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Otevfiení Müllerova domu ti‰novsk˘mi starosty
– F. Svoboda, P. Fruhwirt, I. Krejãí, J. Schneider.
(foto M. Ferov)
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áme za sebou otevfiení nového
mûstského muzea ve zrekonstru-
ovaném Müllerovû domû. Osobnû

se domnívám, Ïe otevfiení úspû‰né.
Mûstská slavnost, která otevfiení muzea
doprovázela, se díky mnoha nad‰encÛm
opravdu nesla v plánovaném dobovém du-
chu a za va‰i úãast v prvorepublikov˘ch
kost˘mech vám je‰tû jednou dûkuji.
Krásné poãasí, skvûl˘ Ondfiej Havelka
a jeho Melody Makers a dobové kost˘my
umocnily celou akci. Na fiádné zprovoz-
nûní muzea jsme v‰ak museli z leto‰ního
rozpoãtu dofinancovat je‰tû zhruba 5 mil.
Kã a dokonãení této investiãní akce je tak
jednou z nejvût‰ích v leto‰ním roce.

Druhou v˘znamnou investicí a nej-
vût‰í, co se t˘ká hodnoty vynaloÏen˘ch
financí v leto‰ním roce, je akce revitali-
zace Základní ‰koly nám. 28. fiíjna Ti‰nov.
Tato investice si vyÏádá náklady ve v˘‰i
cca 30 mil. Kã, pfiiãemÏ ze strany Státního
fondu Ïivotního prostfiedí by mûlo dojít ke
spolufinancování ve v˘‰i cca 14 mil. Kã.
Dojde k v˘mûnû v‰ech oken a dvefií v‰ech
pavilonÛ základní ‰koly, zateplení celého
obvodového plá‰tû a opravû stfiechy nad
tûlocviãnami. Neobjeví-li se Ïádné kompli-
kace, zapoãne revitalizace zaãátkem let-
ních prázdnin a její dokonãení plánujeme
nejpozdûji do konce tohoto roku, aby byl co
nejménû naru‰en chod ‰koly.

V této souvislosti se jistû mnoho z vás
zeptá: „A co Smí‰kova?“ Anal˘zy nárÛstu
poãtu ÏákÛ základních ‰kol v pfií‰tích le-
tech, potfieba fie‰ení palãivého problému
pfiecházení dûtí a uãitelÛ z budovy na
Riegrovû ul. na hlavní budovu a omezená
kapacita druhé základní ‰koly nám uka-
zují, Ïe jedin˘m fie‰ením bude pfiepra-
cování ‰patnû pfiipraveného, resp. vypra-
cování nového projektu nástavby
Z· Smí‰kova a její následná realizace.
V leto‰ním roce jsme jiÏ provedli základní
opravu ‰kolního asfaltového hfii‰tû a také

pfiipravujeme odhluãnûní sportovní haly
Z· Smí‰kova, na které se bohuÏel nedo-
stalo pfii její v˘stavbû.

Nezapomínáme ani na matefiské
‰kolky, a proto jiÏ byly vymûnûny podlahy
ve v‰ech tfiídách M· Sluníãko, na prázd-
niny pfiipravujeme rekonstrukci stfiechy
vãetnû jejího zateplení na M· Horova
a v areálu M· Humpolka dojde k opravû
chodníkÛ, v˘mûnû star˘ch oken a dvefií
a rekonstrukci dûtského bazénu.

Není to v‰ak jen muzeum a resort
‰kolství, do kterého se v leto‰ním roce in-
vestuje. Rozpoãet mûsta v sobû obsahuje
mimo jiné nákup stroje na zametání ko-
munikací, kter˘ byl jiÏ zakoupen, drobné
opravy chodníkÛ, rekonstrukci autobu-
sov˘ch zastávek na ul. Lomnická
a v Hajánkách. Dovybavujeme dûtská
hfii‰tû na ul. Králova a Formánkova.
V prÛbûhu léta dojde také k rekonstrukci
vefiejného osvûtlení na sídli‰ti
U Humpolky, pfiipravujeme rekonstrukci
sbûrného dvora. Bude také pokraãovat
oprava balkonÛ na DPS Ti‰nov a rekon-
strukce sociálních zafiízení. Sbor dobrovol-
n˘ch hasiãÛ dostane nové dopravní auto
za jiÏ dosluhující Avii ze 70. let. Dal‰í
mûstské prostfiedky pak plynou do bûÏ-
n˘ch oprav a údrÏby nemovitostí v majet-
ku mûsta. V druhé polovinû roku bychom
rádi vydali dlouho pfiipravovanou velkou
knihu o Ti‰novû. S blíÏícím se létem se do-
konãují také pfiípravy na provoz letního
kina a na brzké otevfiení koupali‰tû.

Jak je vidût, investiãních akcí v leto‰-
ním roce je mnoho, pfiesto se bohuÏel
z nedostatku finanãních prostfiedkÛ na
spoustu akcí nedostalo. Práce na správû
a rozvoji mûsta je v‰ak prací dlouhodobou
a na koneãné úãty je tedy je‰tû ãas.

NechÈ vám tento ãas pfiiná‰í jen samé
dobré zprávy.

Marek Babák
místostarosta

M
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 4/2011 konaného
dne 5. kvûtna 2011

01/04/2011 ZM schvaluje program
zasedání pfiedloÏen˘ starostou mûsta
Ti‰nova Janem Schneiderem.

02/04/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o ãinnosti RM ke dni 27. 4. 2011.

03/04/2011 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 5/2011
o místním poplatku za uÏívání vefiej-
ného prostranství dle pfiedloÏeného ná-
vrhu, upraveného v ãl.  6 odst. 1 stano-
vením krátkodobého poskytování sluÏeb
a prodeje dobou maximálnû 10 dní
a v ãl. 6 odst. 2 stanovením dlouhodo-
bého poskytování sluÏeb a prodeje
dobou del‰í neÏ 10 dní.

04/04/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o hospodafiení mûsta Ti‰nova k 31. 3.
2011.

05/04/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o hospodafiení – lesy 2010.

06/04/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o hospodafiení Svazku vodovodÛ a kana-
lizací Ti‰novsko za rok 2010.

07/04/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva kultury ve v˘‰i
98.000 Kã na pofiízení PC a software do
knihovny.

08/04/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva zemûdûlství ve v˘‰i
5.580 Kã na v˘sadbu minimálního po-
dílu melioraãních a zpevÀujících dfievin.

09/04/2011 ZM schvaluje rozpoãtová
opatfiení mûsta Ti‰nova ã. 2/2011 ke dni
5. 5. 2011.

10/04/2011 ZM neschvaluje prodej pÛd-
ního prostoru v objektu ãp. 116 nám.
Míru v Ti‰novû se stavební plochou
parc. ã. st. 85/4.

11/04/2011 ZM neschvaluje prodej ne-
movitosti ãp. 2 na ulici Brnûnská
v Ti‰novû vãetnû pozemku parc. ã. st.
165/1.

12/04/2011 ZM schvaluje doplnûní paní
Ilony KafoÀkové do uÏ‰ího v˘bûru Ïada-
telÛ o byt na I. pololetí roku 2011.

13/04/2011 ZM schvaluje uzavfiení do-
kumentu „Uznání dluhu a dohoda
o splátkách“ s Annou a ZdeÀkem
Bikárov˘m, bytem Ti‰nov, po mûsíãní
splátce 500 Kã od mûsíce srpna 2011 dle
pfiedloÏeného návrhu.

14/04/2011 ZM schvaluje vyhlá‰ení
zámûru prodeje vã. podmínek prodeje
tfiípokojového bytu 1677/2 v pfiízemí bu-
dovy ãp. 1677, 1678 na ulici Králova
o v˘mûfie 82,60 m2 jako volného bytu,
tzn. obálkovou metodou, v souladu
s Pravidly k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova ze dne 3. 6. 2010 dle
pfiedloÏeného návrhu.

15/04/2011 ZM schvaluje vyhlá‰ení zá-
mûru prodeje vãetnû podmínek prodeje
tfiípokojového bytu 1659/5 v I. patfie bu-
dovy ãp. 1658, 1659 na ulici Osvobození
o v˘mûfie 81,60 m2 jako volného bytu,
tzn. obálkovou metodou, v souladu
s Pravidly k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova ze dne 3. 6. 2010 dle
pfiedloÏeného návrhu.

16/04/2011 ZM neschvaluje prodej ãásti
pozemku v k.ú. Ti‰nov parc. ã. 467/1
o v˘mûfie cca 1 060 m2 Stanislavu
Helanovi, bytem ·tûpánovice.
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17/04/2011 ZM schvaluje prodej pozem-
kÛ v k.ú. Hájek u Ti‰nova parc. ã. 11
o v˘mûfie 99 m2, parc. ã. 13/2 o v˘mûfie
60 m2 a ãásti parc. ã. 14 podle GP ozna-
ãené parc. ã. 14/2 o v˘mûfie 117 m2

Zuzanû Formanové, bytem Hájek za
kupní cenu ve v˘‰i 70 Kã/m2 + úhradu
nákladÛ spojen˘ch s prodejem a danû
z pfievodu nemovitostí.

18/04/2011 ZM neschvaluje prodej po-
zemku v k.ú. Jamné u Ti‰nova parc.
ã. 67 o v˘mûfie cca 35 m2 Mojmíru ·paã-
kovi, bytem Hradãany.

19/04/2011 ZM schvaluje prodej ãásti
pozemku v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 163
podle GP oznaãeného parc. ã. st. 2707
o v˘mûfie 1 m2 manÏelÛm Miroslavu
a Irenû Feiferov˘m, bytem Ti‰nov za
kupní cenu ve v˘‰i 2.000 Kã/m2 + úhradu
nákladÛ spojen˘ch s prodejem a danû
z pfievodu nemovitostí.

20/04/2011 ZM schvaluje poskytnutí do-
tací v oblasti sportu pro rok 2011 dle
pfiílohy ã. 1.

21/04/2011 ZM zfiizuje Fond Ïivotního
prostfiedí mûsta Ti‰nova.

22/04/2011 ZM schvaluje Pravidla
tvorby a pouÏití Fondu Ïivotního pro-
stfiedí mûsta Ti‰nova dle pfiedloÏeného
návrhu.

23/04/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 3/2011 ze schÛze V̆ boru finanãního ze
dne 20. 4. 2011.

24/04/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 4/2011 ze schÛze V̆ boru kontrolního
ze dne 20. 4. 2011.

25/04/2011 ZM odvolává pana Jana
Fillu na vlastní Ïádost z funkce ãlena
V̆ boru kontrolního.

26/04/2011 ZM volí pana Milana
Speráta ãlenem V̆ boru kontrolního.

27/04/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 2/2011 ze schÛze V˘boru pro komu-
nitní plánování sociálních sluÏeb ze dne
15. 3. 2011.

28/04/2011 ZM bere na vûdomí Zápisy
z jednání Osadního v˘boru Hájek
– Hajánky ã. 10/2011 ze dne 22.03.2011,
ã. 11/2011 ze dne 08.04.2011 a ã. 12/2011
ze dne 12. 4. 2011.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
místostarosta mûsta

Pytlov˘ sbûr plastÛ II

V minulém ãísle TN jsme informo-
vali o novém systému sbûru plastÛ.
Jedná se o motivaãní pytlov˘ sbûr
plastÛ a nápojov˘ch kartonÛ, kter˘ bude
zaveden do celého mûsta a jeho místních
ãástí. Nyní pfiiná‰íme podrobnûj‰í infor-
mace formou otázek a odpovûdí:
1. Jaké odpady lze odevzdat,

v jaké kvalitû a ãistotû?
a) PLASTY – PET láhve (v‰echny barvy

vãetnû víãek a etikety – zmaãkané,
se‰lápnuté), fólie (napfi.: streãové,
mikrotenové, polyethylénové nebo
jiné obalové fólie), igelitové ta‰ky,
kelímky atd.
K oznaãení obalÛ nebo v˘robkÛ se

pouÏívají tfií‰ipkové trojúhelníkové sym-
boly s ãíslem, které urãuje druh mate-
riálu pouÏit˘ pfii jeho v˘robû: 1 PET
(polyethylen-tereftalát), 2 HDPE (poly-
ethylen vysoké hustoty), 3 PVC (polyvi-
nylchlorid), 4 LDPE  (polyethylen nízké
hustoty), 5 PP (polypropylen)...
– nutné odevzdávat ãisté, bez zbytkÛ po-

travin
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– mezi PLASTY nepatfií: obaly od ne-
bezpeãn˘ch látek jako jsou napfiíklad
oleje, chemikálie, barvy apod.

b) NÁPOJOV¯ KARTON – obaly od
mléãn˘ch v˘robkÛ, vín, dÏusÛ atd.
(tzv. tetrapaky)
Obal je vyroben z více materiálÛ:
81 C/PAP, 84 C/PAP/ALU.

2. Jak zabalím vytfiídûn˘ odpad
a kde získám vhodn˘ obal?
Vytfiídûn˘ odpad zmaãkejte, minima-

lizujte jeho objem a vhoìte do Ïlutého
plastového pytle o objemu 120 l.
Naplnûn˘ pytel fiádnû zavaÏte.

Startovací sadu 5 ks Ïlut˘ch plasto-
v˘ch pytlÛ o objemu 120 litrÛ (70 x 110
cm) obdrÏí zájemce pfii registraci. Dal‰í
pytle si kaÏd˘ musí opatfiit jiÏ sám, jsou
volnû v prodeji v papírnictvích (cena cca
4 Kã/ks). Doporuãená tlou‰Èka pytlÛ je
minimálnû 60 mikronÛ.
3. Kde se mohu zaregistrovat

a jak pytel s odpady oznaãím?
Od 6. ãervna 2011 se zájemci o pyt-

lov˘ sbûr (zástupci rodiny) mohou zare-
gistrovat na Oddûlení komunálních
sluÏeb pfii MûÚ Ti‰nov (na radnici, v pfií-
zemí vlevo, ã. dvefií 221). Jejich jméno je
zavedeno do programu, kde je jim vyge-
nerováno evidenãní ãíslo. Pfii této první
náv‰tûvû je vyti‰tûn zájemci arch for-
mátu A4 s 24 samolepkami s ãárov˘m
kódem (postaãí do pfií‰tí náv‰tûvy úfiadu)
a 5 Ïlut˘ch pytlÛ zdarma (startovací
sada). Obãan pak nalepí ãárov˘ kód na
naplnûn˘ a zavázan˘ pytel a odloÏí ho
na urãené místo v den svozu do
6.30 hod. Identifikace pomocí ãárového
kódu umoÏÀuje zpûtnû zkontrolovat
kvalitu tfiídûní producenta. Producent
pak obdrÏí v následujícím roce bonus za
mnoÏství (kg) vytfiídûn˘ch odpadÛ.
4. Za jak˘ch podmínek získáme

bonus a jaká je jeho v˘‰e?
Podmínkou pro získání bonusu je:

a) úhrada místního poplatku za svoz
odpadÛ,

b) pfiistavení odpadÛ ve svozov˘ den na
místo popelnice (kontejneru) do
6.30 hod. ráno,

c) oznaãení pytle s ãárov˘m kódem,
d) dodrÏení zásad ãistoty pfii tfiídûní.

Vytfiídûné odpady nesmí obsahovat
zbytky potravin a nesmí b˘t jimi zne-
ãi‰tûné.
V̆ ‰e bonusu bude stanovena obecnû

závaznou vyhlá‰kou o místním poplatku
za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ.
Poplatníkovi zapojeného do systému
bude poskytnuta úleva ve v˘‰i 4 Kã/kg
(pytel o objemu 120 litrÛ pojme 3-3,5 kg
plastÛ)
5. Kam a kdy odpady pfiedat?

Svoz pytlÛ bude probíhat 1x mûsíãnû,
vÏdy v druhém celém t˘dnu v mûsíci
(v t˘dnu od 11. 7., 8. 8., 12. 9., atd.), a to
vÏdy ve stejn˘ den v t˘dnu, kdy je odvá-
Ïen i smûsn˘ odpad (nemusí platit ve vi-
lové zástavbû v zimním období). Pytel
nebo pytle poloÏíte vedle popelnice (kon-
tejneru). První svoz tedy probûhne
v t˘dnu od 11. ãervence, respektive
11. 7., 12. 7., 14. 7. a 15. 7.

Na sbûrném dvofie jsou v‰echny
pytle zváÏeny a mnoÏství zaevidováno
konkrétnímu producentovi prostfiednic-
tvím ãárového kódu. V pfiípadû, Ïe pytel
nebude splÀovat zásady ãistoty, nebude
bonus pfiiznán. Na konci roku bude
pfiedané mnoÏství kaÏdého producenta
seãteno a bude známa v˘‰e úlevy pfii
platbû místního poplatku za odpad.
Úlevu lze ãerpat jen do v˘‰e místního
poplatku za odpad.

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:

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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Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
vyhla‰uje následující zámûry

Zámûr ã. 1

1. Prodej tfiípokojového bytu ã. 1659/5
v 1. patfie budovy ã. p. 1658, 1659 na
ul. Osvobození o v˘mûfie 81,60 m2.
2. Podmínky prodeje tfiípokojového bytu
ã. 1659/5 v 1. patfie budovy ã. p. 1658,
1659 na ul. Osvobození  ve smyslu
Pravidel k prodeji bytÛ z majetku mûsta
Ti‰nova ze dne 3. 6. 2010 tzv. obálkovou
metodou jako volného bytu nejvy‰‰í na-
bídce. Podmínkou v˘bûru kupujícího je
jeho závazek, Ïe pfied podpisem fiádné
kupní smlouvy pfievezme ruãitelsk˘ zá-
vazek vÛãi úvûrující bance vztahující se
k pfievádûné bytové jednotce z titulu po-
skytnutí úvûru na revitalizaci domu,
v nûmÏ se nabízená bytová jednotka na-
chází. Kupující je povinen uhradit vedle
kupní ceny bytové jednotky nutné ná-
klady spojené s prodejem, daÀ z pfievodu
nemovitostí, zÛstatkovou ãást fondu
oprav a splátku úvûru, kterou mûsto
Ti‰nov uhradilo za kupujícího v dobû
ode pfievzetí ruãitelského závazku ku-
pujícím do dne podpisu fiádné kupní
smlouvy.

Nabídky na odkoupení bytu mohou
zájemci podat na podatelnû MûÚ Ti‰nov
v termínu do 7. 6. 2011 do 15.00 hod.

Obálky oznaãit: „Prodej bytu ã.
1659/5 na ul. Osvobození – nerozlepovat!“

V nabídce uvést: Konkrétní nabí-
zenou kupní cenu, závazek k úhradû
nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch s prodejem,
danû z pfievodu nemovitostí, zÛstatkové
ãásti fondu oprav a splátku úvûru, kte-
rou mûsto Ti‰nov uhradilo za kupujícího
v dobû ode pfievzetí ruãitelského zá-
vazku kupujícím do dne podpisu fiádné
kupní smlouvy. Dále závazek kupují-
cího, Ïe pfied podpisem fiádné kupní

smlouvy pfievezme ruãitelsk˘ závazek
vÛãi úvûrující bance vztahující se k pfie-
vádûné bytové jednotce z titulu poskyt-
nutí úvûru na revitalizaci domu, v nûmÏ
se nabízená bytová jednotka nachází.

Odbor správy majetku a investic
umoÏní pfiípadn˘m zájemcÛm prohlídku
bytu v termínech:
23. 5. 2011 v dobû od 16.15 do 16.45 hod.
1. 6. 2011 v dobû od 16.15 do 16.45 hod.
pfiímo na adrese Ti‰nov, Osvobození
1659, byt ã. 5.

BliÏ‰í informace ke shora uve-
denému zámûru mohou obãané
obdrÏet v úfiedních hodinách na
Mûstském úfiadû Ti‰nov na Odboru
správy majetku a investic.

Zámûr ã. 2

1. Prodej tfiípokojového bytu ã. 1677/2
v pfiízemí budovy ã. p. 1677, 1678 na
ul. Králova o v˘mûfie 82,60 m2.
2. Podmínky prodeje tfiípokojového bytu
ã. 1677/2 v pfiízemí budovy ã. p. 1677,
1678 na ul. Králova ve smyslu Pravidel
k prodeji bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova
ze dne 3. 6. 2010 tzv. obálkovou metodou
jako volného bytu nejvy‰‰í nabídce.
Podmínkou v˘bûru kupujícího je rovnûÏ
jeho závazek, Ïe pfied podpisem fiádné
kupní smlouvy pfievezme ruãitelsk˘ zá-
vazek vÛãi úvûrující bance vztahující se
k pfievádûné bytové jednotce z titulu po-
skytnutí úvûru na revitalizaci domu,
v nûmÏ se nabízená bytová jednotka na-
chází. Kupující je povinen uhradit vedle
kupní ceny bytové jednotky nutné ná-
klady spojené s prodejem, daÀ z pfievodu
nemovitostí, zÛstatkovou ãást fondu
oprav a splátku úvûru, kterou mûsto
Ti‰nov uhradilo za kupujícího v dobû
ode pfievzetí ruãitelského závazku ku-
pujícím do dne podpisu fiádné kupní
smlouvy.
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Nabídky na odkoupení bytu mohou
zájemci podat na podatelnû MûÚ Ti‰nov
v termínu do 7. 6. 2011 do 15.00 hod.

Obálky oznaãit: „Prodej bytu ã.
1677/2 na ul. Králova – nerozlepovat!“

V nabídce uvést: Konkrétní nabí-
zenou kupní cenu, závazek k úhradû
nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch s prodejem,
danû z pfievodu nemovitostí, zÛstatkové
ãásti fondu oprav a splátku úvûru, kte-
rou mûsto Ti‰nov uhradilo za kupujícího
v dobû ode pfievzetí ruãitelského zá-
vazku kupujícím do dne podpisu fiádné
kupní smlouvy. Dále závazek kupují-
cího, Ïe pfied podpisem fiádné kupní
smlouvy pfievezme ruãitelsk˘ závazek
vÛãi úvûrující bance vztahující se k pfie-
vádûné bytové jednotce z titulu poskyt-
nutí úvûru na revitalizaci domu, v nûmÏ
se nabízená bytová jednotka nachází.

Odbor správy majetku a investic
umoÏní pfiípadn˘m zájemcÛm prohlídku
bytu v termínech:
18. 5. 2011 v dobû od 16.15 do 16.45 hod.
30. 5. 2011 v dobû od 16.15 do 16.45 hod.
pfiímo na adrese Ti‰nov, Králova 1677,
byt ã. 2.

BliÏ‰í informace ke shora uve-
denému zámûru mohou obãané
obdrÏet v úfiedních hodinách na
Mûstském úfiadû Ti‰nov na Odboru
správy majetku a investic.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Mûsto ocenilo nejúspû‰nûj‰í
sportovce

V obfiadní síni ti‰novské radnice se
v pondûlí 9. 5. konalo setkání sportovcÛ,
které jejich kluby navrhly k ocenûní za
uplynulou sezónu. Pamûtní listy spo-
leãnû s drobn˘mi cenami pfiedal sportov-

cÛm starosta mûsta Jan Schneider
spoleãnû s místostarostou Markem
Babákem a pfiedsedou SSK Ti‰nov
Karlem ·vábensk˘m. „Podobná setkání
jsou vÏdy velmi pfiíjemná a jsou ideální
pfiíleÏitostí k tomu, aby mûsto podûko-
valo v‰em, ktefií je reprezentují na spor-
tovním poli,“ fiekl nám k oceÀování spor-
tovcÛ starosta Schneider. „Rok 2011 je
vyhlá‰en jako Evropsk˘ rok dobrovol-
nictví, a tak i z tohoto pohledu bylo toto
setkání symbolické. Ocenili jsme totiÏ
také trenéry a funkcionáfie, bez nichÏ by
Ïádn˘ ze sportovních klubÛ nemohl exi-
stovat,“ doplnil Schneider.

Celkem 21 sportovcÛ, trenérÛ
a funkcionáfiÛ z ti‰novsk˘ch klubÛ si od-
neslo ocenûní. Jednotlivce navrhovaly
samy kluby. Tento systém se pofiadate-
lÛm zdál spravedlivûj‰í. Setkání bylo
pfiedev‰ím jak˘msi podûkováním v‰em,
ktefií jsou na poli sportu v Ti‰novû
aktivní. Na závûr byla udûlena zvlá‰tní
cena ãtvefiici ti‰novsk˘ch stolních te-
nistÛ, ktefií o uplynulém víkendu do-
sáhli historického úspûchu, kdy jako
první ti‰novsk˘ sportovní klub vybojo-
vali postup do I. ligy.
Ocenûní sportovci: Fic M., Habánová
E. (oba AFK Ti‰nov), Koneãn˘ M.,
Patzelová V. (oba AK Ti‰nov), Novotn˘
M., Slavíãek M. (oba SK HC Ti‰nov),
Volena M., Dufková K. (oba SKB
Ti‰nov), Prudká K., Vítek M. (oba SKT
Ti‰nov), ·íkula J., Hendrichová S. (oba
TJ Sokol Ti‰nov), Marvánek T., âermák
P. (oba Ti‰nov Paladins), Kytner M.,
Cvrkal R. ml. (oba TTC Koral Ti‰nov),
·ikula P., ·ikula P. (oba VK Ti‰nov),
VáÀa P. (Ycnega Bikers), ·teif J., MatÛ‰
R. (oba 1. FC Kvûtnice).
Zvlá‰tní cena: Cvrkal R., Svoboda L.,
Smejkal M., Vesel˘ L. (v‰ichni TTC
Koral Ti‰nov).
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MûKS Ti‰nov uvádí

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

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

Podrobnosti byly uvedeny v minu-
lém ãísle Ti‰novsk˘ch novin.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví paní
Ra‰kové, Brnûnská ul., tel. 549 410 022.

nedûle 29. kvûtna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Concentus Moraviae
ZUZANA LAPâÍKOVÁ KVINTET

Koncert s podtitulem
„Balady a janáãkovské pa-
rafráze“. Kvintet tvofií:
Zuzana Lapãíková – cim-
bál, zpûv; Josef Feão – kon-

trabas; Kamil Slezák – bicí nástroje;
Ondrej KrajÀák – klavír a Rostislav
Fra‰ – saxofon. Soubor realizuje reper-
toár, kter˘ vychází z inspirací morav-
skou lidovou hudbou a je pouãen o pfií-
stupy z hudby soudobé a z jazzu. BlíÏe
v Ti‰novsk˘ch novinách ã. 8/2011.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví paní
Ra‰kové, Brnûnská ul., tel. 549 410 022.

pondûlí 30. kvûtna 2011 v 15.30 hod.
velk˘ sál MûKS

VYSTOUPENÍ ÎÁKÒ H· YAMAHA
Pofiadatelem akce je Hudební ‰kola

Yamaha, MûKS pouze poskytuje prostor
k její prezentaci.

stfieda 1. ãervna 2011 v 19.30 hod.
kostel sv. Václava

Hudební jaro ZdeÀka Pololáníka (3)
ZÁVùREâN¯ KONCERT

Na tfietí koncert hudebního festivalu
se pfiemístíme zpût do kostela.
DÓMSK¯ KOMORNÍ SBOR pfii kated-
rále sv. Petra a Pavla v Brnû zde pod
vedením dirigentky a sbormistrynû

D a g m a r
K o l a fi o v é
uvede v˘-
h r a d n û
s k l a d b y
Z d e À k a
Pololáníka;
zazní napfi.
Missa bre-

vis, ale také KfiíÏová cesta na text Bûly
Schovancové v podání sopranistky
Slezského divadla v Opavû Olgy
Procházkové. Mezi spoluúãinkujícími
hudebníky dále uvítáme mj. pfiedního
hráãe na marimbu Martina Opr‰ála
a varhaníka Petra Kolafie. Vedle sboru
se dále pfiedstaví barytonista Slezského
divadla Zdenûk Kapl za doprovodu kla-
víristy Karla Ko‰árka.

DÓMSK¯ KOMORNÍ SBOR je tvo-
fien osmi mlad˘mi sólov˘mi zpûvaã-
kami, které spoleãnû tvofií originální tû-
leso svého Ïánru. Sbor pÛsobí pod zá-
kladní umûleckou ‰kolou se zamûfiením
na církevní hudbu v Brnû. Kromû tra-
diãních vystoupení v katedrále a na
koncertech v moravsk˘ch sálech a kos-
telích se sbor chystá na jafie natoãit své
první CD a prorazit na mezinárodních
sborov˘ch soutûÏích.

sobota 4. ãervna
aÏ ãtvrtek 23. ãervna 2011

galerie JamborÛv dÛm
V˘stava

ZORA PARDYOVÁ – OBRAZY
Narodila se v roce 1966 v Brnû. V le-

tech 1981 – 1985 vystudovala Stfiední
pedagogickou ‰kolu. Do roku 1992 se v˘-
tvarné ãinnosti vûnovala naplno. Poté
pfii‰la del‰í pfiestávka, v prÛbûhu níÏ se
vûnovala rodinû a synovi. Jak syn od-
rostl, malování opût zvítûzilo.
Posledních 5 let se mu opût vûnuje, ale
jiÏ jen jako zálibû a velké Ïivotní vá‰ni.
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Své obrazy prezentuje na v˘stavách
a v prodejních galeriích. KaÏdoroãnû se
jako autorka klapky úãastní Zlínského
filmového festivalu, kde v˘tvarníci
z celé âR draÏí svoje díla, jejichÏ v˘tû-
Ïek je vûnován Filmové ‰kole Zlín.

„Její tvorba smûfiuje od reality k ab-
strakci – od vidûného k tu‰enému. Její
obrazy navozují pocity odhalovaného ta-
jemství, objevování nov˘ch, ve tvarech
ukryt˘ch souvislostí a smyslÛ a dávají
tak prostor vlastnímu, osobitému vyjá-
dfiení.“ (Valér Kováã).

V̆ stava je pofiádána ve spolupráci se
spoleãností Art Periscope. Zahájení pro-
bûhne v sobotu 4. ãervna ve 14 hodin na
terase Jamborova domu, kde zahraje
Havlík kvartet a Jan Brdíãko zazpívá
francouzské ‰ansony.

stfieda 8. ãervna 2011 v 19.30 hod.
kino Svratka

Rock pro pamûtníky
HANA A PETR ULRYCHOVI

JAVORY BEAT

UdrÏuje-li si v ãeské (a moravské)
populární hudbû nûkdo po dlouhá léta
nejen dostateãn˘ poãet vûrn˘ch pfiíz-

nivcÛ, ale i nezpochybnitelnou umûlec-
kou kvalitu, pak jsou to bezesporu SOU-
ROZENCI ULRYCHOVI.

Zhruba pfied tfiemi lety se Ulrychovi
ãásteãnû a velmi decentnû vrátili k big-
bítu, kter˘m kdysi zaãínali, a paralelnû
s klasick˘mi Javory vytvofiili sestavu
nazvanou JAVORY BEAT. S ní hrají pís-
niãky, „k nimÏ víc neÏ cimbál patfií ky-
tara a klávesy“, a vydali je tak v roce
2009 na svém dosud posledním albu. Ve
skupinû Javory beat se vedle Hany
a Petra Ulrychov˘ch  stfiídají na postu
kytary Jifií Kuãerovsk˘ a Milo‰ Koubek,
za bicími Ctibor Hlinûnsk˘ a Antonín
Julina, dechové nástroje obsluhují
Michal Zpûvák a Antonín Mülhansl,
klávesy Dan Kyzlink a baskytaru
Du‰an Reichmann.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví paní
Ra‰kové, Brnûnská ul., tel. 549 410 022.

sobota 11. ãervna 2011 ve 12.00 hod.
letní kino

HUDBOU PRO UNICEF
www.hudbouprounicef.cz

Pofiadatelem tfietího roãníku více-
Ïánrového hudebního festivalu jsou ob-
ãanské sdruÏení Pro Ti‰nov
a HC Ti‰nov, MûKS pouze poskytuje
prostor k jeho prezentaci.

nedûle 12. ãervna 2011 v 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Divadelní spolek Tyjátr KfiiÏanov
JÁRA CIMRMAN: âESKÉ NEBE

Amatér‰tí divadelníci z nedalekého
KfiiÏanova se s úspûchem zamûfiují na
repertoár divadla Járy Cimrmana.
Spolek vznikl v roce 2001, kdy na pod-
zim uvedl hru ·vestka. Od té doby se
pfiedstavil i s pfiedstaveními Záskok
(2003), Blaník (2004), Posel z Liptákova
(2005), Dobytí severního pólu (2008)
a Akt (2009). V leto‰ním roce nacviãil
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poslední cimrmanovské dílko âeské
nebe a pfiedstaví se s ním i ti‰novsk˘m
divákÛm.

pondûlí 13. ãervna 2011 v 19.30 hod.
bazilika Porta coeli Pfiedklá‰tefií

Hudební jaro ZdeÀka Pololáníka (4)
MIMO¤ÁDN¯ KONCERT

Pfiíjemn˘m bonusem
leto‰ního roãníku festi-
valu bude vystoupení
americké varhanice
JOAN DEVEE DIXON
v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie klá‰tera
Porta coeli.

Joan DeVee Dixon je profesorkou na
Frostburg State University v Mary-
landu. Svou profesionální kariéru za-
ãala se Sirem Neville Marrinerem
a s Minnesota Orchestra. Podnikla
rozsáhlá turné po cel˘ch Spojen˘ch
státech, Anglii, Francii, Nûmecku, ·v˘-
carsku, Rakousku, Itálii, Izraeli,
Palestinû, Japonsku a âeské republice.
V roce 2007 hrála na pozvání Czech
Heritage Foundation premiéru Polka
Mass (m‰e v rytmu polky) v kostele
sv. Václava ve Spillville ve státû Iowa,
známém pobytem skladatele Antonína
Dvofiáka, a od té doby pÛsobí jako var-
hanice a skladatelka této farnosti. Jako
dobrovolnice pÛsobila v misiích
v Japonsku, Palestinû a v rámci âerve-
ného kfiíÏe pomáhala pfii hurikánu
Katrina.

úter˘ 14. ãervna 2011 v 18.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Kfiest CD
LOMNICK¯ SBOR

DISHARMONICK¯CH AMATÉRÒ
Pûveck˘ sbor LSDa z Lomnice ve-

den˘ Bárou Pavli‰ovou zve své pfiíz-
nivce na (nejen) kfiest vydaného CD
„LSDa zpívá Kainara“.

stfieda 15. ãervna 2011 v 19.00 hod.
kino Svratka

Stand Up Comedy Show
KOMICI s. r. o.

Dal‰í vystoupení komikÛ z pofiadu
stanice HBO „Na stojáka“ – Milo‰ Knor,
Iva Pazderková, Josef Polá‰ek.

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

MUZEUM MùSTA TI·NOVA
MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,

tel. 549 212 550
STÁLÁ EXPOZICE O DùJINÁCH

A P¤ÍRODù MùSTA. Otevfieno úter˘ aÏ
pátek 10 – 18 hodin, sobota a nedûle
10 – 19 hodin, obãerstvení v kavárnû.

1. tématická v˘stava v Müllerovû
domû – od nedûle  5. ãervna

V¯STAVA K 60. V¯ROâÍ
OTEV¤ENÍ ZÁKLADNÍ ·KOLY

SMÍ·KOVA
„...¤editelství stfiední ‰koly chla-

pecké v Ti‰novû spolu s uãitelsk˘m sbo-
rem a ve‰ker˘m Ïactvem podává radost-
nou zprávu, Ïe se dne 28. bfiezna 1951
‰kola pfiestûhovala do nové budovy, kte-
rou nám Místní národní v˘bor v Ti‰novû
pfiedal. Dne 29. bfiezna 1951 jsme zaãali
v nové budovû vyuãovat...“
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci ãervnu 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

7. 6. a 8. 6. v 17.00 pfiedná‰ky let-
ního kurzu UVâ - Barokní architektura
v evropsk˘ch dûjinách

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

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.

15. 5. – 29. 6. 2011
Mot˘li ti‰novské krajiny

Od poloviny kvûtna do konce ãervna
je v dospûlém oddûlení knihovny umís-
tûna v˘stava fotografií Ing. Rudolfa
Stanka.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

2. 6., 3. 6. a 9. 6.
Slavnostní vítání prvÀáãkÛ

Zaãátkem ãervna probûhne v dût-
ském oddûlení mûstské knihovny slav-
nostní uvítání prvÀáãkÛ mezi na‰e
ãtenáfie. âeká na nû pestr˘ program.

V prvním t˘dnu 2. – 3. 6. v 8.45
a v 10.00 hod. vystoupí Ïáci 2. – 4. roã-
níku literárnû-dramatického oboru ti‰-
novské ZU· pod vedením uãitelky
MgA. Berit Hönigové. Zahrají dvû

krátké, av‰ak velmi vtipné ver‰ované
pohádky Jifiího Havla. Princ Popleta
a Jak hajn˘ s panímámou vystra‰ili
ãerta v lese se urãitû dûtem budou líbit.

V druhém t˘dnu 9. 6. ve stejném
ãase se dûti mohou tû‰it na pohádku
O nevdûãném vodníkovi v provedení
studentÛ brnûnské konzervatofie. Dozví
se o tom, jak se obyvatelé rybníka snaÏí
kouzlem nechat rozmrznout vodní hla-
dinu, aby se do rybníãku dostalo teplo.

Malí ãtenáfii budou z knihovny
odcházet nejen plni nov˘ch záÏitkÛ,
ale i s upomínkov˘mi ãtenáfisk˘mi listy.
Ty pro nû vytvofiil ti‰novsk˘ malífi Libor
Balák. Dûti si mohou do jeho pohád-
kového stromu zapisovat své první
samostatnû pfieãtené knihy. V‰em obda-
rovan˘m prvÀáãkÛm pfiejeme, aby po-
hádkov˘ strom nesl své plody.

V Ti‰novû se opût bude
hrát pro UNICEF

Pfiíjemnou zábavu
a zároveÀ pfiíleÏi-
tost pomoci nabí-
zí jiÏ tfietí roãník

charitativního multiÏánrového hudeb-
ního festivalu Hudbou pro UNICEF.

Málokter˘ hudební festival je sv˘m
zamûfiením tak jedineãn˘, jako právû
Hudbou pro UNICEF. Koná se totiÏ ve
spolupráci s Dûtsk˘m fondem OSN 
– UNICEF a v˘tûÏek z akce, jeÏ se koná
v sobotu 11. ãervna v letním kinû
v Ti‰novû, je urãen na podporu oãkova-
cích programÛ UNICEF.

Festival uÏ potfietí oÏiví letní kul-
turní dûní v Ti‰novû a opût pfiivítá hned
nûkolik hvûzd souãasné domácí pop
music. „Na festivalu vystoupí mnoho
znám˘ch osobností ãeské hudby v ãele
s legendou Vladimírem Mi‰íkem ãi
v souãasnosti enormnû populárními
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Toxique a Mako!Mako,“ fiekl k pro-
gramu festivalu hlavní pofiadatel akce
Jan Schneider. „Mimofiádn˘ hudební zá-
Ïitek ov‰em oãekávám i od skupiny The
Tap Tap, coÏ je hudební projekt
Jedliãkova ústavu, nebo herce a písniã-
káfie Jifiího Schmitzera,“ dodal
Schneider. Na festivalu v‰ak dostane
‰anci také ti‰novská základní umûlecká
‰kola, slovenská undergroundová le-
genda Chór váÏskych muzikantov
a mnoho dal‰ích.

Hudební program zaãíná v pravé po-
ledne a i v leto‰ním roce bude doplnûn
o mnoÏství doprovodn˘ch aktivit pro
dûti a mládeÏ. Vstupenky jsou právû
v tûchto dnech v pfiedprodeji za zv˘hod-
nûnou cenu 250,- Kã.

Kompletní program a informace na
www.hudbouprounicef.cz

Dotkni se Ladaku

V srdci budhismu, mezi horsk˘mi
sedly se odehrává pfiíbûh o putování,
pfiátelství, srdeãnosti, ale i o pfiicházejí-
cím pokroku… pfiíbûh nás v‰ech.

V˘stava fotografií a pfiedmûtÛ
Václava a Soni Kappelov˘ch z nej-
severnûj‰í ãásti Indie naz˘vané
Mal˘ Tibet.

18. ãervna ve 14.00 hodin
VERNISÁÎ s promítáním.

16. ãervence ve 14.00 hodin v˘stavu
ukonãí pfiedná‰ka: Pavel Ne‰pÛrek
o buddhismu.

Galerie Diana Ti‰nov
Otevfieno: Pá 12.00 – 19.00, So, Ne
9.00 – 19.00
Je moÏné se domluvit i mimo v˘stavní
dny na tel.: 733 155 835

Stfiídání stráÏí v Galerii
Na schodech
Milan Sítora – Majáles

Do 27. 5. drÏí ãestnou stráÏ v galerii
napoleonská garda 1805/2010 ZdeÀka
Svobody.

31. 5 ji nahradí mlad˘, vesel˘, hrav˘
Majáles – v˘stava fotografií Milana
Sítory.

Autor v sérii dokumentárních foto-
grafií zachycuje atmosféru Majálesu,
kter˘ ti‰novské gymnázium pofiádá
v pûtilet˘ch cyklech.

V˘stava bude zahájena vernisáÏí
v 16 hodin.

Galerie se nachází na Bezruãové 21
je pfiístupná v pracovních dnech v dobû
8 – 17 hodin. NáplÀ tvofií v˘stavy foto-
grafií nebo v˘tvarn˘ch dûl s pfieváÏnû
regionální tématikou nebo díly regionál-
ních autorÛ.

Miroslav Pálka
Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
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. Pfiírodní krásy Lomnice – exkurze kapliãka ·erkovice 9.00 Ekoporadna
28. 5. Pohádkov˘ les na Klucaninû 10.00 DDM
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Informativní schÛzka
pro budoucí prvÀáãky

Základní ‰kola Ti‰nov, Smí‰kova
840 oznamuje, Ïe informativní schÛzka

pro rodiãe ÏákÛ budoucích 1. tfiíd se
bude konat v pondûlí 6. 6. 2011 v 16.30
v 1. tfiídû v budovû ‰koly na ulici
Smí‰kova.

29. 5. Memoriál Ivo Medka parkovi‰tû 12.00
u nového hfibitova

29. 5. Concentus Moraviae velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
– Zuzana Lapãíková Kvintet

30. 5. Vodní reÏim v krajinû knihovna 17.00 Ekoporadna
a protipovodÀová opatfiení

1. 6. Hudební jaro ZdeÀka Pololánika kostel sv. Václava19.30 MûKS
– Závûreãn˘ koncert

2. 6. Salonky – Jurkoviãova vila MûK
4. 6. Cyklistick˘ závod „Hájeãek“ Jamné 9.20 Ti‰nov Cup
5. 6. Bufity o páté RC Studánka 17.00 RC Studánka
8. 6. Javory Beat kino Svratka 19.30 MûKS

11. 6. Letní trhová slavnost nám. Míru 8.00
11. 6. Hudbou pro UNICEF letní kino 12.00 Pro Ti‰nov
12. 6. Tyjátr KfiiÏanov – âeské nebe velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS
13. 6. Hudební jaro ZdeÀka Pololánika Porta coeli 19.30 MûKS

– Mimofiádn˘ koncert
14. 6. LSDa zpívá Kainara – kfiest CD mal˘ sál MûKs 18.00 LSDa
15. 6. Komici s.r.o. kino Svratka 19.00 Kavárna u kina
18. 6. Den s ti‰novsk˘mi hasiãi a policisty nám. Míru 9.00 mûsto
19. 6. Svátek hudby nádvofií domu Na Pern‰tejnû

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

4. 6. – 23. 6. Zora Pardyová JamborÛv dÛm
15. 5. – 29. 6. Mot˘li ti‰novské krajiny knihovna

1. 5. – 10. 6. JiÏní Morava ve fotografii – Pavel Smékal Domov sv. AlÏbûty
14. 5. – 18. 9. Svût muÏÛ Podhorácké muzeum
31. 5. – 30. 9. Majáles – Milan Sítora Galerie Na schodech

Jinde
Datum Akce Místo
11. 6. Rekonstrukce pfiestfielky z Americké obãanské války Îelezné
12. 6. ·erkovické koulení ·erkovice
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Preventan Cup

Dne 6. 5. se usku-
teãnilo okrskové
kolo ve vybíjené
Preventan Cup pro
Ïáky 4. a 5. roã-

níkÛ. Na‰e ‰kola se zúãastnila kategorie
smí‰ená druÏstva.

Vyrazili jsme do boje o co nejlep‰í
umístûní s 11 vybran˘mi Ïáky. PfiestoÏe
sehrání druÏstva kvÛli organizaãním
okolnostem bylo obtíÏné a dûti se více-
ménû pofiádnû sehrávaly aÏ bûhem tur-
naje, vynahradily to svojí bojovností
a dodrÏováním taktiky.  A to se promítlo
i ve v˘sledcích. Po úvodním zápase s po-
zdûj‰ím vítûzem jsme pouze remizovali
v prvním setu a v druhém podlehli.
Následovala ov‰em na‰e dvû relativnû
jednoznaãná vítûzství bez ztráty setu.
Tím jsme se zafiadili do boje o tfietí
a ãtvrté místo. Po pfiimûfienû vypjatém
zápasu se mohli radovat na‰i borci, nyní
jiÏ hrající jako velice dobfie sefiízen˘
stroj. Po v˘hfie 2:0 nad Pfiedklá‰tefiím
jsme obsadili tfietí místo.

Gratulujeme a pfiejeme hodnû úspû-
chÛ do dal‰ích roãníkÛ!

Mgr. Jifií Anto‰, Z· Ti‰nov, Smí‰kova.

Projekt lidská práva
pokraãuje

Komise dûjepisu, obãanské a rodinné
v˘chovy pfiipravila v mûsíci dubnu pro
Ïáky 2. stupnû akce, na nichÏ se dûti
blíÏe seznámily se sloÏit˘m obdobím
50. let 20. století.

Nejdfiíve jsme Ïáky v hodinách ob-
ãanské v˘chovy a dûjepisu seznámili
s touto problematikou a potom jsme se
vydali na exkurzi do Muzea obûtí 
komunismu v b˘valém tábofie nucen˘ch

prací Vojna v Le‰ticích u Pfiíbrami.
Tábor byl v nedávné dobû rekonstruo-
ván a podává velmi dobr˘ obraz pro-
stfiedí, v nûmÏ pfieváÏnû politiãtí vûzni
pfii tûÏbû uranu  trávili dlouhá léta.
Jejich tresty se nezfiídka pohybovaly ko-
lem 20 let vûzení a byli odsouzeni za ve-
lezradu nebo vyzvûdaãství  proti tehdej-
‰ímu komunistickému reÏimu. Bûhem
prohlídky nás provázel jeden z b˘val˘ch
vûzÀÛ tábora pan Franti‰ek Zahrádka,
kter˘ v tábofie strávil 13 let a kter˘ se
jako pfiedseda místní odboãky Konfede-
race politick˘ch vûzÀÛ v Pfiíbrami vel-
kou mûrou podílel na vybudování
Památníku Vojna a Muzea tfietího od-
boje v Pfiíbrami. Muzeum se nachází
v tzv. Zámeãku neboli Ernestinu v centru
Pfiíbrami. Seznámili jsme se tam s do-
kumenty t˘kajícími se tfietího odboje
u nás – fotografiemi, seznamy vûzÀÛ,
mapami pracovních táborÛ, v˘robky
vûzÀÛ i vûzeÀkyÀ i propagandistick˘mi
materiály komunistického reÏimu.
Cestou zpût jsme mûli o ãem pfiem˘‰let.

Dal‰í aktivitou byla ve ‰kole beseda
se dvûma muÏi, ktefií se jiÏ dlouho zab˘-
vají protikomunistick˘m odbojem
– s panem Miroslavem Kasáãkem
a s novináfiem a scénáristou panem
Luìkem Navarou, ktefií jsou ãleny
Obãanského sdruÏení PamûÈ. Mimo jiné
spolu napsali  knihy Mlynáfii od Babic
a Pfiíbûhy tfietího odboje. První kniha
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pojednává o tragick˘ch událostech
v Babicích na Tfiebíãsku v roce 1951,
které se osobnû dot˘kaly rodiny
Melkusovy. Druhá kniha zachycuje tfii
z mnoha pfiíbûhÛ lidí, ktefií na Moravû
bojovali proti komunistickému reÏimu.
Obû knihy vznikly na základû studia
archivních dokumentÛ a svûdectví pa-
mûtníkÛ. Na besedû mûly dûti moÏnost
zeptat se  na fakta t˘kající se této pro-
blematiky i toho, jak taková kniha
vzniká, pfiípadnû i na otázky t˘kající se
stále odkládaného zákona o tfietím od-
boji. Beseda byla velmi zajímavá a více
neÏ dvû hodiny utekly velmi rychle.

Na závûr bychom chtûli podûkovat
Obãanskému sdruÏení PamûÈ za fi-
nanãní pfiíspûvek na exkurzi do
Pfiíbrami pro dûti, které ve svém volném
ãase pracují na projektu, kter˘ bude
pfiedstaven koncem ‰kolního roku.

Vûra Dvofiáãková, Dagmar Zacpalová

„Jsme pfieborníci okresu!“

Ano, tímto titulem se mohou pochlu-
bit chlapci  ze Z· Smí‰kova. Nejprve vy-
hráli okrskové kolo, které se uskuteã-
nilo v Ti‰novû, a ani ve Vranovicích,
kam se 27. 4. sjela druÏstva z celého
okresu, nena‰li pfiemoÏitele. V‰ichni
hráãi podali dobr˘ v˘kon a pohár i titul
jim po právu patfií. Na v˘hfie se podíleli:

T. a V. Jufiíãkovi, A. Spurn˘, A. Koláfi,
J. âoupek, J. DoleÏal, ·. ·paãek,
J. Vajgl, J. Lipovsk˘, M. Sítafi a nejús-
pû‰nûj‰í stfielec V. Kuãera.

SchÛzka rodiãÛ budoucích
prvÀáãkÛ
na Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

SchÛzka rodiãÛ
budoucích prv-
ÀáãkÛ se bude ko-

nat ve stfiedu 25. 5. 2011 v 16.00 hod.
v jídelnû ‰koly. Úãast na schÛzce je
nutná, rodiãÛm zde budou podány
ve‰keré informace t˘kající se nástupu
jejich dítûte do 1. tfiíd!

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka ‰koly

Tvorba digitálních
uãebních materiálÛ

V prvních mûsících roku 2011 se na
na‰í ‰kole plnû rozbûhla realizace dal‰í
klíãové aktivity projektu hrazeného
z fondÛ EU Podpora a zlep‰ování pod-
mínek v˘uky ICT s názvem Tvorba
elektronického zásobníku uãebních
materiálÛ. Po úvodním setkání a ná-
sledném 1. informaãním workshopu pe-
dagogick˘ch pracovníkÛ, jeÏ se t˘kaly
náplnû, postupné realizace a cíle této
aktivity, se v‰ichni uãitelé s chutí pou‰tí
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do práce
a zaãínají
v y t v á fi e t
první mate-
r i á l y .
V pracovním úsilí jim napomáhají pra-
videlné pracovní workshopy i interní
‰kolení pfiipravované realizaãním pro-
jektov˘m t˘mem.

Smyslem této aktivity je vytvofiit ‰i-
rokou nabídku úloh, testÛ, projektÛ,
prezentací, ukázkov˘ch hodin i pfie-
hledÛ uãiva pro jednotlivé vzdûlávací
pfiedmûty a vûkové kategorie v souladu
s v˘stupy stanoven˘mi v ·VP ‰koly.
Tyto podklady ÏákÛm v˘uku nejen za-
traktivní, ale také zjednodu‰í. Postupnû
tak vzniknou nejen názorné a pfiehledné
pracovní listy pro samostatnou i skupi-
novou práci ÏákÛ, ale také digitální v˘-
ukové materiály tvofiené v PowerPointu,
vyuÏitelné jak pfii práci s poãítaãem
a dataprojektorem, tak i pfii práci s in-
teraktivní tabulí, jiÏ v rámci projektu
‰kola získala. V‰ichni vyuãující pro‰li
základním pro‰kolením v pouÏívání to-
hoto moderního v˘ukového prostfiedku,
takÏe následovat bude i tvorba mate-
riálÛ pro v˘ukové hodiny plnû vyuÏíva-
jící v‰ech moÏností a interaktivních
prvkÛ, které tabule nabízí.

Ve‰keré materiály budou shromaÏ-
ìovány a ukládány v datovém úloÏi‰ti,
odkud budou pfiístupné pro v‰echny pe-
dagogické pracovníky a ãásteãnû také
pro Ïáky na‰í ‰koly. Díky tomu budou
podpofieny rovné podmínky a pfiíleÏi-
tosti pro dûti s rÛzn˘mi druhy znev˘-
hodnûní ãi se speciálními vzdûlávacími
potfiebami. Zásobník, jenÏ se postupnû
stane témûfi nevyãerpateln˘m zdrojem
podkladÛ pro v˘uku v‰ech vzdûlávacích
pfiedmûtÛ napfiíã jednotliv˘mi roãníky
‰koly, bude prÛbûÏnû doplÀován a aktu-
alizován.

Realizaci
této akti-
vity pfied-
c h á z e l a
úãast pe-

dagogick˘ch pracovníkÛ na vybran˘ch
certifikovan˘ch semináfiích t˘kajících se
ICT a zvy‰ování informaãní gramot-
nosti uãitelÛ. PonûvadÏ zdaleka nebyl
uspokojen zájem v‰ech pedagogÛ, bu-
deme v této aktivitû pokraãovat i v dal-
‰ím ‰kolním roce.

Doufáme, Ïe v‰echny jiÏ uskuteã-
nûné, probíhající i pfiipravované aktivity
projektu pfiispûjí k efektivnûj‰ímu utvá-
fiení a rozvíjení klíãov˘ch kompetencí
ÏákÛ a k následné pfiípravû studentÛ
na‰í ‰koly na dal‰í vzdûlávání, situace
blízké Ïivotu a trh práce.

Simona Komprsová
BliÏ‰í informace

http://www.projekt-opvk.tisnov-zs28.cz

Pohár rozhlasu

Ve dnech 10. a 11. 5. 2011 pofiádala
na‰e ‰kola okrskové kolo Poháru roz-
hlasu.

Jedná se o kaÏdoroãní soutûÏ, která
vytváfií a udrÏuje atletické tradice na
‰kolách. ZároveÀ vede chlapce a dûvãata
k pravidelnému aktivnímu sportování
a nejednou se na nich objeví atletick˘
talent, kter˘ se probojuje aÏ do státní
reprezentace.

Na‰i atleti stateãnû bojovali, podá-
vali v˘kony na hranici sv˘ch moÏností
a tak se ve v‰ech kategoriích podafiilo
postoupit do okresního kola. O kvalit-
ních v˘konech na závodech na‰eho okr-
sku svûdãí fakt, Ïe napfi. v kategorii
star‰ích ÏákyÀ, kromû vítûzek ze Z·
Smí‰kova a na‰eho druÏstva, postoupilo
na body ze 3. místa i druÏstvo Gymnázia
Ti‰nov.
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V‰em postupujícím patfií gratulace
a doufáme, Ïe se jim v okresním finále
bude dafiit.

Uãitelé Tv

Cesta do Anglie podruhé

Tento ‰kolní rok jsme jiÏ podruhé
vycestovali  na t˘denní v˘ukov˘ pobyt
do jiÏní Anglie, tentokrát do pfiímofiské
oblasti – mûsta Torquay.

Na‰ím hlavním programem byla
dopolední v˘uka angliãtiny v jazykové
‰kole LAL Language Centres. KaÏd˘
den odpoledne byl pro nás nachystán
v˘let do okolí (Plymouth – mofiské akvá-
rium, metropole Exeter, rybáfiské mûs-
teãko Brixham, vfiesovi‰tû Dartmoor).

Ubytovaní jsme byli v tzv. „host fa-
milies“, coÏ jsou rodiny, u kter˘ch bydlí
zahraniãní studenti v dobû jazykového
pobytu. U veãefie jsme si s rodil˘mi
Angliãany povídali, jak nejlépe jsme
umûli.

Veãerní procházky na pobfieÏí mofie
ãi v malebn˘ch ulicích mûsta byly
opravdu romantické.

Na závûr na‰eho putování jsme si
uÏili krásného poãasí v Lond˘nû. Tady
jsme zhlédli hlavní dominanty mûsta
– London Eye, Big Ben, Houses of
Parliament, Westminster Abbey,
Buckingham Palace a dal‰í.

UÏ se tû‰íme na pfií‰tí v˘ukov˘ po-

byt. Doufejme, Ïe se vydafií stejnû dobfie
jako ten leto‰ní.

Îáci Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

V˘mûnn˘ pobyt slovensk˘ch
studentÛ ze Seredi v Ti‰novû

Pfied nûkolika lety byla zapoãa-
ta v rámci projektu Comenius
spolupráce mezi Gymnáziem
Ti‰nov a Gymnáziem Vojtecha

Mihálika ze slovenské Seredû. Aãkoliv
projektové práce naplnily svÛj cíl a byly
ukonãeny, vzniklé kontakty nebyly zpfie-
trhány a pokraãují v podobû student-
sk˘ch v˘mûnn˘ch pobytÛ mezi obûma
zmínûn˘mi ‰kolami. Jak jiÏ byla ti‰nov-
ská vefiejnost dfiíve informována, v listo-
padu minulého kalendáfiního roku na-
v‰tívilo 15 ãesk˘ch ÏákÛ partnerskou
‰kolu na Slovensku a letos v dubnu
mohli ti‰nov‰tí studenti pfiivítat ve

sv˘ch rodinách své slovenské pfiátele na
tfiídenní náv‰tûvû. Souãástí programu
byla náv‰tûva ti‰novského gymnázia,
prohlídka Ti‰nova a v˘let do Brna spo-
jen˘ s náv‰tûvou Technického muzea.
Pro na‰e milé slovenské náv‰tûvníky
byl také díky Mgr. Bahenské pfiipraven
v˘tvarn˘ workshop. O zaji‰tûní akce se
také zaslouÏily ãeské hostitelské rodiny,
které poskytly sv˘m náv‰tûvníkÛm do-
ãasn˘ domov. Studentská v˘mûna opût
upevnila osobní vztahy mezi Ïáky i uãi-
teli obou partnersk˘ch ‰kol.

PhDr. Barbora Holubová,
Gymnázium, Ti‰nov
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Sváfieãská ‰kola pfii SOU
v Ti‰novû

Sváfieãská ‰kola vznikla v Ti‰novû
v roce 1993 jako souãást Stfiedního od-
borného uãili‰tû Ti‰nov. Od té doby za-
ji‰Èuje pfiedev‰ím v˘uku svafiování ÏákÛ
uãili‰tû, ktefií získávají oprávnûní ke
svafiování elektrick˘mi obloukov˘mi
metodami i oprávnûní ke svafiování
plamenem. Îáci pfiipravovaní k tomuto
úãelu v základních sváfieãsk˘ch kurzech
úspû‰nû reprezentují Stfiední odborné
uãili‰tû Ti‰nov na rÛzn˘ch soutûÏích.

Také v leto‰ním roce jsme delegovali
na mezinárodní soutûÏ sváfieãÛ s ná-
zvem Zlat˘ pohár LINDE své tfii zá-
stupce. SoutûÏ probûhla ve dnech
20. – 21. dubna 2011 na Stfiední od-
borné ‰kole ve Fr˘dku–Místku. V minu-
l˘ch roãnících této soutûÏe jsme nûkoli-
krát dosáhli na stupnû vítûzÛ.

V leto‰ním roãníku této soutûÏe re-
prezentovali na‰e uãili‰tû Ïáci tfietího
roãníku uãebního oboru opraváfi zemû-
dûlsk˘ch strojÛ Tomá‰ Pokorn˘, Petr
Dosadil a Milan PohÛnek.

Z celkového poãtu 116 soutûÏících
nejen z âeské republiky, ale i Nûmecka
a Slovenska, obsadili na‰i Ïáci deváté,
tfiinácté a devûtadvacáté místo. Sv˘m
úspûchem potvrdili mimo jiné i dobrou
kvalitu v˘uky v na‰í sváfieãské ‰kole.

Kromû svého prvotního poslání za-
ji‰Èuje sváfieãská ‰kola i pravidelné
kurzy do‰kolení a pfiezkou‰ení sváfieãÛ
s prodlouÏením platnosti sváfieãsk˘ch
oprávnûní o dal‰í dva roky.

Firmám i soukrom˘m osobám nabízí
za‰kolení pro specializované sváfieãské
ãinnosti  (napfiíklad oprávnûní k fiezání
kyslíkem), umoÏÀuje získat certifikát
pro svafiování rÛzn˘ch materiálÛ (napfi.
uhlíková i nerezavûjící ocel, hliník, mûì

a jejich slitiny) dle âSN EN 287-1 po-
pfiípadû dle âSN EN 1418.

V pfiípadû potfieby poskytujeme
i poradenskou, inspekãní a dozorãí ãin-
nost v oblasti v˘roby svafiovan˘ch kon-
strukcí.

Ing. Miroslav Ja‰ek

Rodinn˘ den v M· Horova

Ve ãtvrtek 12. kvûtna
se na na‰í ‰kolní za-
hradû uskuteãnilo
setkání s rodiãi

a dûtmi, na kterém jsme spoleãnû osla-
vili Den rodiny. Po milém uvítání
písniãkou a básniãkou se malí závodníci
rozebûhli na pfiipravená stanovi‰tû plnit
úkoly a sbírat bodíky na startovací lis-
tinû. O tom, jak to v‰echno probûhlo, ve
ver‰ích informuje spokojená maminka
Dita Va‰íková:

„Na Palouãku“ akce byla,
myslím, Ïe se vydafiila.

SoutûÏ rodiãÛ a dûtí,
bylo nás tam jako smetí.

VÛbec jsme se nenudili
a hezky se pobavili.

Po stezce pln˘ch her
nabrali jsme jasn˘ smûr.

K ohni, opéct bufitíky
a nacpat si pupíky.
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Míle pro mámu – Ti‰nov
bez bariér

V sobotu 7. kvûtna se po pÛl ãtvrté
vydala 50ãlenná skupina lidí na cestu
dlouhou jednu míli v ãele s panem mís-
tostarostou Radovanem Klusákem.
Trasa vedla Ti‰novem a rodiãe s ko-
ãárky, seniofii z CSS i ãlenové z Ti‰nov-

ského vozíãkáfie na trase nacházeli bari-
éry, které by stály za odstranûní a spo-
leãnû se zástupci mûsta (paní ZdeÀkou
Dohnálkovou a paní Renatou
Pleskaãovou) je oznaãovali. V‰imli jste
si oranÏov˘ch znaãek na obrubnících?
Na nûkter˘ch místech jsme se zastavo-
vali i nûkolik minut a maminky zji‰Èo-
valy, Ïe jejich potíÏe s pfiekáÏkami se
ãasto nemohou vyrovnat tomu, ãemu
musí ãelit lidé na vozíãku.

Na‰e „Míle“ skonãila v RC Studánka,
kde jsme se obãerstvili a na maminky
ãekala pfiekvapení v podobû kytiãky, pfií-
jemného workshopu a líãení Mary Kay.
Diskuse se zastupiteli mûsta o tom, co
se ve mûstû v úpravách komunikací jiÏ
podafiilo a co nás je‰tû ãeká, pokraão-
vala. Uvidíme, kolik pfiekáÏek a mil zdo-
láme do pfií‰tího roku, protoÏe jsme se
spoleãnû shodli, Ïe na dal‰ím startu
Míle pro mámu se sejdeme uÏ na jafie
v roce 2012. Moc se tû‰íme a dûkujeme
hlavní organizátorce akce Lubici
Kubicové, v‰em, ktefií se na leto‰ní akci

podíleli, i tûm, co na Míli pro mámu
pfii‰li. Díky nim i zúãastnûn˘m zastupi-
telÛm se nám „pû‰ím“ v Ti‰novû bude
zase snáze pohybovat.

L.K.

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve:

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

www.studanka-tisnov.cz

Helen Doron angliãtina
pro dûti v Ti‰novû

Probíhá registrace na ‰kolní rok 2011
– 2012. Zveme vás na ukázkovou hodinu
zdarma v následujících termínech:

V pondûlí 6. ãervna v 9.30 (pro dûti
ve vûku 2 a 3 roky) v 16.00 (pro dûti ve
vûku 4 a 5 let). A v pondûlí 13. ãervna
v 9.30 (pro dûti ve vûku 2 a 3 roky)
v 16.00 (pro dûti ve vûku 6 aÏ 8 let).

Vyuãujeme unikátní, pfiirozenou,
hravou a vysoce interaktivní metodou
v mal˘ch skupinách. V pfiípadû zájmu
kontaktujte Mgr. Jaroslavu Parucho-
vou, certifikovaného uãitele Helen
Doron, tel.: 731 242 167, e-mail: paru-
chova@seznam.cz

RC Studánka v Ti‰novû ve spolu-
práci s Centrem pro rodinu a sociální
péãi v Brnû zve v‰echny rodiãe na semi-
náfi Podpora samostatnosti a zís-
kání spolupráce.
V pondûlí 30. 5. od 16.30 do 19.00 hod.
Lektorka: Mgr. Iveta Kosová
Praktick˘ nácvik dovedností:
– jak získat spolupráci dítûte respektu-

jícím zpÛsobem
– podporování samostatnosti dûtí, aby

byly nezávislé a uãily se fungovat jako
individuální osobnosti, které se budou
v dospûlosti schopny postarat samy
o sebe.



RÛzné

23TI·NOVSKÉ NOVINY 10/2011

Pojìme znovu oprá‰it na‰e znalosti
a dovednosti v rodiãovství, pfiedávat si je
a roz‰ífiit!
Cena: 200,- Kã
Cena pro pár: 360,- Kã
Hlídání dûtí zaji‰tûno!
Zájemci, prosím hlaste se na: lenka.
krehlikova@centrum.cz, tel.: 603 918 524

Mezinárodní den dûtí
Stfieda a ãtvrtek 1. a 2. ãervna

Pfiijìte oslavit svátek dûtí do pravi-
deln˘ch krouÏkÛ Kulí‰ci a Zpívánky.

Ve ãtvrteãních Zpívánkách bude na-
víc Zdravé vafiení s dûtmi a pozvanou
Lucií Entlerovou. Pfiedstavíme si také
hru „Zdravá abeceda“.

Informace o pravidelném programu
najdete na www.studanka-tisnov.cz

Bufity o páté
V nedûli 5. 6. v 17 hodin

Sejdeme se, budeme si hrát, zpívat
a opékat nûco dobrého na ohni. S sebou
nezapomeÀte bufity, peãivo a pruty na o-
pékání.
Místo: ulice Kvûtnická, pfied zelen˘m
panelov˘m domem ã. 1717.

Cesta skuteãného odpu‰tûní
ve Studánce
V nedûli 19. 6. od 9.00 do 18.00 hod.
Lektorka: RNDr. Jana Koudelová

Proces radikálního odpu‰tûní se dá
nazvat skuteãn˘m odpu‰tûním. Cesta
skuteãného odpu‰tûní pfiedpokládá ochotu
ãlovûka pfiijmout, Ïe si svÛj Ïivot
a v‰echny situace v nûm vytváfiíme sami
– abychom se nûãemu nauãili a tím také
pokroãili k absolutnímu sebepfiijetí
a sjednocení se sebou. Pfiestáváme se
poutat ke star˘m vzorcÛm chování,
které nás poutaly k utrpení, strachu
a pocitÛm viny a ochromovaly do jisté
míry na‰i tvofiivost i schopnost Ïít pro

lásku. Na ãervnovém semináfii se zamû-
fiíme na pochopení metody a její proÏití,
které je pfiedpokladem dobrého zpraco-
vání navazující terapie. Terapeutick˘
semináfi bude následovat v ãervenci
opût jednodenním semináfiem.

Cena 300,- Kã (lektorné je dotováno
dotací MPSV) zahrnuje obûd a svaãinu,
pí-vodu a ãaj.

S sebou si vezmûte pohodlné oble-
ãení, v kterém si mÛÏete i krátce pro-
táhnout tûlo cviãením, pastelky, po-
známkov˘ se‰it a psací potfieby.

Úãast na semináfii vám zajistí zá-
vazná pfiihlá‰ka pfiedem (tel.: 774 023
959 nebo osobnû v RC).

DDM Ti‰nov pfiipravuje

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

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

Pohádkov˘ les
Ke dni dûtí Domeãek opût pfiipravuje

oblíbenou dobrodruÏnou cestu pohádko-
v˘m lesem. Po cestû potkáte pohádkové
bytosti a zvífiátka, ktefií 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

Jízda zruãnosti na Memoriálu
Ivo Medka

V rámci závodu horsk˘ch kol, kter˘
se bude konat v nedûli dne 29. 5., pfii-
pravuje Domeãek jiÏ tradiãnû jízdu zruã-
nosti.
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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 od 13.30 do

16.30 hodin
Kde: parkovi‰tû u nového hfibitova
Vstup voln˘

Afro tanec – jednodenní kurz
s Terezou Pospûchovou a bubeníky

Kurz se koná v nedûli 19. 6. od 10 do
17 hod.
Místo: Sluneãní sál, Riegrova 312

(DDM Ti‰nov). 
Cena kurzu je 500-, Kã.
Kurz je urãen pro dospûlé zájemce
a mládeÏ – pro zaãáteãníky a pokroãilé,
muÏe i Ïeny.
Informace a rezervace: DDM Ti‰nov,
Mgr. Martina âíÏková, tel.: 732 775 785,
e-mail: martina.cizkova@ddm-tisnov.cz

Dûtské studio âtyfilístek
pfiipravuje:
Brnûnská 185, Ti‰nov
tel.: 777 540446
email:dsctyrlistek@seznam.cz
www.dsctyrlistek.ic.cz

Letní pfiímûstsk˘ tábor
Tajemství ãtyfi lístkÛ.
Pro dûti od 4 do 11 let.

Termíny:
I. turnus 18. – 22. 7.
II. turnus 25. – 29. 7.
III. turnus 1. – 5. 8.
IV. turnus 8. – 12. 8.
Popis: pondûlí aÏ pátek od 7.45 do

16.00 hod. (po domluvû moÏno
déle).

Tábor urãen pro malou skupinu dûtí,
vhodn˘ i pro nejmen‰í dûti – program
bude uzpÛsoben vûku. Cel˘ t˘den bude
motivován malou táborovou hrou za-
konãenou v pátek hledáním pokladu.
Dûti ãekají hry, soutûÏe, v˘tvarné díl-
niãky, v˘lety do okolí.
Cena: 1000,- Kã/t˘den + obûdy a v˘lety
Informace a pfiihlá‰ky: Dûtské studio
âtyfilístek, tel. 777 540 446, dsctyrlis-
tek@seznam.cz

Dûtsk˘ den v Drásovû

Z· a M· T. G. Masaryka Drásov po-
fiádá v sobotu 4. 6. 2011 v drásovském
parku „Dûtsk˘ den pro rodiny s dûtmi“.
Od 14.00 hod. do 18.00 hod. budou zpfií-
stupnûny lanové pfiekáÏky a lanová
dráha (cca 70 metrÛ) z Lanového centra
PROUD Brno. V 14.30 zahájení dût-
ského dne moderátorkou Petrou
Klímovou z agentury Koráb Brno a je-
jich program: balónkov˘ klaun, hry pro
dûti, malování na obliãej. Od 17.00 dis-
kotéka pro malé i velké. Obãerstvení
zaji‰tûno. Akce je hrazena z v˘dûlku
soutûÏe Dance Open Drásov. Srdeãnû
zveme v‰echny, ktefií chtûjí zahnat nudu
a proÏít pûkné odpoledne v pûkném pro-
stfiedí.

Za organizaãní t˘m:
Marie Tinková a Romana Koneãná
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Dance Open Drásov 2011

Z· a M· T. G. Masaryka Drásov po-
fiádá v sobotu 11. ãervna od 10.00 hod.
v tûlocviãnû Z· Drásov celostátní sou-
tûÏní taneãní nepostupovou pfiehlídku
pro v‰echny amatérské kolektivy tanãící
jen tak pro radost s názvem – Dance
Open Drásov 2011. Je to jiÏ 5. roãník.
Této soutûÏe se mohou zúãastnit v‰echny
‰kolní krouÏky, amatérské taneãní sku-
piny, t˘my, studia, kluby, domy dûtí
a mládeÏe, které nejsou registrované
v Ïádném taneãním svazu a ani jednou
se nezúãastnily postupov˘ch taneãních
soutûÏí. SoutûÏit se bude ve 4 vûkov˘ch
(od pfied‰kolních dûtí aÏ po dospûlé)
a 3 soutûÏních kategoriích (show chore-
ografie, moderní tanec, parketové kom-
pozice). Vstupné do 6 let zdarma, 6 – 15
let – 20,- Kã, nad 15 let – 30,- Kã. Pfiímo
v místû konání bude zaji‰tûno rychlé
i teplé obãerstvení. BliÏ‰í informace na
www.danceopen.wbs.cz. Pfiijìte se podí-
vat a podpofiit soutûÏící. Tû‰íme se na
v‰echny a doufáme, Ïe strávíme spo-
leãnû krásn˘ den.

V dobû konání soutûÏe Vás zveme
k náv‰tûvû Zahradní Ïeleznice
v Drásovû, která bude v provozu od
10.00 do 17.00 hodin. Více informací na
www.feldbahn.ic.cz

Za cel˘ organizaãní t˘m:
Romana Koneãná

Den s ti‰novsk˘mi hasiãi
a policisty

Mûsto Ti‰nov ve spolupráci se
Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ Ti‰nov,
Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem
Jihomoravského kraje stanicí Ti‰nov,
Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem
Jihomoravského kraje ‰kolícím stfiedis-

kem Ti‰nov a Policií âR obvodním oddû-
lením Ti‰nov zve obãany mûsta Ti‰nova
na Den s ti‰novsk˘mi hasiãi a poli-
cisty.

Ten se uskuteãní dne 18. 6. 2011 od
9.00 na námûstí Míru v Ti‰novû.

K vidûní bude zásahová technika
dislokovaná v Ti‰novû, ukázky ãinnosti
jednotek a rovnûÏ je pfiipraven i pro-
gram pro dûti.

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

Plavání a relaxace
v Boskovicích
– ZRU·ENO!! 

8. 6. – stfieda
Plavání do Wellness Kufiim – je to jiÏ
poslední plavání v tomto ‰kolním roce
s posezením v restauraci v areálu
Wellness. Odjezd od Podhorácké restau-
race v 11.45 hod. Autobus dále zasta-
vuje u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena 80,- Kã. Pfiedpoklá-
dan˘ návrat kolem 16. hod. Pfiihlá‰ky
vÏdy t˘den pfiedem. Zájezdy budou dle
zájmu pokraãovat na podzim. Budeme
Vás vãas informovat.

22. 6. – stfieda
Plavání do Wellness Kufiim – termín
zru‰en z dÛvodu odstávky vnitfiního
areálu aquaparku.

17. 6. – pátek
Zájezd do Lysé nad Labem

Zájezd je urãen pro v‰echny zájemce
nejen z Ti‰nova. Odjezd od Podhorácké
restaurace – pozor zmûna v 9.30 hod!!
Cena zájezdu 350,- Kã. Vybíráme pfie-
dem – se závaznou pfiihlá‰kou do stfiedy



RÛzné

26 TI·NOVSKÉ NOVINY 10/2011

8. 6. Vstupné do areálu v˘stavi‰tû bude
pro úãastníky zájezdu zdarma.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 20. hod.

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.
V̆ 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 or-
ganizací, ale pfiivezli jsme také ocenûní
pro paní Bártovou za vy‰ívaná pfiání.
Letos seniofii soutûÏí  v kategoriích:
ruãní práce, literární práce, poãítaãové
prezentace, fotografie. Na‰e organizace
má zástupce v kategoriích ruãní práce
a literární práce a doufáme, Ïe budou
opût úspû‰ní.

Zájemci hlaste se v uveden˘ch ter-
mínech v CSS Ti‰nov na Královû ulici
u Romany Koneãné na tel. ã. 549 410
312 nebo 773 590 274. 

Seniofii byli v Laa
12. 5. se uskuteãnil zájezd do termál-
ních lázní v rakouském mûstû Laa an
der Thaya. Poãasí bylo krásné, a tak byl

nejvíce vyuÏit˘ venkovní prostor tzv.
koupací svût se soln˘m bazénem a vífiiv-
kou. V cenû vstupenky bylo moÏné nav-
‰tívit „Laaskou dÏungli“ – rodinnou tex-
tilní saunu, kde mohl kaÏd˘ nav‰tívit
parní saunu, infrasaunu, finskou saunu
nebo relaxovat v pûkném prostfiedí, in-
halovat 3 druhy esencí.

Dle zájmu se bude zájezd do termál-
ních lázní v rakouském mûstû Laa an
der Thaya opakovat na podzim. Budeme
Vás vãas informovat.

Ekoporadna Ti‰novsko

POZOR dochází ke zmûnû
otevírací doby ekoporadny.
Ekoporadna má otevfieno
pouze v úter˘ od 13.00 do
16.30 a ve ãtvrtek od
13.00 do 17.30.

Srdeãnû Vás zveme na dal‰í dvû akce
z cyklu „Ochrana a tvorba krajiny“.
Exkurze „Pfiírodní krásy Lomnice“
Kdy: v sobotu 28. kvûtna v 9.00
Kde: sraz u kapliãky na zastávce

autobusÛ v ·erkovicích
O ãem: exkurze vedená pfiírodními pa-
mátkami Luzichová a Zámeck˘ les s od-
born˘m v˘kladem o historickém v˘voji
krajiny Lomnice, o zdej‰í ochranû kra-
jiny a pfiírodních pokladech.
Kdo: Ing. Tomá‰ Mikita, Ph.D. akade-
mick˘ pracovník – odborn˘ asistent
Ústavu geoinformaãních technologií
Lesnické a dfievafiské fakulty MEN-
DELU v Brnû, ãlen Okra‰lovacího
spolku pro Lomnici a okolí.

Pfiedná‰ka „Vodní reÏim v krajinû
a protipovodÀová opatfiení“
Kdy: v pondûlí 30. kvûtna v 17:00
Kde: v Mûstské knihovnû Ti‰nov,

Brnûnská 475
O ãem:
– Pojednání o retenci vody v krajinû

a jak se mûní.
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– Jak pfiedcházet povodÀov˘m situacím
(a suchu) a je to vÛbec nutné?

– Pr˘ je globální oteplování – je to
pravda a co to znamená? 

– Péãe o krajinu z hlediska vodohospo-
dáfie – jak bychom mûli reagovat.

– Právní úprava ochrany vod.
– A nakonec lokálnû: vodní hospodáfiství

krajiny v územním plánu Ti‰nova.
Kdo: Ing. Tomá‰ Havlíãek je vzdûláním
vodohospodáfi – krajinn˘ inÏen˘r, pro-
fesí projektant, kter˘ se zab˘vá vodním
hospodáfistvím krajiny – revitalizacemi,
protipovodÀovou ochranou, vodními ná-
drÏemi a souvisejícími tématy.

Obû akce jsou urãeny ‰iroké vefiej-
nosti a vstupné je dobrovolné.

Na ãerven pfiipravujeme:
Poradnu na Letních trhov˘ch slavnos-
tech „Bylinková poradna“
Pfiedná‰ku „Pûstování léãiv˘ch rostlin“
Exkurzi „Léãivé rostliny Lékafiské
fakulty MU v Brnû“
Pfiedná‰ku „Jak se mohou obãané za-
pojit do rozhodování a plánování ve
mûstû a obci?“
Exkurzi „Ekofarmy v okolí Ti‰nova“

Podrobnûj‰í informace naleznete na
internetov˘ch stránkách www.ekopo-
radna.tisnovsko.eu

Ekoporadna Ti‰novsko

Letní trhová slavnost
„Radost ze slunce“

11. ãervna se na námûstí
Míru pfied radnicí koná
druhá trhová slavnost,
tentokrát vûnovaná blíÏí-
címu se létu a síle bylin.
ZároveÀ bude zahájen pra-

videln˘ prodej místních potravin a v˘-
robkÛ. Trhové stánky oÏiví centrum

mûsta od poloviny ãervna kaÏdou sobotu
aÏ do 5. listopadu.
Program letní slavnosti:
8.00: zaãátek prodeje
8.15 – 9.30: koncert ti‰novského

orchestru Ha-kapela
9.30 – 9.50: O nevdûãném vodníkovi

– pohádka pro celou rodinu, hrají
studenti Konzervatofie Brno: Joná‰
Florián, Kry‰tof Grygar, David
Macháãek a Tomá‰ Îilinsk˘

9.50 – 10.30: druhá ãást koncertu
Ha-kapely

9.00 – 11.00: Bylinky pro zdraví a krásu 
– poradna Jany Koudelové ve spolu-

práci s Ekoporadnou Ti‰novsko
– prodej bylinn˘ch ãajÛ Rosa Canina

z Veverské Bít˘‰ky
– prezentace pfiírodní kosmetiky firmy

Eoné
– tvofiivá dílna pro dûti a rodiãe: vázání

voniãek, letních vûncÛ a dal‰í tvofiení
z bylinek, zaji‰Èuje Lesní rodinn˘ klub
na Ti‰novsku 

– bylinkové ãaje a bioochutnávky Lucie
Entlerové

11.00: ukonãení prodeje
Na jednotliv˘ch stáncích je nahlá‰en

prodej místních potravin a v˘robkÛ v˘-
hradnû z Ti‰novska a okolí. Ekoporadna
Ti‰novsko nabídne prodej ekologického
a Fair trade zboÏí. Aktuální seznam sle-
dujte ve videotextovém vysílání
Ti‰novské televize, na stránkách
http://trhy.tisnovsko.eu, na nástûnce
Ekoporadny Ti‰novsko vedle lékárny
Arnica a na v˘vûsce v horní ãásti ná-
mûstí pod po‰tou, u mapy Ti‰novska.

Letní trhovou slavnost pofiádá mûsto
Ti‰nov, Za sebevûdomé Ti‰novsko, o. s.,
Tigal, o. s., Ing. Karel ¤íha – lesní
‰kolka a zahradnictví a Podhorácké
muzeum (poboãka Muzea Brnûnska)
v Pfiedklá‰tefií.
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IV. Pokraãování vyprávûní z rodinné pamûti

Müllerova rodina a dÛm za II. svûtové války

Vzpomíná  Ale‰ Trnka s Valerianou Kallabovou

Na dÛm ã. 80 na Jungmannovû ulici v Ti‰novû mám vzpomínky z dûtství, kdy
jsme tam s rodiãi ãasto zajíÏdûli k dûdeãkovi a „bábince“ Karlovi a Leopoldinû
Müllerov˘m (moje matka Leopolda byla rozená Müllerová). Za II. svûtové války
tam bylo snaz‰í sná‰et váleãné útrapy a okupaãní nátlak neÏ v Brnû. V Ti‰novû
jsme tehdy pob˘vali prakticky po celé léto. Otec Alois Trnka byl zamûstnán v Brnû
jako uãitel na reálce a mimo období prázdnin tam dojíÏdûl z Ti‰nova. 

Zvlá‰tû ke konci války jsem v tomto domû, ve vûku od sv˘ch dvou do sedmi let,
pob˘val nûkdy i del‰í dobu. KdyÏ bylo Brno bombardováno a následnû táhly kolony
poraÏeného vojska NûmcÛ smûrem na západ, pozorovali jsme tyto kolony z oken
domu. Také jsme tu z oken sledovali bombardování Brna a svûtlice – „vánoãní stro-
meãky“ shazované z vysoko letícího letadla. Svûtlice ozafiovaly cel˘ horizont na v˘-
chodû. Za okupace musela b˘t zatemnûna okna, aby svûtlo z domu nepronikalo ven.
Také Ïárovky byly jen takové blikaãky, takÏe po setmûní byly  místnosti osvûtleny

Typická rodinná beseda na zahradû Holubovy vily na Kvûtnici
ke konci tfiicát˘ch let. Foto: archiv rodiny Mıllerov˘ch.
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pouze „intimním“ ‰erem. DÛm mûl i svoje vlastní nedostatky. KdyÏ obãas netekla
voda a muselo se opravovat vodovodní vedení nebo v zimû zamrzala „senkrÛvÀa“
(Ïumpa), museli jsme prosekávat led a zamrzl˘ odpad.

Jakkoliv se MüllerÛv dÛm zvenãí zdá mohutn˘, k ob˘vání zde moc místa ne-
bylo. KdyÏ se z Jungmannovy ulice ve‰lo do domu, vlevo v pfiízemí s okny do ulice
mûl dûdeãek obchod s kÛÏemi i se v‰ím, co obuvníci potfiebovali ve sv˘ch dílnách.
Vlevo vzadu s okny do dvora mûl dûdeãek kanceláfi. Zde jsem mu jako dítû pomáhal
rozlepovat obálky, pfievracet je naruby a znovu je slepovat, aby se daly opût pouÏít.
Tak se v té dobû ‰etfiilo.

Bydlelo se v prvním poschodí, které bylo schodi‰tûm rozdûleno na dvû poloviny.
Dvû místnosti (moÏná to byla jen jedna vût‰í) vlevo s okny do ulice ob˘val nû-
meck˘ dÛstojník, kter˘ byl do domu pfiidûlen k ubytování nûmeck˘m velitelstvím.
S tímto dÛstojníkem jsme se nest˘kali a do jeho obydlí jsme mûli zákaz vstupu.

Po celé jiÏní frontû prvního poschodí domu (do dvora) se táhla pavlaã. Ze
stfiední chodby vlevo pfied vstupem na pavlaã byl men‰í pokoj ob˘van˘ Josefkou.
Byla to dívka vedená jako sluÏebná, vyreklamovaná, aby unikla totálnímu nasa-
zení. Stala se prakticky ãlenem rodiny a s námi dûtmi si hrávala. Jednou jsme s ní
dokonce na pavlaãi chytali ptáky do nastraÏené klece.

Pravou ãást prvního poschodí ob˘vali dûdeãek a bábinka. Rodinná pamûÈ ucho-
vává, Ïe v této ãásti domu b˘valy dfiíve loÏnice, ale „za nás“ to tak uÏ nebylo. Vpravo
od schodi‰tû se po projití koupelnou ve‰lo do men‰ího pokoje, kter˘ slouÏil zároveÀ
jako kuchynû i jídelní kout, a odtud do vût‰í ob˘vací místnosti, kde se scházeli,
debatovali a pfiípadnû i pfiespávali pfiijíÏdûjící rodinní náv‰tûvníci. Dûdeãek poslou-
chával zahraniãní rozhlas, a kdyÏ se sjelo pfiíbuzenstvo, referoval o tom, co se
dozvûdûl. KdyÏ rádio poslouchal, u ãehoÏ jsem ho nûkolikrát pfiistihl, mûl ucho pfii-
tisknuté k pfiístroji a nikdo ho nesmûl vyru‰ovat a ani se ptát, co poslouchá.
Diskusím dospûl˘ch pfii jídle nebo v ob˘vacím pokoji jsme my dûti byly pfiítomny
– nemohli nás vykázat, nebylo kam. Dûdeãek ãasto pfiisedával k velkému klavír-
nímu kfiídlu v ob˘vacím pokoji, a snad aby odvedl dûtskou pozornost, uãil nás
písniãky. Jasnû si v‰ak vybavuji, jak jsem s ostatními poslouchal dûdeãka nad‰enû
komentujícího jednu bitvu – byl to zlom v prÛbûhu války po bitvû u Stalingradu
s nástupem Rudé armády do ofenzívy.

Mimo nás Trnkov˘ch za dûdeãkem a babiãkou také ãasto jezdil a diskusí se zú-
ãastÀoval jejich syn MUDr. Franti‰ek Müller, kter˘ tou dobou pracoval jako lékafi
Úrazové nemocnice v Brnû, a dcera RÛÏena s manÏelem Bohu‰em Hanákem, kter˘
byl tehdy letcem. (Str˘c Hanák mnû udûlal dokonce hraãku – panáãka s padákem,
a ten para‰utista opravdu létal.) Obãas pfiijel dûdeãkÛv nejstar‰í syn Karel Müller
ml., kter˘ byl zamûstnán u Bati ve Zlínû a mûl svou rodinu. Pfiicházel také Jifií
Kallab s rodinou nebo houslistka paní Spohrová, také pfiíbuzná.

Do Ti‰nova se v té dobû je‰tû sjíÏdûli skoro v‰ichni dûdeãkovi sourozenci – stár-
noucí dûti starosty Franti‰ka a Eleonory Müllerov˘ch. Scházeli se i se sv˘mi dûtmi
a vnouãaty - ponejvíce v Holubovû vile na Kvûtnici (kam nebyl pfiidûlen Ïádn˘ nû-
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meck˘ dÛstojník). S dûdeãkovou sestrou „Majdou“ Holubovou a jejím manÏelem
Viktorem uÏ tehdy sdílela spoleãné obydlí i dal‰í dûdeãkova sestra, ovdovûlá
Eleonora Tauferová. Dûdeãek za nimi chodil stále, ãasto s námi, a o prázdninách
tam pob˘vala dal‰í ãást poãetného pfiíbuzenstva. Spoleãnost zde proÏívala pfií-
jemné chvíle. My dûti jsme si uÏívaly volnosti, velkého vlãáka Dony, zral˘ch malin
a pohody ve velkém rodinném kruhu - dospûlí si tu odpoãali od sv˘ch váleãn˘ch sta-
rostí. Jezdila sem z Olomouce dcera tety „Lóry“ Tauferové, MUDr. Jarmila
Böhmová se synkem Janem a Jaroslav Taufer se svou rodinou. Dûdeãkova sestra
Pavla Kallabová pfiijíÏdûla na celé prázdniny s praÏskou rodinou svého syna Jifiího
Kallaba, kter˘ s manÏelkou – rodilou Ti‰novaãkou Aloisií Komínkovou – mûl letní
domek na Hrádku. V tomto období vzácnû také pfiicestovali i dûdeãkovi bratfii
Jaroslav Müller z Prahy a Vladimír Müller z Olomouce. Ze sedmi dûdeãkov˘ch sou-
rozencÛ jenom jeho bratfii Josef Müller, tenkrát uÏ dlouho Ïijící s rodinou
v Zagrebu, a v‰emi oblíben˘ bratr Franti‰ek, tehdy nedávno zemfiel˘, chybûli pfii
tûchto ti‰novsk˘ch setkáních za války.

âasto se chodilo v rÛzn˘ch rodinn˘ch skupinách na Kvûtnici – buì „nad za-
hrady“, nebo po tzv. nové cestû (kterou dal vybudovat pradûdeãek Franti‰ek Müller)
pfies Velkou skálu aÏ k jeskyním u kfiíÏe. Tehdy jsme na Velké skále je‰tû sbírali
ametysty, volnû zde leÏící, a prolézali „netop˘fií“ jeskynû. Ke zpestfiení vycházek
si star‰í rodu pro nás vym˘‰leli rÛzné zábavy – tfieba hledání pokladu (nûjaké
drobné hraãky, ukryté ve starém pafiezu nebo pod kamenem) a v˘lety po ‰ipkami
znaãen˘ch cestách. Nejmlad‰í pfiitom sem tam i plakali, kdyÏ sklouzávali po prud-
k˘ch stráních, ale kuráÏnû postupovali dále k cíli. Jedna vnuãka pfii takovém do-
brodruÏství dostala pfiíznaky spály. To se pak pfiíbuzenstvo rychle sbalilo a odjelo
a malá pacientka strávila celé prázdniny v karanténû a péãi lékafie, kter˘ k ní do-
cházel z tehdej‰ího sanatoria „Kuthanky“. Bylo to léto bombardování závodÛ
v Kufiimi.

Koncem války jsme my, brnûnská vnouãata, v Ti‰novû je‰tû zaÏili pfiíchod Rudé
armády. Pro mû osobnû po prázdninách 1945 zaãala povinná ‰kolní docházka a ná-
v‰tûvy Ti‰nova se jiÏ omezily na dny volna. Dûdeãek Karel Müller brzy po válce
zemfiel a babiãka pak víc jezdila za námi do Brna neÏ my za ní do Ti‰nova. Do
domu byli také brzy po válce pfiidûleni nájemníci, ktefií ob˘vali celou levou polo-
vinu domu. Po smrti babiãky jsme se jiÏ do domu  nedostali – byl „znárodnûn“
a uzamãen. Za války nebo brzo po válce také zemfiely dûdeãkovy sestry Pavla
Kallabová, Majda Holubová, a Lóra Tauferová, i bratr Jaroslav v Praze. Bûhem
40 let následujícího reÏimu samostatné rodiny potomkÛ Müllerov˘ch sice zÛstaly
v obãasném kontaktu, ale ponûkud ztratily smysl pro identitu rodu a své  zakot-
vení v Ti‰novû.  Teprve od r. 2000 se v Ti‰novû opût ãasto rÛznû sjíÏdíme, obnovu-
jeme vztahy, vzpomínáme na pfiedky, seznamujeme se s promûnami mûsta a opût
si uÏíváme pfiírodní bohatosti tohoto kraje.

konec IV. dílu
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RÛzné

Vãelafiení na Ti‰novsku

3. âasné léto
Îelezné, Jamné, Hájek, Hajánky

Za ãasné léto je povaÏován kvûten
a ãerven. Je to pfiedev‰ím období rojÛ,
chovu matek a zaãátku medování.

Rojení je zrodem nového vãelstva
a znamená vlastnû rozmnoÏování vãel-
stev. Pfied samotn˘m rojením si musí
vãelstvo vychovat mladou matku. To se
dûje stavbou nûkolika vût‰ích matefiích
bunûk, ve kter˘ch je larviãka krmena
speciální matefií ka‰iãkou.  Ta rozho-
duje, Ïe se z oplozeného vajíãka vyvine
matka a nikoliv vãela dûlnice ãi trubec,
kter˘ vzniká z neoplozeného vajíãka.

V dobû, kdy se larva matky zakuklí
a matefií buÀka je uzavfiena, vylétá roj
se starou matkou. Ten se nejdfiíve usadí
poblíÏ úlu a po nûjaké dobû odlétá na
nové místo vzdálené i nûkolik km, které
vãely pátraãky nalezly. T˘den po rojení
se líhnou  mladé matky. Dochází k jejich
vzájemnému boji, pfiípadnû první vylí-
hlá matka usmrtí zb˘vající je‰tû v mate-
fiích buÀkách. Nûkdy se na v˘bûru
matky podílí i vãely. Nûkdy, pokud se
matky vylíhnou souãasnû, mÛÏe dojít
k tzv. porojÛm. Mladá matka do t˘dne
vylétá na snubní prolety, kde se páfií
i s nûkolika trubci. ProtoÏe za dobu Ïi-
vota jiÏ nevylétá (kromû rojení), musí
získat dostatek spermií pro cel˘ svÛj Ïi-
vot, jehoÏ délka mÛÏe b˘t aÏ 7 let. Je to

podstatnû více neÏ u vãely dûlnice, která
v letním období po absolvování v‰ech
profesí – uklízeãka, kojiãka, stavitelka,
hlídaãka a létavka – Ïije kolem dvou
mûsícÛ. Úloha trubcÛ, ktefií se vyvinou
z neoplozeného vajíãka, spoãívá pouze
v oplodnûní matky. Jejich pfiítomnost
v úle ale také povzbuzuje dûlnice k vût-
‰ímu v˘konu. Po celou dobu svého nûko-
likamûsíãního Ïivota nic nedûlají, jen se
Ïiví. KdyÏ na podzim skonãí snÛ‰ka
a v˘chova mlad˘ch matek také, vãely
trubce vyhánûjí z úlÛ nebo je nepustí
k potravû a ti nakonec uhynou hladem.

DÛvodÛ pro rojení mÛÏe b˘t více.
Nedostatek potravy, kdy tzv. hladov˘ roj
jde hledat místo s lep‰ími zdroji, je v˘-
jimkou. âastûj‰ím dÛvodem je nedosta-
tek místa v úle a stará matka. Vãelafi
proto musí vãas vãelstva roz‰ifiovat
a snaÏit se o to, aby ve vãelstvu  nebyla
matka star‰í neÏ 2 roky. Star‰í matky
jiÏ nekladou dostatek vajíãek, vãelstvo
má málo dûlnic a jeho medn˘ v˘kon je
tudíÏ men‰í. Spí‰e v˘jimkou je pfiípad,
kdy si vãelstvo vychová mladou matku,
aniÏ by se vyrojilo. Jedná se o tzv. tichou
v˘mûnu, kdy po urãitou dobu je ve vãel-
stvu stará i mladá matka.

Chov matek a jejich v˘mûna je nej-
dÛleÏitûj‰í a nejodbornûj‰í ãinností
vãelafie. V̆ bûr vhodného genetického
materiálu pro chov matek je základem
a podmínkou úspû‰ného vãelafiení.

Podívejme se nyní za vãelafii na
stfiedním toku potoka Lomniãka. V Îe-
lezném to je více generací Slámov˘ch,
ktefií mívali aÏ 25 vãelstev. Po Josefu
Slámovi  zde nyní vãelafií  Vladimír
Sláma a na chatû souãasn˘ místopfied-
seda na‰í ZO âSV pan Jaroslav Sláma.
Je‰tû více vãelstev míval dlouholet˘ vãe-
lafisk˘ dÛvûrník pan Vladimír Mihula.
Také aÏ s 30 vãelstvy zde vãelafiil mi-
nul˘ pfiedseda na‰í ZO âSV pan
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Cyklistick˘ závod pro dûti
v Jamném u Ti‰nova
„Hájeãek“

V‰echny „malé“ závodníky zveme na
dûtsk˘ závod „Hájeãek“. Závod je urãen
pro dûti ve vûku 1 – 13 let. Tratû jsou
pfiipraveny s nároãností dle jednotliv˘ch
kategorií. Závod se koná v sobotu
4. ãervna v Jamném u Ti‰nova.
Prezentace probûhne od 9.20 – 9.50 hod
v Hostinci U VlachÛ, startovat zaãí-
náme od 10.00 hod. Startovné pro v‰ech-
ny dûtské kategorie je 20,- Kã, v cenû
startovného je obãerstvení (párek/ná-
poj). Závod se pojede na v‰ech typech
kol a na v‰em, co pfiipomíná kolo,
tj. na odráÏedlech, kolobûÏkách apod.,
ochranná pfiilba je povinná! Pfiesné pro-
pozice dûtského závodu jsou uvedeny na
na‰ich webov˘ch stránkách www.tis-
novcup.cz. V‰em „velk˘m“ závodníkÛm
pfiipomínáme, Ïe ve stejn˘ den a na stej-
ném místû se koná závod pofiádan˘
Cyklosportem Klepárník „Hájek“, sil-

niãní ãasovka do vrchu, to je ãtvrt˘
závod zapoãítávan˘ do seriálu Ti‰nov
Cup 2011.

Za Ti‰nov Cup,
Bc. ·árka Bûhounková.

Stolní tenisté Koralu
Ti‰nov postoupili do 1. ligy!

Ti‰nov‰tí stolní tenisté postoupili do
2. ligy v sezónû 2008 – 2009. Po loÀském
senzaãním 4. místu a premiérové úãasti
v play-off o postup do 1. ligy dokázal
stejnû sloÏen˘ t˘m letos umístûní v zá-
kladní ãásti je‰tû vylep‰it a obsadil
2. místo. Vzhledem k tomu, Ïe v prÛ-
bûhu sezóny do zranûní dvou hráãÛ zá-
kladního kádru dokonce vévodil tabulce,
vstupoval do play-off o 1. ligu i tentokrát
sice s pokorou, ale také s neskr˘van˘mi
ambicemi.

V semifinále play-off vyfiadil t˘m
Bru‰perku s nejlep‰ím hráãem soutûÏe
Pavlem Holanûm – po v˘sledcích 9:7
v domácím prostfiedí a 9:3 na stolech
soupefie.

Vlastislav Pokorn˘, kter˘ nyní vãelafií
na Vysoãinû. Svá vãelstva mûlo v Îelez-
ném umístûno nûkolik pfiespolních napfi.
Vincenc Gregu‰ a Josef Maru‰ka
z Ti‰nova, Josef Beran z Brna, Jifií
Koudelka z Modfiic. Nyní jsou to Ondfiej
Schulz z Ti‰nova a Petr Josífek
z Pfiedklá‰tefií. Místních je málo. Vedle
jiÏ zmínûného Vladimíra Slámy je to jen
Jan Motyãka, souãasn˘ vãelafisk˘ dÛ-
vûrník a kulturní referent ZO âSV.
V minulosti zde je‰tû vãelafiili: Miroslav
Synek, Lubomír Antl a Emílie Pe‰ková.

Úplnû bez vãelstev je v souãasnosti
Jamné, Hajánky a Hájek. A to zde b˘-

valo aÏ 7 místních vãelafiÛ: Rudolf
Juraãka, Josef, Ladislav a Jifií
Procházkovi, Stanislav a Jaroslav
Girszew‰tí, Franti‰ek Mihula a Otakar
Klepárník, nemálo bylo i pfiespolních:
Konstantin Kachlík a âenûk Pavlík
z Újezda u Brna, Vladimír NezdraÏil,
Zdenûk Li‰ka a Jaroslav Markreiter
z Brna, Miroslav Nûmec z Lelekovic,
Vladimír Trtílek z Kufiimi a Josef ·tul-
pa z Ti‰nova. Vãelafisk˘mi dÛvûrníky
byli: Jifií Procházka, Stanislav
Gorszewski a Josef Jílek.

Jsou jiÏ signály, Ïe by se zde mûl
v nejbliÏ‰í dobû opût objevit nov˘ vãelafi.

Sport
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Sport

Ve finále pak vyzval Koral Ti‰nov ví-
tûze základní ãásti – t˘m Siko Orlová,
jenÏ podruhé za sebou opanoval zá-
kladní ãást soutûÏe, pfiiãemÏ vloni mu
unikl postup do 1. ligy skuteãnû o po-
vûstn˘ vlásek (v rozhodujícím utkání
podlehl MS Brno 8:9 a prohrál 1:2 na
zápasy). O to víc chtûl ambiciózní t˘m
ze severu Moravy napravit loÀské zavá-
hání. První utkání se hrálo v Orlové
a Ti‰nováci podpofieni poãetnou skupi-
nou pfiíznivcÛ favorita dokonale zasko-
ãili. Ujali se vedení 3:0 a aÏ do stavu 6:5
stále vedli. V dramatickém závûru odo-
lali tlaku soupefie a zejména díky fa-
móznímu v˘konu Rudolfa Cvrkala, jenÏ
v utkání zaznamenal maximum – tj. 4,5
bodu, a také Luká‰e Svobody zvítûzili
9:6. Ujali se tak vedení 1:0 v sérii hrané
na dvû vítûzná utkání ze tfií.

JiÏ v odvetû v sobotu 7.5. v Ti‰novû
tak mohlo b˘t rozhodnuto o postupují-
cím. BohuÏel domácí poprvé v play-off
prohráli úvodní ãtyfihru a tak hned od
zaãátku dotahovali náskok soupefie
– 1:3, 2:4, 3:5, kdyÏ zejména Wawrosz
a mlad˘ HoláÀ hráli opravdu skvûle. Za
tohoto stavu zaveleli k obratu domácí
Smejkal a pfiedev‰ím Vesel˘, jenÏ
hladce porazil jedniãku hostÛ
Wawrosze. Soupefi se v‰ak nenechal vy-
vézt z míry a vzápûtí zv˘‰il jiÏ na hrozi-
v˘ch 6:8. Ve velké pohodû hrající
Smejkal v‰ak sv˘m tfietím bodem s jis-
totou odmítl konec utkání a kdyÏ Vesel˘
deklasoval Kvapila, bylo vyrovnáno
– 8:8! Na vedlej‰ím stole jiÏ mezitím
spûlo do konce rozhodující utkání.
Cvrkal sice ztratil nadûjné vedení 2:0 na
sety a orlovsk˘ HoláÀ navzdory boufilivé
kulise podporující domácího hráãe srov-
nal, ale poslední slovo mûla ti‰novská
jedniãka. Pát˘ set strhl Rudolf Cvrkal
na svou stranu v pomûru 11:5 a vybojo-
val bod znamenající v˘hru v utkání

v pomûru 9:8 a zároveÀ vítûzství ve fi-
nálové sérii play-off 2:0 na zápasy!

Rozuzlení celé sezóny ani nemohlo
b˘t lep‰í… Pûtihodinová bitva nabídla
vynikající sportovní v˘kony v podání
v‰ech aktérÛ, ale také neuvûfiitelné dra-
ma, emoce, boj o kaÏd˘ míãek veden˘
v‰ak oboustrannû fair-play, nakonec ob-
rovsk˘ gejzír radosti. A ti‰novskému
stolnímu tenisu vynesla zbrusu nov˘
pfiívlastek – prvoligov˘!

(J.D.)

Májov˘ volejbal

Bronzovou cenu získala v‰echna
druÏstva, která se zúãastnila tradiãního
turnaje druÏstev stejného profesního
zamûfiení ãi spolkového zájmu, kter˘
pofiádá sportovní komise MÚ Ti‰nov.
Ne, Ïe by se v‰echna umístila na tfietím
místû, n˘brÏ díky témûfi letnímu pûti-
hodinovému sluníãku na bezmraãné
obloze. Malou pomyslnou Ïlutou kartu
dostala druÏstva tradiãních úãastníkÛ:
uãitelÛ, úfiedníkÛ a sokolÛ, která
v tomto roãníku nedokázala své hráãe
zmobilizovat a pfiivést pod vysokou síÈ.

Na hfii‰tích gymnázia se tak letos
utkala pouze druÏstva: InformatikÛ,
PodnikatelÛ, HasiãÛ, Koralu, Elqy
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a Siemensu. Právû poslednû jmenovan˘
celek drásovské firmy se letos  turnaje
zúãastnil poprvé, ale jako nováãek si
rozhodnû nepoãínal. Ve skupinû porazil
druÏstvo Koralu i Hasiãe a v tfiísetovém
vyrovnaném finále i druÏstvo Informa-
tikÛ.

Vedle gastronomick˘ch cen pro tfii
nejlep‰í celky si tak siemen‰tí hráãi na
1 rok odvezli i putovní pohár.

Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe boj o tuto tro-
fej bude v pfií‰tím roce charakterizovat
zv˘‰en˘ zájem jak tradiãních t˘mÛ, tak
tfieba dal‰ích, ktefií se pokusí stejnû jako
letos pfiekvapit.

MB

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
podle poãtu pfiihlá‰en˘ch, není stano-
vena Ïádná vûková hranice, hrát mohou
i úplní zaãáteãníci. Vyhodnocena bude
kategorie 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.

Petunie 2011

Sluníãko, symbolick˘ pfiípitek,
12 pfiipraven˘ch hfii‰È a pûkné ceny oãe-
kávaly úãastníky tradiãního pfiedmájo-

vého klání v sobotu 30. dubna na hfii‰ti
pod Kvûtnicí.

VIII. roãník v‰ak tentokrát svedl
proti sobû pouh˘ch osm dvojic. Je prav-
dou, Ïe neúãast nûkter˘ch, napfiíklad
z dÛvodu  ãasovû soubûÏného uzavírání
sÀatku, bylo tfieba  respektovat. Mezi
favority leto‰ního roãníku se poãítaly
oba muÏské páry i kvalitní duo
„TygfiíkÛ“ z Brna.

Leã, jak uÏ se u petanque ãasto
stává, kovové koule své majitele ne vÏdy
patfiiãnû poslouchaly. Nebo moÏná právû
nastupující májov˘ ãas byl rozhodujícím
dopingem pro manÏelské páry, které ob-
sadily koneãná tfii první místa v pofiadí:
Buãkovi, ·udákovi, Sobotkovi.

Do dal‰ího moÏného mûfiení sil,
které probûhne 12. ãervna v ·erkovi-
cích, lze vyuÏít ãasu i lep‰ícího se po-

ãasí. MoÏnost
pro v‰echny
pfiijít si za-
hrát je kaÏ-
dou stfiedu od
17.00 hod. na
hfii‰ti pod
Kvûtnicí nebo
na dráze
„Jungmanky“.

MB
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuz-
n˘m, pfiátelÛm a zná-
m˘m, ktefií se pfii‰li dne
21. 4. 2011 naposledy
rozlouãit s na‰ím milova-
n˘m manÏelem, tatín-
kem, dûdeãkem a bra-

trem panem VINCENCEM HAND-
LEM. Za projevenou soustrast a kvûti-
nové dary dûkuje manÏelka Zdenka
Handlová s rodinou.
Dále bychom chtûli podûkovat celému
kolektivu jednotky intenzivní péãe ne-
mocnice Ti‰nov za vzornou péãi i za pro-
jevy úãasti.
V neposlední fiadû dûkujeme rodinû
Skalníkov˘ch za pochopení, vstfiícnost
a velkou lidskost, kterou jsou schopni
odvádût i pfii tak tûÏké práci, jakou je
poslední rozlouãení s blízk˘m ãlovûkem.

Vzpomínky

Dne 29. kvûtna si pfiipo-
meneme 10. v˘roãí 
úmrtí pana JOSEFA
PEKÁRKA. Vzpomíná
manÏelka s dûtmi.

Dne 6. ãervna bude páté
smutné v˘roãí úmrtí na‰í
manÏelky, maminky
a babiãky paní KVùTO-
SLAVY BARTO≈KOVÉ.
Stále vzpomínají manÏel
a dûti s rodinami.

Dne 28. kvûtna uplyne
dlouh˘ch 25 let, kdy 
nás opustil v 62 letech
pan Ing. VùROSLAV 
MIHOLA. Na jeho lásku
a dobrotu vzpomíná ro-
dina. Kdo jste ho znali

zavzpomínejte s námi. Dûkuje rodina
Miholova.

Dne 1. ãervna uplyne
15 let od chvíle, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka, ba-
biãka, prababiãka paní
LUDMILA ¤EHÒ¤-
KOVÁ. Za tichou vzpo-

mínku dûkují dcera Ludmila a synové
Svatopluk a Jifií s rodinami.

Dne 16. 5. jsme vzpome-
nuli dva smutné roky od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan STANISLAV
SVOBODA. S láskou

vzpomínají manÏelka Vûra, dcera Hana,
Vûra s rodinami a bratr Miroslav.

Dne 26. kvûtna 2011
uplyne jiÏ 23 let, co nás
navÏdy opustila paní
EMÍLIE URBANOVÁ.
Na milovanou manÏel-
ku, maminku a babiãku
s láskou stále vzpomí-

nají manÏel Karel a dcery Milena a Iva
s rodinami. Dûkujeme v‰em, ktefií jí
v tyto dny vûnují vzpomínku.

Dne 22. 5. uplynulo 5.
v˘roãí, kdy nás opustil
ná‰ manÏel, tatínek, dû-
deãek pan ZDENùK
VERNER. Kdo jste ho
znali, s láskou vzpo-
meÀte. Dûkuje manÏelka
a dûti.

Dne 7. ãervna uplyne
20 smutn˘ch let, kdy nás
navÏdy opustil ve vûku
30 rokÛ ná‰ milovan˘
syn Ing. DALIBOR
VR·KA. Kdo jste jej
znali a mûli rádi, vzpo-

meÀte s námi. Dûkuje rodina Vr‰kova.
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Inzerce

Pronajmu byt 3+KK, Ti‰nov ul. Dlouhá,
plnû zafiízen˘ - nadstandart, II. p.,
VOLN¯ IHNED! Tel.: 603 857 101

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

Hledám ke koupi byt 2+kk aÏ 3+1 do
osobního vlastnictví v Ti‰novû. Tel.: 777
348 141

Koupím byt nebo RD v okolí Ti‰nova.
Tel.: 732 119 101

Pronajmu podkrov. byt 1+KK, 47 m2,
ul. Dlouhá. KuchyÀská linka, vybavená
‰atna, praãka, lednice. 7 500,- Kã vãetnû
inkasa. Tel.: 774 347 106

1+1 ubytování vãetnû sluÏeb, vhodné
pro jednu osobu, zafiízen˘ – kabelová te-
levize, internet, úklid v cenû 6 000,-
Kã/mûsíãnû. Tel.: 603 894 613 p. Stanûk

Prodám DB 1+1 na ul. Kvûtnická.
Cena 770 000,- Kã. Tel.: 733 616 938
nebo 608 714 170

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

Pronájem nebyt. prostor v centru
mûsta ul. Ml˘nská, 25m2. Tel.: 605 138
762

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

Koupím v˘stroj nûm. armády z II. války,
vysílaãky, rádia, telefony, pfiilby. âaso-
pisy Wehrmacht, Adler, Signál aj.
Tel.: 723 539 270

TJ Sokol Ti‰nov hledá cviãitelku pro
oddíl Cviãení rodiãÛ s dûtmi. Tel.: 607
809 000 Jana Wágnerová.

DùTSK¯ BAZAR, Brnûnská 185 (vchod
z ulice Na Hrádku), Ti‰nov. Otevfieno:
Po-Pá 9.00-16.00, So 8.30-11.00, tel.: 732
623 180, www.detskybazartisnov.cz

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

Umûlecké zpracování skla a kamene,
hfibitovní architektura, Leksovi,
Malhostovice 14, Malhostovice, Tel.: 736
154 659, 732 820 377, www.ejdesign.cz

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

PÒJâKY & REALITY www.dinero.cz

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

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme bri-
gádníka na recepci. Podmínky: anglick˘
nebo nûmeck˘ jazyk konverzaãní for-
mou, práce na poãítaãi, pfiíjemné vystu-
pování, odpovûdnost. Informace na tel.:
549 410 461, e-mail: cervenymlyn@mor-
fico.cz.
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