müllera
ml. mûnícímu se oboru jeho pfiedkÛ – zde dále vypráví Karel Müller, vnuk Karla
Müllera st.:

„Zánik koÏeluÏny pfied II. svûtovou válkou byl zpÛsoben dvûma okolnostmi
– svûtovou ekonomickou krizí a pfieru‰ením dodávek do BaÈovy firmy. Na zaãátku
tfiicát˘ch let se BaÈova firma, která pÛvodnû získávala kÛÏe od lokálních koÏeluÏen,
vãetnû Müllerovy,  rozhodla zfiizovat si subdodávky ve vlastních zafiízeních.
Vybudovala si tak svoji koÏeluÏnu a smlouvy s koÏeluÏnami zru‰ila. KoÏeluÏna
v Ti‰novû zbankrotovala a dûdeãek Karel Müller si zfiídil v pfiízemí domu obchod
s kÛÏemi. Tovární budovy pfievzalo Hospodáfiské druÏstvo, které tam zfiídilo skla-
di‰tû. (Nádherná rozsáhlá parková zahrada osázená vzácn˘mi dfievinami byla
v této dobû pronajata zahradníkovi, pozdûji asi také „znárodnûna“ a potom podle-
hla v˘stavbû skladÛ. Na dne‰ním parkovi‰ti z ní zÛstává ojedinûl˘ jehliãnat˘ strom
– moÏná potomek stromÛ pÛvodních. – pozn.VK)

MÛj otec (Karel Müller ml.), nejstar‰í syn, mûl pfievzít koÏeluÏnu, a proto ho
dûdeãek poslal studovat na brnûnskou techniku, obor koÏeluÏsk˘ch technologií.
Tu otec dokonãil, ale koÏeluÏna jiÏ zanikla. Dûdeãek se znal s lidmi ve vedení
BaÈovy firmy a tak vyjednal otci místo ve firmû s tím, Ïe by otec pfievzal funkci tech-
nologa v jejich koÏeluÏnû. Pfied nástupem do této „manaÏerské“ funkce musel v‰ak
otec projít celou v˘robou – pracovat po urãitou dobu v jednotliv˘ch provozech, kde
se kÛÏe zpracovávaly. To bylo nûkdy v letech 1934-35. (Dokonce se nauãil ‰ít boty,
coÏ se pozdûji bûhem války velice hodilo). Za války tuto funkci vykonával a také
souãasnû uãil na koÏeluÏské prÛmyslovce.

Po válce byl otec „baÈováky“, ktefií ovládli ministerstvo lehkého prÛmyslu, pfie-
loÏen do Prahy, aby organizoval obnovu koÏeluÏské v˘roby v pohraniãí, která byla
pfiedtím vût‰inou v nûmeck˘ch rukou. Mûl i nabídku, aby pfie‰el do vedení BaÈov˘ch
firem v Borovu v Jugoslávii. To v‰ak odmítl. Mnoho podrobností nevíme, ale jeho
pováleãná situace dokládá, Ïe se v závodech vypracoval na v˘znamnou pozici a do-
sáhl uznání ve vedení BaÈov˘ch závodÛ pfied pfievratem v r. 1948.“

konec III. dílu
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V˘jezd „kolmo“ na Kfiivo‰,

i tak by se dalo fiíkat druhému závodu
v cyklistickém seriálu „TI·NOV CUP“.
To, Ïe slovo „kolmo“ opravdu sedí, mÛÏe
potvrdit padesát závodníkÛ, ktefií tuhle
6 km MTB ãasovku zdolali. Ale dfiíve,
neÏ se v‰ichni tito závodníci vydali ze
·tûpánovic smûr rozhledna Kfiivo‰, pro-
bûhl závod urãen˘ tûm nejmen‰ím. V do-
poledních hodinách dne 23. 4. se na dût-
skou traÈ vydalo 19 mal˘ch závodníkÛ,
ktefií povzbuzováni rodiãi zvládli
v‰echny nástrahy, co pro nû traÈ pfiichy-
stala. A Ïe to nebylo jednoduché, to je
jisté! Tfiíleté dûti na sv˘ch mal˘ch odrá-
Ïedlech projíÏdûly po nerovné lesní
cestû, ty o nûco vût‰í ãekal na trase sice
krátk˘, ale prudk˘ kopec a ty nejstar‰í,
si mûly moÏnost zkusit projet ãást zá-
vodu pro dospûlé, na nû na v‰echny byl
skvûl˘ pohled. Dûtská soutûÏivost, pod-
pora rodiãÛ, radost z toho, Ïe v‰echny
dûti budou nakonec odmûnûny, to v‰e
bylo pro malé závodníky velkou moti-
vací. Vlastnû to pro nû byl první závod
této sezóny, na kterém mohly vystarto-
vat, první zku‰enost pro nás v‰echny.
Snad se to podafiilo, dûti vypadaly velmi
spokojenû a rodiãe myslím také.

V ãase, kdy uÏ si dûti bezstarostnû
pochutnávaly na zaslouÏeném obãer-
stvení, jsme se uÏ v‰ichni chystali na
hlavní ãást závodního dne. Velikonoãní
sobota, nádherné poãasí a hodnû regist-
rovan˘ch závodníkÛ, tak to vypadalo ve
dvû hodiny odpoledne tûsnû pfied star-
tem. PÛlminutov˘ interval mezi jednot-
liv˘mi jezdci sliboval fanou‰kÛm pûkné
podívání na moÏné vzájemné dojezdy
soupefiÛ. Nejvíce divákÛ v‰ak nakonec
bylo v závûreãné ãásti trati, v nejobtíÏ-
nûj‰ím místû závodu. Trasa závodu
v první tfietinû totiÏ vedla lesní cestou
v mírném stoupání, pak následovaly ro-

vinky, dokonce i ãást mírnû z kopce, ale
pfii v˘jezdu z lesa následovala prudká
stûna a tûÏk˘ terén pokraãoval pfies
louku aÏ k rozhlednû Kfiivo‰. Závodníci
na této krátké trati zdolali pfiev˘‰ení
200 m. Nûktefií zvládli cel˘ závod v sedle
kola, jiní zvolili taktiku z kola radûji
slézt a kousek si vybûhnout. V‰ichni
v‰ak podali vynikající sportovní v˘kon.
DosaÏené ãasy se v muÏsk˘ch katego-
riích pohybovaly od 12 do 20 minut.
Nejlep‰ího ãasu z muÏÛ dosáhl favorit
seriálu v kategorii M1 Pavel VáÀa, ãas
0:12:07. Nejlep‰ího ãasu z Ïen dosáhla
favoritka seriálu v kategorii Î1 Anna
Krejãová, ãas 0:16:01. Kompletní v˘-
sledky tohoto závodu i celkové prÛbûÏné
pofiadí v seriálu najdete na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.tisnovcup.cz.

Je‰tû jednou dûkujeme v‰em partne-
rÛm projektu, paní Matou‰kové, maji-
telce Pivnice ve dvofie za zaji‰tûní zá-
zemí a generálnímu sponzorovi panu
Chroustovi, majiteli dámského well-
ness-fitness centra ,,FIT HANY BANY“
v Brnû – Lesná, kter˘ vûnoval hodnotné
ceny v‰em vítûzÛm. Samozfiejmû dûku-
jeme hlavnû závodníkÛm a jejich fa-
nou‰kÛm za velkou úãast a tû‰íme se na
v‰echny v dal‰ím závodû, kter˘m je
,,MEMORIÁL IVO MEDKA“ v nedûli
29. 5. 2011. Je to jiÏ tradiãní závod po-
fiádan˘ mûstem Ti‰nov, kde na‰e sdru-
Ïení pomáhá s organizací a v˘sledky ze
závodu se budou zapoãítávat do bodo-
vání seriálu „TI·NOV CUP“.

Za Ti‰nov Cup, Bc. ·árka Bûhounková.

Ti‰nov bikers v Chfiibech

V sobotu 16. dubna jsme se s Pavlem
VáÀou vydali na tradiãní jarní závod
v Chfiibech – Demu Chfiibskou pade-
sátku. Jednalo se o devát˘ roãník tohoto



29TI·NOVSKÉ NOVINY 9/2011

Sport

velmi populárního závodu s délkou 53 km
a pfiev˘‰ením pfies 1100 metrÛ. K jeho
charakteristikám patfií na mÛj vkus ve-
lice nudné lesní ‰otolinové cesty stfií-
dané je‰tû nudnûj‰ími asfaltkami
Monotónnost tratû naru‰ovaly pouze
krátké terénní úseky, které byly i pfies
pfiíznivé poãasí posledních dní vinou jí-
lového podloÏí pomûrnû rozbahnûné.
Poãasí nám ale pfiálo, bylo sluneãno
a teplo a siln˘ vítr z minulého t˘dne se
uti‰il.

Ve druhém stoupání se mi udûlalo
‰patnû od Ïaludku. Zkrátka jsem závod
dojel ve v˘letním tempu, kochaje se kra-
jinou. To Pavel válãil stateãnûji, stejnû
jako minul˘ t˘den se drÏel hodnû
vpfiedu, urãitû v první desítce celkového
pofiadí. BohuÏel ho ale opût postihl
defekt. I pfies to v‰ak dokázal dojet do
cíle na 16. místû v kategorii (31. abso-
lutnû z 500 startujících).

Jednalo o pomûrnû zdafiil˘ závod
s dobrou organizací a pfiíjemn˘m záze-
mím.

TraÈ byla nudná, nev‰ední v‰ak bylo
umístûní obãerstvení v jednom z rych-
l˘ch sjezdÛ...

Tomá‰ ·míd

Nábor hráãÛ do futsalového
muÏstva pro roãníky
1999 – 2002

Drazí a váÏení rodiãe, rádi bychom
navázali na tradici mládeÏnického fut-
salu, kter˘ v Ti‰novû získal v posledních
letech mnoho úspûchÛ (mimo jiné
3. místo v 2. lize âR).

Vedení t˘mu 1. FC Ti‰nov proto po-
fiádá nábory hráãÛ do nového druÏstva
1. FC Ti‰nov, které má za cíl vychovávat
nové hráãe pro druÏstvo 1. FC Kvûtnice
úspû‰nû pÛsobící ve 2. futsalové lize âR.

Zveme na tento nábor v‰echny mladé
hráãe (Ïáky) vãetnû jejich rodiãÛ ãi zá-
konn˘ch zástupcÛ.

Nábory probíhají na kaÏdém trénin-
ku vÏdy v úter˘ od 16.00 do 17.30 hodin
ve sportovní hale v Ti‰novû nebo na
umûlé trávû. Na tomto tréninku
resp. náboru se dozvíte v‰e podstatné!

V‰echny informace Vám rádi
poskytneme na tûchto kontaktech:
Petr Hrdina (trenér): 773 514 781

petrfutsal@atlas.cz
Vlastislav Sojka (asistent trenéra):

774 024 361

Mladí futsalisté tentokrát
trefovali tyãky

Pfiesnû v pÛli dubna odehrála své
druhé pfiátelské utkání futsalová juni-
orka hrající pod patronací druholigové
1. FC Kvûtnice. Na utkání do brnûn-
sk˘ch ¤eãkovic odjelo muÏstvo kvÛli
nûkolika nemocn˘m a zranûn˘m v osla-
bené sestavû. Trenér Petr Hrdina tak
musel oproti pÛvodním plánÛm se se-
stavou hodnû improvizovat. Pfiesto ti‰-
novské muÏstvo svedlo s místním Orlem
vyrovnané a na góly bohaté utkání.
V nûm se ukázalo, Ïe 1. FC Ti‰nov dis-
ponuje velice vyrovnan˘m kádrem a na
hfii‰ti témûfi nebylo poznat, Ïe t˘m ne-
hraje v nejsilnûj‰í moÏné sestavû. Po
dramatickém v˘voji utkání se v‰ak na-
konec radovali domácí Orli. Prohra o je-
din˘ gól v pomûru 10:9 se ale rozhodnû
za neúspûch povaÏovat nedá. Obzvlá‰È
kdyÏ si uvûdomíme, Ïe ti‰novsk˘ t˘m
vznikl teprve pfied  necel˘mi tfiemi mû-
síci. „V zápase s Orlem ¤eãkovice se
nám lepila smÛla na kopaãky, kdyÏ na‰i
stfielci asi ‰estkrát trefili tyãku. Kluky
ale musím pochválit za bojovnost. Navíc
se mi v tomto zápase utvofiila dobrá
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Blahopfiání

Dne 15. kvûtna se doÏívá
83 let pan JAN
BùHOUNEK. Mnoho
zdraví, ‰tûstí a spoko-
jenosti do dal‰ích let
pfiejí manÏelka a dûti
s rodinami.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na-
‰ím milovan˘m manÏelem, tatínkem,
dûdeãkem a str˘cem ANTONÍNEM
PÁSKEM. Dûkujeme téÏ za kvûtinové
dary a projevy soustrasti. ManÏelka,
syn a rodina.

Vzpomínky

Dne 27. dubna uplynulo 6 let od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek, bratr, ‰vagr

a str˘c pan FRANTI·EK OPLU·TIL.
Stále vzpomínají manÏelka, syn Fran-
ti‰ek a syn Petr s rodinou.

Dne 24. kvûtna tomu
bude 20 let, kdy nás ná-
hle bez rozlouãení opus-
til ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek, syn
a bratr pan BOHUSLAV
BENDA. Kdo jste ho

znali, vzpomeÀte s námi. Dûkuje man-
Ïelka, syn Radek a dcera Zlatka s rodi-
nou, maminka a sestry s rodinami.

Dne 17. kvûtna by se do-
Ïil 77 let pan Ing. ALE·
DUFEK. NedoÏit˘ch
narozenin s láskou vzpo-
mínají manÏelka a syn
s rodinou.

ãtyfika, která jiÏ bude hrávat ve stejném
sloÏení, a to Pavel Jelínek, Adam Koláfi,
Tomá‰ Fic a posila z Brna Filip
DzurÀák,“ okomentoval zápas trenér.
Statistika: Orel ¤eãkovice – 1. FC

Ti‰nov (1. FCK) 10:9 (5: 3)
Stfielci: Pavel Jelínek 5x, Tomá‰ Fic 2x,

Adam Koláfi, Filip DzurÀák

Radek Babiãka

Pétanque v ·erkovicích
– ·erkovické koulení 2011

Obec ·erkovice vás spolu s pfiíznivci
hry pétanque v Mikroregionu PORTA
zve na jiÏ 5. roãník otevfieného turnaje
dvouãlenn˘ch t˘mÛ ·ERKOVICKÉ

KOULENÍ 2011 – turnaj dûtí a turnaj
dospûl˘ch.

Turnaj se koná v nedûli 12. 6. 2011
od 13.30 hod. na hfii‰ti v ·erkovicích.
Prezentace bude probíhat na místû od
13 hod. Systém hry bude upfiesnûn pod-
le poãtu pfiihlá‰en˘ch, není stanovena
Ïádná vûková hranice, hrát mohou i ú-
plní zaãáteãníci. Vyhodnocena bude ka-
tegorie dûtí a dospûl˘ch.

Pro vítûze jsou pfiipraveny vûcné
ceny a medaile. Obãerstvení zaji‰tûno.

Své dotazy mÛÏete smûrovat na
tel. ã. 777 765 882 nebo 732 823 274.

Dal‰í informace – www.repete-tis-
nov.webnode.cz.



Dne 18. 5. uplyne první
smutné v˘roãí, kdy nás
navÏdy opustila na‰e mi-
lovaná maminka, babiã-
ka a prababiãka paní
LUDMILA NAVRÁTI-
LOVÁ. S bolestí v srdci

stále vzpomínají synové s rodinami

Dne 17. 5. to bude 7 let,
co nás navÏdy opustila
na‰e milovaná ma-
minka, babiãka a pra-
babiãka paní VILMA
PTÁâKOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkují dcera

a vnuãky s rodinami.
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1, 45m2, 4 500,- Kã 
+ energie. Tel.: 737 022 105

Pronajmu byt 2+1 na sídl. pod
Kvûtnicí, zrekonstruovan˘, ãásteãnû
zafiízen˘. 9 000,- Kã/mûs. vã. inkasa.
Tel.: 777 148 676

Prodám 1+1 v Ti‰novû po rekonstrukci,
cena 899 000,- Kã. A prodám 2+1
v Ti‰novû po rekonstrukci, cena
1 280 000,- Kã. Tel.: 732 202 270

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

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

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

Prodám byt 1+1 v obci Vír, cena
400 tis., tel.: 739 080 561

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

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

NA MÍRU DVE¤E, SCHODY, kuch.,
nábytek. Provedeme téÏ renovace
schodÛ, dvefií. www.azdum.kvalitne.cz,
Tel.: 776 150 551

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

Revize pojistného plnûní za úrazy
pfii nehodû aÏ 4 roky zpût. Bez poplatku
z Va‰í kapsy. Pfiijedu, volejte 725 307
216, pi‰te m.valentova@centrum.cz

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

PRÁCE Z DOMU
více www.byznyszdomu.cz

PÒJâKY & REALITY www.dinero.cz

Spofiení, investice, www.f-finance.cz

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

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na za-
fiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:

Dne 18. 05. 2011 od 07.15 do 14.45 hod.
Vypnutá oblast: bez napûtí bude na

ulici NádraÏní ã. p. 191 garáÏe, 596, 597
a na ul. U Trati ã. p. 486, 487.

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s. r. o.
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549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce osobního charakteru (blahopfiání,
vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-.
Pfií‰tí zpravodaj (ã. 10/2011) vyjde 25. kvûtna 2011 (uzávûrka textÛ i inzerce je 16. 5. 2011).


