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iÏ del‰í dobu pfiichází do na‰eho
mûsta léto. Pfiíjemnû teplé dny jsou
jistû pro v‰echny potû‰ením, ze-
jména pak pro ty nejmen‰í, kter˘m

se jiÏ blíÏí vysnûn˘ ãas letních prázdnin.
A ve znamení ‰kolství byly i uplynulé dny
kvûtnové. Na‰e základní ‰kola na ulici
Smí‰kovû oslavila krásné v˘roãí 60 let od
svého uvedení do provozu. Uãitelé a Ïáci si
pro nás pfiipravili bohat˘ doprovodn˘ pro-
gram, mnoho z Vás se ho osobnû zúãastnilo
a jistû mi dáte za pravdu, Ïe oslava „naroze-
nin“ byla velmi pfiíjemná. ·kola nyní nastu-
puje dal‰í Ïivotní etapu a vûfime, Ïe jiÏ na
jejím zaãátku bude také investice do její bu-
dovy. Po tûch dlouh˘ch letech si ji rozhodnû
zaslouÏí.

Potfieba investic do majetku mûsta je
ostatnû vûcí známou, proto se v rámci fi-
nanãních moÏností snaÏíme i v tûchto dnech
zlep‰ovat a zhodnocovat ná‰ spoleãn˘ maje-
tek. Nûkolik oprav prodûlalo ti‰novské kou-
pali‰tû, ãást jich bude následovat. ProtoÏe
jsme chtûli v leto‰ní sezónû zahájit provoz co
moÏná nejdfiíve, prosím Vás také o malé po-
rozumûní, pokud se bûhem své náv‰tûvy
s nûjak˘m nedodûlkem setkáte. Takfika ho-
tovo je i v areálu letního kina. Ve‰keré kon-
strukce dostaly nové nátûry, byly opraveny
a natfieny laviãky a vyrovnány popraskané
betonové stupnû hledi‰tû. Na plánu dal‰í re-
konstrukce areálu se jiÏ zaãalo pracovat,
projekt revitalizace letního kina by mûl b˘t
prvním projektem v rámci nového systému
pfiíprav a realizací investiãních akcí, kter˘
na úfiadû zavádíme.

V kvûtnu se v na‰em mûstû konala akce
Míle pro mámu – Ti‰nov bez bariér. Rodinné
centrum Studánka organizovalo pochod
mûstem, jehoÏ smyslem bylo oznaãit bariéry,
které komplikují Ïivot maminkám s koãár-
kem ãi spoluobãanÛm s invalidním vozíkem.
Podobné aktivity jsou velmi dÛleÏité, upo-
zorÀují na vûci, kter˘ch si v bûÏném Ïivotû
ani nev‰imneme. JiÏ pfied ãasem jsme se
proto rozhodli vypracovat generel bezbarié-
rov˘ch tras, dopravy a pfiístupnosti objektÛ
ve mûstû. To v‰e v souladu s Národním roz-
vojov˘m plánem mobility pro v‰echny, coÏ je
vládní program, kter˘ má za cíl zvy‰ování

bezpeãnosti dopravy a jejího zpfiístupÀování
osobám se sníÏenou schopností pohybu
a orientace. Generel je nyní hotov a nás ãeká
jeho postupné promítání do praxe. Díky
znaãné finanãní nároãnosti v‰ak jistû pfie-
sáhne souãasné volební období. Na‰ím cílem
je vytvofiení takov˘ch podmínek pro obyva-
tele a náv‰tûvníky mûsta, aby se mohli po
Ti‰novû svobodnû a pfiedev‰ím nezávisle po-
hybovat. O dal‰ích krocích Vás budeme in-
formovat a celou studii také brzy zvefiejníme
na internetov˘ch stránkách mûsta.

Velk˘ poãet závodníkÛ a náv‰tûvníkÛ le-
to‰ního roãníku závodu horsk˘ch kol
Memoriál Ivo Medka je dÛkazem toho, Ïe
cyklistika je stále i v na‰em regionu Ïáda-
n˘m prostfiedkem k udrÏování fyzické zdat-
nosti i moÏností k relaxaci. Proto je stále jed-
nou z na‰ich priorit dal‰í rozvoj cyklostezek,
v souãasnosti usilovnû pracujeme napfiíklad
na zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ na dal‰í
úsek cyklostezky z Ti‰nova k hradu
Pern‰tejn, konkrétnû na její ãást v katastru
obce ·tûpánovice. Zástupci mûsta se také po-
ãátkem ãervna zúãastnili národní cyklokon-
ference, aby se seznámili s nejnovûj‰ími
trendy v oblasti budování infrastruktury
a propagace produktÛ pro cyklisty.

Na‰e snahy rozvíjet mûsto nám v‰ak po-
nûkud kazí nepfiíli‰ radostn˘ pohled na v˘voj
daÀov˘ch pfiíjmÛ mûsta. Nesystémová
úsporná opatfiení vlády se jiÏ pravdûpodobnû
zaãala projevovat na niÏ‰í spotfiebû obyvatel,
mûsto pak tyto v˘padky pociÈuje zejména
prostfiednictvím znaãného poklesu pfiíjmu
z danû z pfiidané hodnoty a danû z pfiíjmu fy-
zick˘ch osob do rozpoãtu mûsta.

NekaÏme si ale tyto krásné dny a spo-
leãnû doufejme, Ïe se situace v prÛbûhu roku
mírnû vylep‰í. Na jiné my‰lenky jistû pfii-
jdeme pfii zajímav˘ch akcích, které si pro
Vás mûsto spoleãnû s dal‰ími organizátory
v následujících dnech pfiipravilo. Dovolím si
krátce doporuãit dopolední prezentaci ãin-
nosti na‰ich hasiãÛ a policistÛ v sobotu 18. 6.
na námûstí pfied radnicí nebo Svátek hudby
v nedûli 19. 6. na zahrádce U Palce.

Pfiíjemné léto v‰em a zvlá‰tû dûtem!
Jan Schneider

J
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Program akce:

8.00 – 9.00 hod. – pfiíjezd ve‰keré techniky, její rozmístûní, pfiíprava ukázek
9.00 – 9.30 hod. – zahájení, informace o historii Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ a his-

torii Hasiãského záchranného sboru âR, poÏární stanice Ti‰nov
9.30 – 10.00 hod. – ukázka kompletní v˘stroje hasiãe + ukázka ha‰ení IFEXEM

10.00 – 10.30 hod. – ukázka ochrann˘ch oblekÛ (protichemick˘ a proti sálavému
teplu)

10.30 – 11.00 hod. – volná prohlídka hasiãské techniky
11.00 – 11.30 hod. – ukázka vypro‰Èování z havarovaného automobilu
11.30 – 12.00 hod. – ukázka moÏnosti vzniku poÏáru pfii smaÏení jídla v domácnosti

12.00 hod. – ukonãení akce

PrÛbûÏnû po celou dobu trvání akce:

Pro dûti – prolézací tunel, ha‰ení poÏáru domeãku ruãní stfiíkaãkou, oblast prevence,
skákací hrad.

Navíc pro v‰echny:

V̆ stavka pfienosn˘ch ruãních hasících pfiístrojÛ.
Ukázka techniky a vybavení Policie âR (dva druhy sluÏebních automobilÛ, dva druhy
sluÏebních motocyklÛ, oblek pro zásahovou jednotku a dal‰í vybavení vozidel).
Obãerstvení zaji‰tûno!!!
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Provoz koupali‰tû Ti‰nov
U Stfielnice 366 byl zahájen
ve stfiedu 1. 6. 2011.

Cena vstupného:
Dospûlí: 50,- Kã, po slevû 30,- Kã
Dûti do 12 let: 20,- Kã, po slevû 10,- Kã
V‰ichni po 18.00 hod.: 30,- Kã

Slevu na vstupném budeme posky-
tovat pouze drÏitelÛm Rodinn˘ch pasÛ
ve v˘‰i: dospûlí 33% a dûti 50% dle
smlouvy o spolupráci na projektu
„Rodinné pasy“ uzavfiené s Jihomorav-
sk˘m krajem.

Otevírací doba koupali‰tû bude od
9.00 do 20.00 hod.

Na webov˘ch stránkách mûsta
Ti‰nov bude v provozu informaãní
okénko s údaji o teplotû vody, vzduchu
a aktuální otevírací dobû koupali‰tû.

Pro náv‰tûvníky je pfiipraveno
„petanquové“ a pískové hfii‰tû pro plá-
Ïov˘ volejbal, ruské kuÏelky, ping pong
a obãerstvení s kuÏelnou. Pro nejmen‰í
jsou k dispozici nové herní prvky: vaha-
dlová houpaãka, pruÏinové houpadlo
a tabule s poãítadlem.

L. Pochop

MûKS Ti‰nov uvádí

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.

ãtvrtek 23. ãervna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Concentus Moraviae
KAREL KO·ÁREK & ZEMLINSKY

QUARTET
Druhou ti‰novskou akcí
festivalu Concentus Mora-
viae bude koncert renomo-
vaného klavíristy Karla

Ko‰árka (sly‰eli jsme jej nedávno
i v ti‰novském kostele na závûreãném

koncertû Hudebního jara ZdeÀka
Pololáníka) s ãesk˘m kvartetem pojme-
novan˘m podle rakouského hudebního
skladatele Alexandra Zemlinského.
âtvefiice ve sloÏení Franti‰ek Souãek
– 1. housle, Petr StfiíÏek – 2. housle,
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Petr Holman – viola a Vladimír Fortin
– violoncello se v roce 2010 stala vítû-
zem mezinárodní soutûÏe ve francouz-
ském Bordeaux.

Na ti‰novském koncertû zazní
Koncert pro klavír ã. 13 Wolfganga
Amadea Mozarta, Smyãcov˘ kvartet ã. 1
„Z mého Ïivota“ Bedfiicha Smetany a La
Création du Monde Daria Milhauda.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví paní
Ra‰kové, Brnûnská ul., tel.: 549 410 022.

sobota 25. ãervna
aÏ ãtvrtek 21. ãervence 2011

galerie JamborÛv dÛm
V˘stava fotografií
VLADIMÍR SABO

Svoje práce vystaví renomovan˘
fotograf znám˘ sv˘mi snímky pfiede-
v‰ím z koncertÛ slavn˘ch rockov˘ch
skupin (Residents, Plastic People Of
The Universe atd.). V̆ stava bude zahá-
jena v sobotu 25. 6. ve 14 hodin.

MûKS pfiipravuje

Ve ãtvrtek 15. záfií vystoupí od
19 hodin v sále kina Svratka praÏské
divadlo Sklep s kultovním pfiedstave-
ním ML¯NY na motivy „raného opusu“
Václava Havla a Karla Bryndy Îivot
pfied sebou. Dûj se odehrává za socia-
lismu kdesi ve vojenském útvaru.
Jednoduchá zápletka, toãící se okolo za-
stfielení civilisty pfii stráÏní sluÏbû, po-

skytla v˘chodisko
pro jedovatou sati-
rickou komedii,
vûrnû zachycující
podobu lidové ar-
mády jako zcela
absurdního stroje
na niãení lidsk˘ch
charakterÛ.
Vstupenky budou
v pfiedprodeji
v knihkupectví

paní Ra‰kové od zaãátku ãervence.

Muzeum mûsta 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 ve stylové ka-
várnû.

Tématické v˘stavy v Müllerovû
domû:
Do 28. srpna 2011
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...“

Program KPH pro sezónu
2011/12

21. záfií 2011
Jan ·krdlík – violoncello + paralelní
promítání filmu Cl. Debussyho
19. fiíjna 2011
Boris Krajn˘ – klavírní recitál
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16. listopadu 2011
Leo‰ a Jakub âepick˘ – houslové duo
14. prosince 2011
In Cordis Ensemble – historické
nástroje z 15. – 18. století
18. ledna 2012
Korngold Quartet – smyãcov˘ kvartet

8. února 2012
Vít Spilka & Vladislav Bláha – klarinet
a kytara
7. bfiezna 2012
Saxofonové kvarteto Bohemia – fúze
váÏné hudby a jazzu
28. bfiezna 2012
Ensemble Serpens Cantat – barokní
hudba
25. dubna 2012
Karel Vrti‰ka – klavírní recitál
23. kvûtna 2012
Ti‰novsk˘ komorní orchestr

Mûstská knihovna Ti‰nov

Oznámení – pÛjãovní doba
o prázdninách:
4. 7. – 24. 7. 2010 zavfieno z dÛvodu

malování
25. 7. – 31. 8. 2010 otevfieno následovnû:
Dûtské oddûlení
pondûlí: 8 – 11, 12 – 17
Dospûlé oddûlení
úter˘: 8 – 11, 13 – 18

a ve stfiedu: 8 – 11, 13 – 18

Salonky

25. 8. 2011
Jihlavské podzemí a zoologická
zahrada

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ celodenní
zájezd do starobylého mûsta Jihlavy.
V̆ let je urãen pro seniory, dûti i dospûlé!
Program:
• Jihlavské podzemí

Jihlavské podzemí je v˘znamnou
historickou stavební památkou mûsta.
Co do rozsahu podzemního labyrintu
pfiímo pod mûstskou zástavbou je po
Znojmu druh˘m nejvût‰ím na území
na‰í republiky. Jeho celková délka ãiní
25 km a zaujímá plochu 50 000 m2.
První podlaÏí bylo raÏeno v prÛbûhu
14. století, druhé a tfietí pak ve století
‰estnáctém. V roce 1978 zde byla ama-
térsk˘mi speleology objevena tzv. „sví-
tící chodba“. Stûny chodby jsou pokryty
bûlav˘m povlakem, kter˘ po pfiedchozím
nasvícení zelenkavû svûtélkuje. Chodba
se nachází asi 11 metrÛ pod povrchem
zemû, ‰iroká je 2,1 m, vysoká 2,9 m a je
nejvût‰í raritou a záhadou jihlavského
podzemí.
• Zoo Jihlava

Jihlavská zoo, „Zoo bez mfiíÏí“, je do-
movem pro více neÏ 150 druhÛ exotic-
k˘ch zvífiat, vãetnû druhÛ ohroÏen˘ch
vyhubením. Zoo se specializuje na chov
koãkovit˘ch ‰elem, opic a plazÛ.
Odjezd autobusu od Elektry v 8.15
Cena zájezdu (doprava, 2x vstupné):
dûti 250,- Kã, dospûlí 300,- Kã, seniofii
280,- Kã
Zájemci se mohou pfiihlásit a zaplatit
zálohu (200,- Kã) vÏdy v pÛjãovní dobû
knihovny.
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S v á t e k  h u d b y

14.00 – M· Horova
Hrajeme si s písniãkou

14.15 – M· Sluníãko
Veselé flétniãky ze Sluníãka

14.30 – Dûtsk˘ domov Ti‰nov
Síla my‰lenky – taneãní vystoupení

14.35 – Krist˘na Habánová z Dûtského domova Ti‰nov

14.40 – M· U Humpolky
Jaro dûlá pokusy

14.50 – M· U Humpolky, pracovi‰tû Kvûtnická
ÎeÏuliãko, kde jsi byla

15.05 – Pûveck˘ sbor Hlásek  Z· nám. 28. fiíjna

15.25 – Dûtsk˘ domov Ti‰nov
VzhÛru Brno – taneãní vystoupení

15.30 – Pûveck˘ sbor Z· Smí‰kova

15.50 – Dûtsk˘ domov Ti‰nov
Dûti ráje – taneãní vystoupení

15.55 – Ilona Brymová
·ansony

16.15 – Taneãní soubor Éirigh

16.20 – ZU· Lomnice

16.45 – Gympl vokál

16.55 – Taneãní soubor Éirigh

17.00 – ZU· Ti‰nov

Ti‰nov, 19. 6. 2011, nádvofií domu Na Pern‰tejnû (Restaurace U Palce)
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí probûhne program v sále kina Svratka
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Zahrádka U Palce

nádvofií Domu na Pern‰tejnû, Jung-
mannova 70, Ti‰nov vás srdeãnû zve:
17. 6. – Distant Bells – Pink Floyd

revival - speciální letní koncert
s efekty.

9. 7. – Festiválek U Palce – âanki‰ou,
P. Fajt, Le âhavendar a dal‰í
– 2. roãník multiÏánrového festi-
valu na zahrádce! Arabská jídla,
2 bary, grilování, afterpárty.

29. 7. – Psí vojáci – legendární kapela
kolem Filipa Topola slaví 25 let
i na zahrádce U Palce, pfiijìte
oslavit  s nimi!

Nová v˘stava na ÎernÛvce

Od 14. ãervna 2011 mÛÏete
v Domovû sv. AlÏbûty nav‰tívit v˘stavu
obrazÛ uspofiádanou k nedoÏit˘m 90. na-
rozeninám malífie pana Josefa Mináfie.

Ing. Josef Mináfi se narodil 5. 6.
1921 v Brani‰ovû u Nového Mûsta na
Moravû. PÛvodním povoláním byl lesní
inÏen˘r a geolog. JiÏ od dûtství se inspi-
roval u malífiÛ Vysoãiny – Bohumila
Puch˘fie, Oty Bubeníãka a Cíny Jelínka.
Soukromû se vzdûlával v kresbû a malbû
u profesora Pfiikryla-Pirkhoffa (uznávan˘
pedagog – akademik, PafiíÏ). Zde poznal
v‰echny malífiské techniky, ale nejvíce
ho v‰ak zaujal francouzsk˘ pastel.

S velk˘m zaujetím maloval portréty
„lidí v˘tvarnû zajímav˘ch a s mravními
hodnotami“, jak sám fiíkával. âasto za-
jíÏdûl na Slovácko, kde se vûnoval krojo-

vané malbû h˘fiící bohatostí barev mo-
ravského folklóru.

Láska k pfiírodû se odráÏela v jeho
nezapomenuteln˘ch krajinách. Jako
poutník chodíval se sv˘m malífisk˘m
stojanem a pfiáteli mezi vinohrady ko-
lem Pavlova a Mikulova. Na sv˘ch
obrazech zachytil nejen pÛvabná zá-
koutí fieky Dyje, ale napfiíklad i Tatry.
Nejvût‰í inspirací pro nûj v‰ak zÛstala
rodná Vysoãina. Pro film „Poezie v dí-
lech moravsk˘ch v˘tvarníkÛ“ namalo-
val portréty 34 znám˘ch umûlcÛ.

Svoje díla vystavoval nejdfiíve sám,
pozdûji i se sv˘mi pfiáteli – malífii
Franti‰kem Hodonsk˘m, prof. Nová-
kem, Bohuslavem Valentou, Dr. Vítko-
vou a Emanem PetrÏelou.

V̆ stava je pfiístupná dennû od 9.00
do 17.00 hodin, a to do konce mûsíce ãer-
vence. Jste srdeãnû zváni.

J. P.

Zámek v proudu ãasu

Noãní prohlídky lomnického zámku
– v pátek 17. 6. 2011 od 20.00 do 23 hod.
Kost˘mované prohlídky kaÏd˘ch 15 min.
Loutkové divadlo Paravánek – Pohádky
ze ·palíãku.
Îalozpûv – kytara a zpûv / violoncello
v kapli
Cirkus Cermaque / Beata Bocek
Obãerstvení
Vstupné dobrovolné
Pofiádají Okra‰lovací spolek pro Lomnici
a okolí www.oslomnice.cz SOU, SO·
SâMSD Lomnice a mûstys Lomnice.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
17. 6. Distant Bell nádvofií domu Café U Palce

Na Pern‰tejnû
18. 6. Den s ti‰novsk˘mi hasiãi a policisty nám. Míru 9.00 Mûsto
18. 6. Léãivé rostliny LF MU nádraÏí 7.15 Ekoporadna
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Oznámení o fieditelském
volnu

¤editelka Z·
Ti‰nov, nám. 28.
fiíjna 1708 vyhla-
‰uje dle zákona

561/2004 Sb. (‰kolsk˘ zákon), § 24, odst.
2 ve dnech 27. – 30. 6. 2011 dny volna
(tzv. fieditelské volno).

Pravidelné vyuãování ‰kolního roku
2010/2011 tedy konãí v pátek 24. 6.
2011, v tento den bude ÏákÛm vydáno
vysvûdãení. ·kolní jídelna ani ‰kolní
druÏina nebudou v tyto dny v provozu.

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka ‰koly

Nickyho rodina

Dne 25. 5. 2011 jsme s Ïáky  8. a 9.
roãníku na‰í ‰koly nav‰tívili filmové
pfiedstavení Nickyho rodina. Dûti zhlédly
dokument o siru Nicholasi Wintonovi,
kter˘ pfied II. svûtovou válkou zachránil
z území Protektorátu âech a Moravy té-
mûfi 700 Ïidovsk˘ch dûtí. Ve filmu byly
hojnû pouÏity dobové zábûry, které v‰em
pfiiblíÏily atmosféru doby, v níÏ b˘t Îi-
dem znamenalo b˘t v ohroÏení Ïivota.
Sugestivní snímek Ïáky velmi zaujal
a mnoh˘m vehnal slzy do oãí. Na závûr
se sálem rozeznûl potlesk vyjadfiující ú-
ctu k mimofiádné Wintonovû osobnosti
i k jeho odkazu.

Vyuãující dûjepisu
Z· nám. 28. fiíjna

19. 6. Svátek hudby nádvofií domu 14.00 Mûsto + ZU·
Na Pern‰tejnû

19. 6. Na kole s tátou RC Studánka 9.15 RC Studánka
20.6. Jak se mohou obãané Ti‰nova zapojit knihovna 17.00 Ekoporadna

– pfiedná‰ka
23.6. Concentus Moraviae – Zemlinsky kvartet velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
25.6. První pochod – 15 sletov˘ch rozhledna 9.00 Sokol

vrcholÛ Ti‰novska
25.6. Ekofarmy Ti‰novska Ekoporadna 9.00 Ekoporadna

V˘stavy
Datum Akce Místo
4. 6. – 23. 6. Zora Pardyová JamborÛv dÛm

25. 6. – 21. 7. Vladimír Sabo – fotografie JamborÛv dÛm
5. 6. – 28. 8. V̆ stava k 60. v˘roãí Z· Smí‰kova MüllerÛv dÛm

15. 5. – 29. 6. Mot˘li ti‰novské krajiny knihovna
31. 5. – 30. 9. Milan Sítora – Majáles Galerie na schodech
18. 6. – 16. 7. Dotkni se Ladaku galerie Diana
14. 5. – 18. 9. Svût muÏÛ Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo
25. 6. Bigbítová noc Îelezné
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Hrátky s hlínou nejen
pro dûtiãky

SdruÏení ‰kola
a rodina pfii Z·
Ti‰nov, Smí‰kova
si dovoluje vás pfii-
zvat do NOVù

P¤IPRAVOVANÉ PRORODINNÉ AK-
TIVITY. Od záfií do prosince 2011 mo-
hou rodiãe ãi prarodiãe spolu se sv˘mi
potomky /4-6 let/ absolvovat jednou za
14 dní v odpoledních hodinách kurz ke-
ramiky pro zaãáteãníky. Celkem se jed-
ná o 8 lekcí.

V rámci projektu se budou dûti a je-
jich doprovod /je podmínkou/ seznamo-
vat s potfiebn˘mi základními dovednost-
mi, poté budou moci uskuteãÀovat pod
citliv˘m vedením své tvÛrãí pfiedstavy.
Kurzy budou probíhat v plnû vybavené
keramické dílnû ‰koly.

Zájemci se mohou hlásit na e-mai-
lové adrese: kappelova.petra@zssmis-
kova.cz.

Pfiihlá‰ky pfiijímáme do naplnûní ka-
pacity kurzu.

PK

Vrcholí ‰kolní sportovní
sezóna

Mûsíc kvûten b˘vá kaÏdoroãnû ve
znamení atletiky.

10. a 11. kvûtna probûhla okrsková
kola Poháru rozhlasu. Podafiilo se po-
stoupit hned tfiem t˘mÛm – star‰í dívky,
mlad‰í a star‰í chlapci. Nebylo to sice
v‰echno z prvního místa, ale bodov˘ zisk
byl dostateãnû vysok˘ na postup.
Zklamané bylo druÏstvo mlad‰ích dívek,
které skonãilo tfietí a ani body jim na po-
stup nestaãily.

Okresní kolo v Blansku vy‰lo na jed-
niãku. Star‰í Ïáci i pfies nav˘‰ení bodÛ
obsadili 5. místo. DruÏstva star‰ích dí-
vek a mlad‰ích chlapcÛ si ‰la od zaãátku
jasnû pro pohár. Zlat˘ pohár byl velkou
radostí a odmûnou za skvûlé v˘kony zá-
vodníkÛ.

Ani v krajském kole jsme se ve velké
konkurenci nevzdávali. K vidûní bylo
nûkolik skvûl˘ch individuálních v˘-
konÛ, ale ty tentokrát staãily jen na
7. místo chlapcÛ a 6. místo dívek.
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V‰em sportovcÛm gratulujeme a dû-
kujeme za skvûlou reprezentaci ‰koly.

vd

Zdravotní hlídky

V pátek 27. 5. se zúãastnilo druÏstvo
ÏákÛ ze Z· Smí‰kova okresní soutûÏe
Zdravotních hlídek, která se konala
v Brnû. Úãastníci museli prakticky
pfiedvést, jak o‰etfiit úraz hlavy, zlome-
ninu, popáleniny, odfieniny, pfienos zra-
nûného aj. Je‰tû fie‰ili dopravní situace,
poznávali rostliny a dûlali test z historie
ââK.

DruÏstvo se na soutûÏ pfiipravovalo
svûdomitû, v‰echna stanovi‰tû zvládlo
bez velk˘ch problémÛ, a tak zaslouÏenû

vybojovalo 3. místo. O tento úspûch se
zaslouÏili: M. Neãasová, O. Pokorn˘,
K. Sáblíková, T. Cebáková, P. Trmaãová,
H. Dlapalová, M. Bugriová,
H. Bednáfiová, N. KfiíÏová, M. Boãková,
S. Vejpustková.

RÛzné

Prázdniny v RC Studánka
Kvûtnická 821
666 01, Ti‰nov
tel.: 511 132 827

www.studanka-tisnov.cz

Prázdniny se blíÏí mílov˘mi kroky.
Také rodiãe s dûtmi, ktefií Studánku
nav‰tûvují, se chystají na svou dovole-
nou. NeÏ se rozjedou naãerpat energii
a inspiraci mimo na‰e hezké mûsto,
Studánka by chtûla podûkovat v‰em na-
d‰en˘m rodiãÛm i prarodiãÛm, ktefií se
bûhem ‰kolního roku starali o program.
Chod Studánky dosud zaji‰Èují maxi-
málnû dva zamûstnanci a ti by se tûÏko
obe‰li bez  tolika ochotn˘ch dobrovolní-
kÛ. Jim i jejich rodinám patfií velikán-
sk˘ dík!

Náv‰tûvníci RC Studánka nemusí
ale ãekat celé prázdniny, aby se zúãast-
nili nebo se dokonce podíleli na pro-
gramu. Budete srdeãnû vítáni i v dobû
prázdnin. A pokud máte chuÈ se více po-
dílet na dûní ve Studánce, staãí se na
nás obrátit pfiímo v rodinném centru
nebo na nûkter˘ z kontaktÛ uveden˘ch
na www.studanka-tisnov.cz.

RC Studánka bude mít zavfieno
od 20. 6. do 10.7. 2011.

V dobû letních prázdnin bude:
Volná herna
kaÏdé úter˘ od 15 do 18 hodin
kaÏd˘ ãtvrtek od 9 do 12 hodin

V tuto dobu bude také pfiipraven
rÛzn˘ program, kter˘ bude upfiesnûn
v pfií‰tím vydání Ti‰novsk˘ch novin.



Cviãení pro tûhotné a pfiedpo-
rodní pfiíprava (vede Bc. Radka
MÀaãková, tel. 737 365 989) kaÏd˘ ãtvr-
tek od 18 hodin

Dále vás RC Studánka srdeãnû zve:

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

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 do-
tací MPSV)
Cena zahrnuje obûd a svaãinu, pí-vodu
a tepl˘ 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 rodinném centru).

NA KOLE S TÁTOU
aneb Táta dneska frãí – cyklov˘let
kampaÀ Sítû matefisk˘ch center a Ligy
otevfien˘ch muÏÛ – nedûle 19. ãervna
v 9.15 u RC Studánka.
– startovné: 30,- Kã na rodinu
– trasa celkem 15 km (Ti‰nov – Dolní

Louãky a zpût)
– obûd vlastní ãi v restauraci
– dárek tatínkÛm a dûtem za jízdu na

kole
– soutûÏ pro dûti o ceny
– návrat dle potfieb rodiãÛ i dûtí

DDM Ti‰nov pfiipravuje

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

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

Pfiímûstsk˘ tábor – Hledá se Nemo
Dal‰í termín pfiímûstského tábora

od 8. 8. do 12. 8., tentokrát s tématikou
vodního svûta. Pro dûti od 1. tfiídy je pfii-
praven celodenní program v prostorách
DDM, ale také na hfii‰ti, v parku
a v lese. V̆ lety, koupání, hry a v‰e, co
k táboru patfií, vãetnû celotáborové do-
brodruÏné hry. Pro dûti je kaÏd˘ den za-
ji‰tûn kompletní obûd.
Cena: 800,- Kã
Informace a pfiihlá‰ky: www.ddm-tis-
nov.cz nebo pfiímo v budovû DDM
Hlavní vedoucí: Mgr. Ivana Smí‰ková,
tel. 737 331 437, e-mail: smiskova@
ddm-tisnov.cz

Letní tábor u koní
ZáÏitky, noví kamarádi lid‰tí i zví-

fiecí, westernové jeÏdûní, kus divokého
západu, legrace, to v‰echno vám mÛÏe
nabídnout Letní tábor u koní pro dûti od
9 let. V termínu 14. aÏ 20. 8. na
Podmitrovû.
Cena: 4 300,- Kã
Informace a pfiihlá‰ky: www.ddm-tis-
nov.cz nebo v kanceláfii DDM Ti‰nov.
Hlavní vedoucí: Mgr. Martina âíÏková,
tel. 777 809 263, e-mail: cizkova@ddm-
tisnov.cz

Taneãní tábor Podmitrov
Tábor pro men‰í dûti od 6 let v ter-

mínu 4. 7. – 10. 7., taneãky, hry, spousta
pohybu a zábavy. Nebudou chybût ani
v˘lety do okolí, koupání, rukodûlné ãin-
nosti a karneval.
Cena: 2 800,- Kã

RÛzné
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Informace a pfiihlá‰ky: www.ddm-tis-
nov.cz nebo pfiímo v budovû DDM
Hlavní vedoucí: Mgr. Ivana Smí‰ková,
tel. 737 331 437, e-mail: smiskova@
ddm-tisnov.cz

Afro tanec – jednodenní kurz
s Terezou Pospûchovou a bubeníky
Kurz se koná 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: Mgr. Martina
âíÏková, tel. 777 809 263, e-mail: cizko-
va@ddm-tisnov.cz

Ti‰novské trhy

Od 11. ãervna se Ti‰novské
trhy zamûfiené v˘hradnû
na místní produkty a eko-
logické v˘robky konají kaÏ-
dou sobotu a to aÏ do 5. li-
stopadu. Aktuální seznam

prodejcÛ sledujte ve videotextovém vysí-
lání Ti‰novské televize, na stránkách
http://trhy.tisnovsko.eu, na nástûnce
Ekoporadny Ti‰novsko vedle lékárny
Arnica a ve v˘vûsce v horní ãásti ná-
mûstí pod po‰tou, u mapy Ti‰novska.

Ekoporadna Ti‰novsko

Srdeãnû Vás zveme na ná-
sledující akce.
Exkurze „Léãivé rostliny
Lékafiské fakulty MU
v Brnû“

Kdy: V sobotu 18. ãervna v 7.15 hod.
Kde a jak: Sraz pfied budovou vlako-
vého nádraÏí v Ti‰novû, odjezd vlakem
v 7.32 do stanice Brno hl. nádraÏí, dále
tramvají ã. 4 a autobusem X4.

O ãem: Nav‰tívíme jiÏ 49. roãník v˘-
stavy léãiv˘ch rostlin v zahradû Centra
léãiv˘ch rostlin Lékafiské fakulty MU
v Brnû na Údolní ul. ã. 74. Prohlédneme
si sortimenty léãiv˘ch, aromatick˘ch,
tonizujících a toxick˘ch rostlin. Exkurze
probûhne ve venkovních sbírkách s od-
born˘m v˘kladem. V areálu je moÏnost
nákupu bylinn˘ch léãiv.
Kdo: Organizuje Ing. Hana Ondru‰-
ková, v˘klad Ing. Pavel Musil – vedoucí
vûdeckov˘zkumn˘ a v˘vojov˘ pracovník
Centra léãiv˘ch rostlin.
Komu: Exkurze je urãena ‰iroké vefiej-
nosti bez omezení.
Za kolik: Vstupné na v˘stavu dobro-
volné, dopravu si hradí kaÏd˘ sám.
Poznámka: V pfiípadû zájmu mÛÏeme
spoleãnû nav‰tívit i dal‰í botanicky zají-
mavá místa v Brnû.

Pfiedná‰ka „Jak se mohou obãané
Ti‰nova zapojit do rozhodování
a plánování ve mûstû?“
Kdy: V pondûlí 20. ãervna v 17.00
Kde: V Mûstské knihovnû Ti‰nov,
Brnûnská 475
O ãem: Víte, co mÛÏete dûlat proti ká-
cení stromÛ? BûÏí správní fiízení ke
stavbû, se kterou nesouhlasíte? Chcete
s tím nûco dûlat? Kdo vám poradí?
Jakou sílu má vá‰ hlas?
Kdo: Mgr. Hana Chalupská – dlouho-
dobû se vûnuje problematice zapojení
vefiejnosti do plánování a rozhodování.
V souãasné dobû pracuje pro nezávislé
sociálnû ekologické hnutí NESEHNUTÍ
Brno.
Komu: Pfiedná‰ka je urãena ‰iroké ve-
fiejnosti. Vstupné dobrovolné.

Exkurze „Ekofarmy Ti‰novska“
Kdy: V sobotu 25. ãervna v 9.00
Kde: Sraz úãastníkÛ bude pfied
Ekoporadnou Ti‰novsko (nám. 28. fiíjna
ã. 28, u lékárny Arnica).



O ãem: Nav‰tívíme blízké ekofarmy
a to v Nelepãi a Deblínû. Povíme si
o zásadách a principech ekologického
hospodafiení a prohlédneme si kon-
krétní polnosti. Farmáfii jsou pfiipraveni
odpovûdût na v‰e, co nás bude k tématu
zajímat, a zároveÀ si mÛÏeme nakoupit
jejich ãerstvé produkty.
Kdo: Organizuje Ing. Petra Navrátilová.
Komu: Exkurze je urãena ‰iroké vefiej-
nosti bez omezení.
Za kolik: Exkurze je zdarma, pfiípad-
nou dopravu si hradí kaÏd˘ úãastník
sám.

Podrobnûj‰í informace naleznete na
internetov˘ch stránkách www.ekopo-
radna.tisnovsko.eu nebo na tel. ãísle 549
210 805.

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Ing. Hana Ondru‰ková

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!! 

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 res-
taurace v 9.30 hod. Dal‰í zastávky jako
obvykle. Cena zájezdu 350,- Kã.
Vybíráme pfiedem se závaznou pfiihlá‰-
kou. Vstupné do areálu v˘stavi‰tû bude
pro úãastníky zájezdu zdarma.

Pfiedpokládan˘ návrat kolem 20.00 hod.
Informujte se o aktuálních voln˘ch mís-
tech.

Zájemci, hlaste se v uveden˘ch ter-
mínech v CSS Ti‰nov na Královû ulici
nebo na tel. ã. 549 410 312, pfiípadnû
549 410 301.

V létû plánujeme pro seniory krat‰í
v˘lety do okolí, procházky, besedy, v˘-
tvarné dílny, promítání a dal‰í akce
podle zájmu. Sledujte na‰e stránky
www.css.tisnov.cz, stránky tisnov.info,
nástûnky v DPS, Ti‰novské noviny, pfií-
padnû se informujte pfiímo v CSS Ti‰nov
na Královû ulici.

Skryje u Ti‰nova nabízí
bydlení pro zdravotnû
znev˘hodnûné

Oblastní charita se sídlem v Ti‰novû
zahájí v záfií leto‰ního roku v pofiadí jiÏ
‰est˘ projekt: Chránûné bydlení pro
osoby s mentálním postiÏením nebo
v kombinaci s postiÏením tûlesn˘m.
SluÏba se bude provozovat v novû zre-
konstruované budovû v malé vísce
Skryje, která se nachází v malebném
a klidném prostfiedí fiíãky BobrÛvky.

Budova je dvoupodlaÏní. V bezbarié-
rovém pfiízemí se nachází spoleãenské
prostory a dva vût‰í pokoje. V patfie je
‰est pokojíãkÛ s v˘hledem do údolí.
KaÏd˘ pokoj má vlastní sociální zafiízení.
Chránûné bydlení bude hlavnû
nabízet tyto základní ãinnosti:
– poskytnutí stravy nebo pomoc pfii za-

ji‰tûní stravy,
– poskytnutí ubytování,
– pomoc pfii zaji‰tûní chodu domácnosti,
– v˘chovné, vzdûlávací a aktivizaãní

ãinnosti,

RÛzné
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– zprostfiedkování kontaktu se spole-
ãensk˘m prostfiedím,

– sociálnû terapeutické ãinnosti,
– pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnû-

n˘ch zájmÛ a pfii obstarávání osobních
záleÏitostí.

Dále v tomto objektu bude i sluÏba
sociální rehabilitace, a to formou ambu-
lantní v dobû od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Sociální rehabilitace bude zahrnovat:
– nácvik dovedností pro zvládání péãe

o vlastní osobu, sobûstaãnosti a dal-
‰ích ãinností vedoucích k sociálnímu
zaãlenûní,

– zprostfiedkování kontaktu se spole-
ãensk˘m prostfiedím,

– v˘chovné, v˘tvarné, vzdûlávací a akti-
vizaãní ãinnosti, a to v oblasti v˘roby
svíãek,   ko‰íkáfisk˘ch v˘robkÛ atd.

– pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnû-
n˘ch zájmÛ a pfii obstarávání osobních
záleÏitostí.

Aãkoli slavnostní otevfiení  je pláno-
váno na 10. záfií 2011, jiÏ nyní mÛÏete
po domluvû s fieditelkou Oblastní cha-
rity Ti‰nov Ing. Marcelou Dvofiákovou
získat podrobnûj‰í informace na tel. ãísle
534 008 133 nebo na mob. 739 389 106.
V pfiípadû váÏného zájmu je moÏné po-
dat pfiedbûÏnou Ïádost. Od konce ãervna
bude po dohodû umoÏnûno si zafiízení
prohlédnout.

Katefiina Trãková

Rock Time Fest III.

V sobotu 21. 5. 2011 se v areálu
V̆ leti‰tû ve Skryjích u Ti‰nova uskuteã-
nil 3. roãník benefiãního festivalu Rock
Time Fest.

Festival realizovalo nízkoprahové
zafiízení pro dûti a mládeÏ Klub âas
Ti‰nov a jeho klienti. Klub je jednou ze
sociálních sluÏeb Oblastní charity
Ti‰nov. Akce probûhla pod zá‰titou

ãlenky rady Jihomoravského kraje
JUDr. Marie Cackové.

Pro náv‰tûvníky byl pfiipraven do-
provodn˘ program. Zapojit se mohli do
v˘tvarné dílny, v˘uky Ïonglování a teto-
vání hennou. V podveãer vystoupili
DJ’s Rec&Play, následovaly skupiny
Gazpaão, Ecce Homo, Rabies, The
Hydes a Euforia. V‰ichni vystoupili bez
nároku na honáfi.

Poãasí nám bohuÏel pfiíli‰ nepfiálo,
ale i pfiesto se podafiilo dosáhnout v˘-
tûÏku 6 232,- Kã.

Díky podpofie Nadace Divoké husy
bude ãástka zdvojnásobena, v˘tûÏek
bude vûnován na realizaci letní poby-
tové akce pro klienty nízkoprahového
klubu, ktefií se na organizaci této akce
podíleli.

Dûkujeme tûm, ktefií nám pomohli
s pfiípravou akce, realizací a také v‰em
náv‰tûvníkÛm!

Za t˘m Klubu âas Ti‰nov JaJa

Ochotnické maÀáskové
divadlo Oveãka

hledá spolupracovníky. Hereck˘ ta-
lent není nutn˘, nad‰ení a ochota udûlat
nûco pro dûti vítána.
Kontakt: Tomá‰ a Martina Lau‰manovi,
605 965 993, tomlau@post.cz, ovecka.
websnadno.cz

Lesní rodinn˘ klub

20. 6. – prohlídka nového zázemí
pro Lesní rodinn˘ klub

Lesní rodinn˘ klub bude od záfií
2011 pÛsobit na lesní chatû nad rybní-
kem v Pfiedklá‰tefií. Po zku‰enostech
z Pej‰kova a Heroltic tak zakotví na
ideálním pÛsobi‰ti – snadno dostupném,
plnû vybaveném a v rozmanitém pfiírod-
ním prostfiedí. Zápis dûtí probíhá do



30. 6. V této chvíli jsou je‰tû volná místa
na dvou, tfií nebo pûtidenní docházku.

Prohlídka pro zájemce o zapsání
dûtí na ‰kolní rok 2011/2012 je moÏná
v pondûlí 20. ãervna od 16.30. Poãet míst
na prohlídce je omezen, je tfieba se pfie-
dem pfiihlásit na tel. 737 187 244 nebo
adrese: lesniklub@tisnovsko.eu.

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

Doubravniãtí zvou

V sobotu 18. ãervna 2011 pofiádá za-
stupitelstvo mûstyse Doubravník spolu
s doubravnick˘m odborem Klubu ães-
k˘ch turistÛ 4. roãník dálkového po-
chodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku
pû‰ky i s kolem. Pro zájemce bude pfii-
praveno pût tras pro pû‰í turisty a dvû
trasy pro cyklisty.

Start i cíl v‰ech pû‰ích tras je v bu-
dovû b˘valé doubravnické radnice na
námûstí. Nejkrat‰í pû‰í trasa je devíti-
kilometrová a povede pfies âernvír
a KfiíÏovice, patnáctka prochází
Nedvûdicí a KfiíÏovicemi, tfiiadvacítka je
vedena pfies Nedvûdici, údolím
Chlébského potoka a pfies KfiíÏovice. Je
také pfiipravena ãtyfiicítka, ta zavede ú-
ãastníky  z KfiíÏovic je‰tû na Lomnici
a do Boraãe. Nejdel‰í letos bude trasa
50 km pfies Nedvûdici, údolím
Chlébského potoka, dále pfies KfiíÏovice,
Lomnici, Lomniãku a kolem Svratky do
Doubravníku.

Pro cyklisty budou pfiipraveny trasy
33 a 61 km, start i cíl je také v budovû
staré radnice v Doubravníku.  Krat‰í
trasa vede pfies RoÏnou, Pern‰tejnské
Janovice, B˘‰ovec a Ujãov, del‰í trasa
zavede úãastníky do ·tûpánova,

Ole‰nice, Rozseãe, âernovic a Ochozu.
Start na dvû nejdel‰í pû‰í trasy je od

6.00 do 8.30 hod., na zb˘vající pû‰í trasy
a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet
nebo vyjíÏdût od 8.00 do 10.15 hod.

Startovné je 20,- Kã, pro dûti do
15 rokÛ a ãleny Klubu ãesk˘ch turistÛ
10,- Kã.

V cíli kaÏd˘, kdo dojede nebo dojde
do 18 hod. a úspû‰nû absolvuje celou
zvolenou trasu  (na trasách budou kon-
troly), obdrÏí diplom, jehoÏ autorem je
Stanislav Bûlík, ãestn˘ ãlen doubravnic-
kého odboru Klubu ãesk˘ch turistÛ.

Je tfieba je‰tû uvést, Ïe akce byla
i pro leto‰ní rok zafiazena do seriálu
akcí mezinárodního sdruÏení
Internacionaler Volkssportverband
(IVV) a do Dvoustovky v˘znamn˘ch
akcí Klubu ãesk˘ch turistÛ.

- ok -

150. v˘roãí Sokola se blíÏí

V roce 2012 oslaví
na‰e nejstar‰í tû-
locviãná organiza-
ce Sokol jiÏ 150 let
od svého vzniku.

Vûrni své tradici, budeme slavit pfiede-
v‰ím tím, co je nám vlastní, cviãením,
turistikou, sportem a dal‰ími pohybo-
v˘mi aktivitami. Oslavy vyvrcholí
XV. v‰esokolsk˘m sletem v ãervenci
2012 v Praze na Strahovû. Pro nás, ti‰-
novské sokoly, je tento rok obzvlá‰tû
v˘znamn˘, protoÏe si pfiipomeneme
120 let od zaloÏení TJ Sokol v Ti‰novû
a 110. v˘roãí vzniku Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské se sídlem v Ti‰novû. Pro
celou ti‰novskou vefiejnost pfiipravu-
jeme spoleãnû s ostatními TJ na‰í Ïupy
celou fiadu akcí. Zaãneme turistikou.

V pfiedsletovém období chceme zor-
ganizovat v˘stup na 15 vrcholÛ na‰eho

RÛzné
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kopcovitého Ti‰novska. První v˘stupy
se uskuteãní jiÏ 25. ãervna 2011, kdy
oficiálnû zahájíme nejen v˘stupy, ale
i celou pfiedsletovou aktivitu. Sejdeme se
u rozhledny na Klucaninû, odtud budeme
pokraãovat na Kvûtnici a skonãíme na
âepiãce. V̆ stupy na dal‰í vrcholy potom
budou 2x na podzim a 2x na jafie.
Podrobnosti uvedeme v nûkterém ãísle
Ti‰novsk˘ch novin. Brzy po prázdni-
nách, 22. aÏ 24. záfií, organizuje âeská
obec sokolská ‰tafetu z celé republiky do
Prahy. U nás v Ti‰novû slavnostnû pfii-
vítáme a pfievezmeme ‰tafetu v sobotu
23. záfií na hfii‰ti u sokolovny. V záfií
bude rovnûÏ zahájen nácvik sletov˘ch
skladeb, tak abychom aspoÀ ãást mohli
pfiedvést pro vefiejnost na akademii
v bfieznu, celé potom na Ïupním sletu
v kvûtnu 2012. K tomu, aby byl nácvik
úspû‰n˘, potfiebujeme zapojit do cviãení
dal‰í zájemce, pfiedev‰ím mládeÏ.
Vyz˘váme také rodiãe, aby vyuÏili ná-
cvik ke zv˘‰ení pohybové aktivity sv˘ch
dûtí a tím pomohli jejich zdravému v˘-
voji. Máme dostatek kvalifikovan˘ch
cviãitelÛ, ktefií se o nû postarají. Byli by-
chom rádi, aby se 150. v˘roãí zaloÏení
Sokola stalo impulsem ke zv˘‰ení pohy-
bové aktivity nejen souãasn˘ch sokolÛ,
ale i ostatních na‰ich spoluobãanÛ.
Proto zveme do sv˘ch fiad v‰echny zá-
jemce o kultivovan˘ pohyb. Na rozdíl od
rÛzn˘ch módních komerãních aktivit
vám nabízíme za pfiimûfiené finanãní
náklady dobr˘ kolektiv, kvalitní a zdra-
vé cviãení. Jan Sláma, náãelník Ïupy.

Patnáct sletov˘ch vrcholÛ
Ti‰novska

U pfiíleÏitosti XV. v‰esokolského
sletu âeské obce sokolské uspofiádají
Tûlocviãné jednoty Sokol Ti‰nov, Sokol
Kufiim a Sokol Doubravník pût pû‰ích

pochodÛ s v˘stupy na nûkteré vrcholy
kopcovitého Ti‰novska.

První pochod se uskuteãní dne 25. 6.
2011 po trase vedoucí pfies vrcholy
Klucaniny, Kvûtnice a âepiãky s v˘cho-
zím místem u rozhledny na Klucaninû.
Tam bude také v 9.00 hod. oficiální za-
hájení pochodÛ.

Druh˘ pochod odstartuje od ti‰nov-
ské sokolovny dne 8. 10. 2011 v 8.00
hodin se tfiemi vrcholy V̆ rovka, Kozí
brada a Pasník.

Tfietí putování s vrcholy na âebínce,
Malhostovické pecce a Zlobici pfiipravili
organizátofii z TJ Sokol Kufiim na 5. 11.
2011.

Dal‰í pochody mohou zájemci absol-
vovat na jafie roku 2012, a to 31. 3. na
vrcholy Babylon, Kvako‰ a Louãka a po-
slední vycházka povede pfies vrcholy
Veselsk˘ chlum, S˘kofi a Luzichová.

Podrobné popisy v‰ech tras a záz-
namník pro razítka, potvrzující v˘stup
na vrcholy, dostanou úãastníci vÏdy na
v˘chozích místech jednotliv˘ch po-
chodÛ. Aktuální informace o pfiipravo-
van˘ch pochodech budou pravidelnû
uvefiejÀovány v Ti‰novsk˘ch novinách
a na webov˘ch stránkách tûlocviãn˘ch
jednot.

Po ukonãení celého putování dosta-
nou jeho úãastníci diplom za absolvo-
vané vrcholy.

Vûfiíme, Ïe se tato sokolská turis-
tická aktivita setká se zájmem nejen
ãlenÛ Sokola, ale také ‰iroké vefiejnosti,
v‰ech milovníkÛ turistiky a pfiekrásné
pfiírody Ti‰novska.

Za organizátory ze Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské Jaroslav Komprs, starosta
Ïupy.



Rybáfiské závody
mládeÏe 2011

Jubilejní 45. roãník rybáfisk˘ch zá-
vodÛ mládeÏe probûhl v nedûli 29. 5.
2011 tradiãnû na rybníku v Pfiedklá‰-
tefií. Závod byl zahájen v 7.00 hodin pod
dozorem rozhodãích a ukonãen v 11.00
hodin. Po seãtení v˘sledkÛ bylo vyhlá-
‰eno pofiadí závodníkÛ a pfiedány hod-
notné ceny.

KaÏd˘ závodník si mohl zvolit zpÛ-
sob lovu a to na plavanou nebo na polo-
Ïenou. Závodníci mohli lovit na jednu
udici, ale dal‰í udice mohli mít pfiipra-
vené.
V˘sledky:
1. Roman Jureãka – 22 ryb, celková

délka 530 cm
2. Marek Paraliã – 10 ryb, 308 cm
3. Denis Pavloviã – 9 ryb, 274 cm

SoutûÏ o nejvût‰í úlovek vyhrál
Martin Skoup˘, kter˘ chytil kapra
o velikosti 53 cm, získal celkovû 197 cm
délky uloven˘ch ryb a skonãil na 7. místû.

ZávodÛ se zúãastnilo celkem 27 dûtí
a chytily spoleãnû 128 ks ryb, coÏ je
prÛmûr 4,7 ryby na jednoho závodníka.
Na zaãínající rybáfie jistû úctyhodné
ãíslo!
Malá statistika: mladí rybáfii ulovili 11
mírov˘ch kaprÛ, 3 amury a 6 línÛ.
Nejãastûji ulovenou rybou byl cejn

a men‰í kapr, mezi dal‰í ulovené ryby
patfiily plotice a karasi.

V‰ichni závodníci, nejen ti nejlep‰í,
byli odmûnûni hodnotn˘mi rybáfisk˘mi
cenami, které vûnovali tradiãní spon-
zofii:
Gammarus Fishing Tackle Hradãany
Byron Group CZ s.r.o. Hradãany
Místní org. Moravského ryb. svazu
Mikrop âebín a. s.

V‰em sponzorÛm patfií velk˘ dík za
hodnotné ceny a za propagaci rybáfiství
mezi mládeÏí v na‰em regionu. Dík
patfií také pofiadatelÛm a rozhodãím za
zdárn˘ prÛbûh závodÛ.

Jubilejní roãník se vydafiil a v‰ichni
se tû‰íme na roãník pfií‰tí – PetrÛv zdar!

Bohumil Kabe‰, (foto B. Kabe‰)

Rybáfiské závody dospûl˘ch

Závody se konaly 28. kvûtna 2011 na
rybníku v Pfiedklá‰tefií a zúãastnilo se
jich 40 rybáfiÛ. Uloveno bylo 41 ks ryb
o celkové  váze 48,7 kg.
V˘sledky:
1. Fr˘zek David, Ti‰nov

– 7,8 kg ryb – 11 ks
2. Ustanov Vladimir, Rosice

– 6,9 kg ryb – 4ks
3. Matou‰ek Martin, Brno

– 4,4 kg ryb – 2 ks

Pavlíãek Vladimír, MO MRS Ti‰nov

RÛzné
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Mar‰ovské jezírko

Poãátkem padesát˘ch let minulého století jsem se o mar‰ovském jezírku dozvû-
dûl v souvislosti s obãasn˘m spatfiením nûkolika ohromn˘ch kaprÛ. Zaãal jsem se
tehdy zajímat o lov ryb elektfiinou, a tak jsme to jeli s kamarádem obhlédnout. Mûli
jsme ‰tûstí. Majitel jezírka a okolních pozemkÛ pan Ing. ·ind˘lek byl k náv‰tûvám
nepfiátelsk˘, ale kdyÏ usly‰el o na‰em úmyslu pokusit se vylovit ryby elektfiinou,
projevil velk˘ zájem a brzy jsme se dÛvûrnû spfiátelili. Tehdy netu‰il, kolik voln˘ch
chvil zde strávím.

Ale musíme zaãít od poãátku. V roce 1906 vznikl na pÛli cesty mezi LaÏánkami
a Mar‰ovem povrchov˘ kaolinov˘ dÛl, kter˘ patfiil âesk˘m montánním a kaolino-
v˘m závodÛm a. s. Praha. (Montánní znamená báÀsk˘ nebo hornick˘.) Centrální
fieditelství bylo ve Veverské  Bít˘‰ce. DÛl zahájil zku‰ební provoz v roce 1910. Jeho
zafiízení bylo moderní a zaji‰Èovalo vysokou efektivnost. VytûÏen˘ kaolin se dopra-
voval nejprve povozy a od ãervence roku 1910 lanovou dráhou 4 km dlouhou k dal-
‰ímu zpracování plavením do Veverské Bít˘‰ky. Vznikl problém jeho rozvoru k od-
bûratelÛm, a to urychlilo realizaci jiÏ dfiíve pfiipravované Ïelezniãní pfiípojky
z Kufiimi pfies Moravské Knínice a Chudãice do Veverské Bít˘‰ky.  S pracemi se
zaãalo v letních dnech roku 1910 a provoz na trati zaãal 16. února 1911. UvaÏovalo
se kromû jiného zboÏí (dfieva, cukrové fiepy, obilí) s roãní pfiepravou 2 500 vagonÛ
kaolinu.

V té dobû pracovalo v kaolinovém dole asi 120 dûlníkÛ a poãítalo se s produkcí
aÏ 3 000 vagonÛ roãnû. Toto úspû‰né období zachytil na snímku Franti‰ek Wágner
v roce 1922. Uprostfied je sváÏná dráha a na ni navazující halda pro v˘voz hlu‰iny,
dnes zarostlá vysok˘mi stromy. Vidím na ni od svého psacího stolu aÏ z Ti‰nova.
V pozadí jsou Dva domky, lidovû také ·achty, nedaleko byl totiÏ také dÛl na hnûdé
uhlí. Je také vidût dnes jiÏ zru‰enou transformaãní stanici a budovy patfiící k hnû-
douhelnému dolu. Odboãím, abych vysvûtlil, proã pí‰i Dva domky s velk˘m D.
Poslední dfiíve samostatnû stojící Tfii domky byly u silnice k Lomniãce a âtyfii
domky, jiÏ zbofiené z dÛvodu roz‰ífiení tûÏby, byly na úpatí Dfiínové v údolí
k Lomniãce mezi Dfiínovou a Kvûtnicí. Tolik v poznámce k ti‰novské terminologii.
Na fotografii vlevo v pozadí je kanceláfiská budova, kde pozdûji bydlela manÏelka
Ing. ·ind˘lka, k níÏ pfiijíÏdûly dvû dcery s dûtmi. Vpravo su‰árna ovoce a stráÏní
domek, kde pob˘val v letním období Ing. ·ind˘lek a kter˘ jsme také ãasto pouÏí-
vali k nocování. Úplnû vlevo vzadu jsou první domy na pokraji LaÏánek.

Úspû‰né období od roku 1910 bylo pfieru‰eno hospodáfiskou krizí a v roce 1930
spoleãnost tûÏbu zastavila. PotíÏe vznikly také pfii zaplavování dolu spodní vodou.
Byl uãinûn pokus s jejím odvedením a byla zapoãata raÏba ‰toly u Zeleného mostu.
Ta se ale prodraÏovala pro vysokou tvrdost horniny a byla proto zastavena. Zelen˘
most byl vÏdy orientaãním bodem v tomto prostoru v místû pfiítoku Mar‰ovského
potoka z Mar‰ovského Ïlebu (mimochodem, dodnes se zde udrÏela populace Ïluto-
ãerného mloka) do údolí laÏáneckého pod starou vápenkou a dále k Herolticím. Zde
se napfiíklad pfiedávali  ameriãtí letci pfii pfiesunu z Vohanãic do Holasic a koncem
bfiezna 1945 zde byla nalezena zastfielená konfidentka gestapa Marta Raková
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s krycím jménem „Frühlingsblume – jarní kvûtina“, pocházející z Vala‰ska. Tato
Ïena, pozdûji provdaná Vala‰tiaková, byla zadrÏena gestapem právû tam, získaná
ke spolupráci a nasazená na Ivanãicko. Je pohfibena v LaÏánkách.

Zastavením tûÏby kaolinu stala se je‰tû více ztrátovou i Ïelezniãní traÈ a provoz
na ní byl zastaven 9. kvûtna 1936. Pfiedpovûì o její ziskovosti se bûhem dvaceti let
nepotvrdila. TûÏební spoleãnost zapoãala rozprodávat v letech 1933 – 1937 zafií-
zení, a to i hluboko pod cenou. Napfiíklad lanovou dráhu od dolu do Veverské
Bít˘‰ky asi za 50 000 Kã.  V té dobû byl povolán civilní geometr Ing. ·ind˘lek, aby
vymûfiil pfied prodejem pozemky tûÏební spoleãnosti. Skonãilo to kupní smlouvou,
kterou jsem na‰el pohozenou v su‰árnû ovoce. Ing. ·ind˘lek odkoupil v‰echny
pozemky spoleãnosti za 500 Kã a asi nebyly úãtovány zemûmûfiiãské práce. Jak to
bylo ve smlouvû uvedeno, si jiÏ nepamatuji. Samozfiejmû údrÏba tohoto rozlehlého
pozemku byla pro jednoho ãlovûka neúnosná, a tak do‰lo jen k v˘sadbû ovocn˘ch
stromÛ. Stûny lomu, halda i okolí zarÛstaly tak, Ïe dnes zÛstalo jen kouzelné mod-
rozelené jezírko. Záhy po získání tûchto pozemkÛ, kdyÏ Ing. ·ind˘lek je‰tû vykoná-
val ãinnost civilního geometra, pracoval na vymûfiování na Pohofielicku. Zde tehdy
koupil dva metráky násadov˘ch kaprÛ, kter˘mi osadil jezírko. Pfii prvních setká-
ních tvrdil, Ïe jich tam v roce 1953 musí b˘t snad sto metrákÛ. Skuteãnost ale

Autor: Franti‰ek Wágner,
Fotoarchiv Podhoráckého muzea
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byla taková, Ïe ve vodû byl nedostatek planktonu a v‰echny ryby tam chycené
byly podvyÏivené. Kluci z okolních vesnic asi snadno témûfi v‰echno vychytali. Sám
jsem pfies ãetné náv‰tûvy jen jedenkrát vidûl z loìky tfii ohromné kapry kolem
metru délky a s ‰upinami jako dlaÀ. Byli to asi poslední samotáfii.

Na popud majitele jsme se pokusili o v˘lov. Moje znalosti byly tehdy naprosto
nedostateãné, zpÛsob lovu v zaãátcích a lokalita k lovu naprosto nevhodná.
Obstaral jsem tehdy v ústavu, kde jsem pracoval, italsk˘ benzinov˘ agregát pro na-
pájení vysílaãe, kter˘ dával aÏ 800 voltÛ, a udûlali jsme nûkolik bezv˘sledn˘ch po-
kusÛ. Lov tímto skonãil. Pfiátelství s majitelem ale pokraãovalo. Jezdili jsme tam
stále na víkendy i na dovolenou. Byl jsem u nûho i nûkolikrát v bytû v Brnû na
âeské ulici. Pfii náv‰tûvách pfii‰la fieã na události z roku 1945, kdy ustupující
nûmecká armáda shodila do dolu nûkolik automobilÛ a jin˘ materiál. Mluvilo se
i o osobním autû s dokumenty. Pan Ing. ·ind˘lek byl tehdy událostem pfiítomen
a ve svém domku pfiechovával koÏenkové sedaãky z aut. PouÏívali jsme je jako mat-
race. Ná‰ zájem se pfiesunul od ryb k potopené technice. ProhlíÏeli jsme po set-
mûní dno osvûtlené siln˘m reflektorem a v jednom místû objevili pásové vozidlo,
kdyÏ nás upozornily charakteristické ãlánky pásÛ. Toto vozidlo zÛstalo v malé
hloubce asi pûti metrÛ zachycené na skalnatém jazyku na západní stranû dolu.
Pofiídili jsme si primitivní potápûãské zafiízení s plynovou maskou a vozidlo pro-
hlédli. S pomocí ti‰novsk˘ch hasiãÛ bylo pozdûji dvûma pásov˘mi traktory vyta-
Ïeno po strmé stráni aÏ nahoru. Jednalo se o pásové nákladní vozidlo Steyer
RSO/03. Na jedné z desek korby byl nápis Pz. A. R. 76. ·lo o 76. pancéfiov˘ dûlo-
stfieleck˘ pluk, kter˘ byl podpÛrn˘m útvarem 6. pancéfiové divize. Hasiãi vozidlo
brzy zprovoznili, stalo se atrakcí prvomájov˘ch prÛvodÛ a bylo jednou pouÏito na
odstraÀování Ïelezniãních vagonÛ po vykolejení nákladního vlaku na mostû pfies
Cáhlovskou ulici. Potom bohuÏel skonãilo po rÛzn˘ch pfiestavbách rozebrané u sou-
kromníka.

Pozdûji byl je‰tû uskuteãnûn prÛzkum dna s pouÏitím tûÏk˘ch námofiních ska-
fandrÛ za pomoci zachránce Brnûnské pfiehrady ·ikuly. Dno bylo úplnû hladké
a ãisté. Tekoucí fiídk˘ kaolin, sesouvající se z pfiíkr˘ch bfiehÛ, v‰echno postupnû za-
plavil. Nemohlo se na nûm nic udrÏet a sklouzlo to do hlubiny. V̆ jimkou byl právû
úzk˘ kamenn˘ jazyk. Toto postupné zaná‰ení bylo je‰tû urychleno dvojím sesuvem
stûny od silnice. Je-li tam je‰tû nûco, je to na dnû hlubokého nánosu a prakticky
nedosaÏitelné.

OÏivil jsem si staré vzpomínky. KdyÏ asi v roce 1957 Ing. ·ind˘lek zemfiel, skon-
ãily i na‰e náv‰tûvy. ZÛstává mnû jedna nezodpovûdûná otázka spojená se vzpo-
mínkou na majitele. Ten v polovinû západní stûny pod skalkou, kde se vÏdy prvnû
opíralo jarní slunce, zasadil mandloÀ. Je tam je‰tû?

Karel Krejãí
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Ocelov˘ muÏ 2011

První ãervnová sobota byla
v Ti‰novû ve znamení sportu, a tak si
ti‰novsk˘ divák mohl vybrat, zda jít
podpofiit cyklisty pfii závodû do Hájku,
nebo pfiijít fandit do ti‰novské soko-
lovny, kde se jiÏ tradiãnû setkávají
v‰estrannû nadaní sportovci v silovû
– atletickém pûtiboji Ocelov˘ muÏ.

B˘valo tradicí, Ïe ti‰novsk˘ závod
zahajoval seriál závodÛ , které se konaly
na ãtyfiech místech (Ti‰nov, Barto‰ovice,
Jiãín a Îebrák). Vzhledem k tomu, Ïe se-
riál závodÛ je v roce 2011 ‰ir‰í o severo-
moravské Klimkovice, bylo nutné posu-
nout termíny jednotliv˘ch závodÛ.

Do Ti‰nova pfiijela opût ‰piãka tohoto
sportu, která byla roz‰ífiena o fiadu no-
váãkÛ. Celkem se sjelo 35 muÏÛ a 6 Ïen
a mohly b˘t tak otevfieny v‰echny kate-
gorie. V leto‰ním závodû rozhodovali po-
prvé profesionální rozhodãí, ãímÏ se cel˘
prÛbûh závodu urychlil. 

Silové disciplíny probíhají tradiãnû

v ti‰novské sokolovnû. SoutûÏ zaãíná
tlakem v leÏe s 50 nebo 65 kg ãinkou.
Vût‰ina závodníkÛ volí tûÏ‰í ãinku.
Nejvy‰‰ího poãtu opakování dosáhl
Ing. Ondfiej Jeãn˘ z Dolního Bousova
s 65 opakováními.

Îeny si mohou vybrat mezi 25 nebo
32,5 kg. Zde vût‰ina Ïen volí niÏ‰í váhu
ãinky. Pfiesto vynikající závodnice a nû-
kolikanásobná vítûzka celého seriálu
OM, mistrynû Evropy v silovém trojboji
provedla s 32,5 kg ãinkou 54 opakování. 

Po této vyslovenû silové disciplínû
následují shyby na hrazdû. Îeny zde
mají je‰tû alternativní cviãení a tím je

âerven v Centru Ráãek
v Îelezném

Srdeãnû zveme v‰echny malé i velké
sleãny, dámy, maminky, babiãky na
první textilní workshop s tématem
BATIKOVÁNÍ, kter˘ se bude konat
v sobotu 18. 6. 2011 od 15.00 hodin v CR

Îelezné. Pfiijìte si vyrobit originální
triãko, tuniku, ‰ál ãi ta‰ku z kvalitního
materiálu rÛzn˘mi zpÛsoby se zku‰e-
n˘mi lektorkami z Ateliéru LIBA
z Bystfiice n. P. Cena od 90,- Kã dle zvo-
leného v˘robku. Pfiihlá‰ky na e-mail:
knihovna@zelezne.cz ãi tel. ã. 604 589
449.

Akce v sokolovnû Ti‰nov

18. 6. 15 – 17 hod. Vystoupení taneãní skupiny STREET FLAVA
25. 6. 9 – 12 hod. Prodej obuvi
27. 6. Prodej spotfiebního zboÏí
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Vzpomínky

Dne 7. ãervna uplynulo 10. smutné
v˘roãí, kdy nás navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek, dûdeãek a pradû-
deãek pan LADISLAV KOTOUâEK.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka,
syn Ladislav a dcera Marta s rodinami.

Dne 8. ãervna tomu bylo
jiÏ 25 let, co nás navÏdy
opustil ná‰ tatínek pan
BOHU· DOSEDLA
z Lomniãky. 24. ãervna
by se doÏil 91 rokÛ. Stále
vzpomínají dcery Jitka
a Vûra s rodinami.

Dne 26. 6. 2011 vzpomeneme 3. smutné
v˘roãí, co nás navÏdy opustil ná‰ man-
Ïel, tatínek a dûdeãek pan ANTONÍN
HORT. Za tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka, dcery Dagmar a Lenka s ro-
dinami.

Dne 22. 6. 2011 uplynou
3 roky, kdy nás navÏdy
opustila na‰e manÏelka,
maminka a babiãka paní
BRIGITA ROZBO¤I-
LOVÁ. Za tichou vzpo-
mínku dûkují manÏel
a dûti s rodinami.

Sport

v˘drÏ ve shybu. Limit je stanoven na
1 min. Vût‰ina Ïen si ale volí klasick˘
shyb. Zde dosáhl nejlep‰ího v˘sledku
Martin Kubánek s 36 shyby.

Tfietí disciplínou, která má jiÏ ãás-
teãnû charakter silovû-vytrvalostní jsou
sedy – lehy bez opory noh na 2 minuty.
Zde je základní limit stanoven na 30
sedÛ – lehÛ. A tak si mÛÏete porovnat
vynikající v˘sledek Ondfieje Jeãného,
kter˘ udûlal 132 opakování.

Po silov˘ch disciplínách následuje
15 minutová pfiestávka na pfievleãení do
bûÏeckého. Vzhledem k pofiadí disciplín
je start bûhu vÏdy okolo poledne. TraÈ

není pfiíli‰ tûÏká, ale je za to rychlá.
Vítûzem se stal Libor Pavelka, kter˘
ubûhl 4600 m za 16:18.

Po skonãení bûhu je opût 30 minu-
tová pfiestávka na regeneraci a jde se na
start cyklistické ãasovky. Ta se
v Ti‰novû jiÏ tradiãnû jede na trati
Ti‰nov – Nedvûdice – Sejfiek – Ol‰í
– Ti‰nov (42 km). Zde se absolutním ví-
tûzem stal Martin Svoboda s ãasem
1:07:05.

Z ti‰novsk˘ch závodníkÛ dosáhli
nejlep‰ích v˘sledkÛ tito závodníci:
MAREK VOBORN¯
z Kfioví 3. místo – muÏi 20 – 34 let
Ing. JAROMÍR HEJL
4. místo – muÏi 20 – 34 let
Ing. MICHAL HUBÁâEK
7. místo muÏi 20 – 34 let
Titul ocelového muÏe je‰tû
získal nováãek
ANTONÍN PAROLEK
Celkové v˘sledky ti‰novského závodu
vãetnû fotogalerie jsou na www.ocelovy-
muz.cz, www.posilovna-tisnov.cz
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Inzerce

Pronajmu 1+KK s balkonem, 5 500,- Kã
+ poplatky. NekufiákÛm. Tel.: 736 737 443

Pronajmu 1+1 s vlastním plyn. tope-
ním, dlouhodobû. Tel.: 724 064 054

Pronajmu byt 3+KK ul. Dlouhá,
Ti‰nov, plnû zafiízen˘. Voln˘ ihned.
Tel.: 603 857 101

Prodám DB 1+kk o v˘mûfie 35 m2,
ul. Dlouhá, prostorn˘, velk˘ balkón, 3. p.
Voln˘ ihned, tel.: 724 100 146.

Prodám byt 3+1 po rek. Cena dohodou.
Tel.: 731 178 692

Prodám RD ve Skryjích, CP 2 500 m2,
1 200 000 Kã, tel.: 731 178 692

Koupím stav. pozemek, tel.: 604 986 677

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

Pronajmu nebytov˘ prostor vhodn˘
na kanceláfi nebo obchÛdek na ulici
Brnûnská v Ti‰novû. Od 1. 7. 2011.
Tel.: 775 616 305

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

Nabízím postoupení 3 místného hrobu
na starém hfibitovû. Tel.: 737 047 679

Hledám v˘uku nûmeckého jazyka,
zaãáteãník. Tel.: 603 111 497

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

Jen svíci hofiící a krásnou kytici
na hrob Ti mohu dát a s nejvût‰í láskou
na krásná léta s Tebou vzpomínat.

Dne 17. ãervna 2011
uplyne 15 smutn˘ch let
od chvíle, kdy nás navÏdy
opustil drah˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
FRANTI·EK JAKE·.
Kdo jste jej znali a mûli

rádi, vzpomeÀte, prosím, s námi.
ManÏelka a dûti s rodinami.

Dne 21. 6. by se doÏil
67 let pan JI¤Í KALA.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meÀte s námi. Dûkuje
manÏelka a dcery s rodi-
nami.

Dne 21. 6. uplyne smut-
n˘ch 6 let, co mû navÏdy
opustil mÛj manÏel pan
LUBO· DRLÍK. Stále
vzpomíná manÏelka
a pfiátelé.

Dne 28. ãervna vzpome-
neme 8. v˘roãí, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan
VOJTùCH KROUFEK.
S úctou a láskou vzpo-
míná celá rodina.

Dne 6. 6. 2011 by se doÏil
87 let ná‰ drah˘ tatínek,
dûdeãek, pradûdeãek
a manÏel pan ROBERT
LAMAâ. V‰em, kdo jste
ho znali a mûli rádi, za
vzpomínku dûkují man-

Ïelka Ludmila a dûti Robert, Lida, Liba
a Jana s rodinami.

Rádi bychom pfiipomenuli
12. v˘roãí úmrtí na‰eho
manÏela, tatínka a dû-
deãka VLADIMÍRA
V¯ROSTY, jeÏ uplynulo
7. ãervna. Se zármutkem
a láskou vzpomínají man-

Ïelka Marcela, dcera a syn s rodinami.
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NA MÍRU DVE¤E, SCHODY, kuch.,
nábytek. Provedeme téÏ renovace
schodÛ, dvefií. www.azdum.kvalitne.cz,
Tel.: 776 150 551

PÒJâKY & REALITY www.dinero.cz

Café U Palce, Ti‰nov, Jungmannova 70
pfiijme na letní sezonu ‰ikovnou bar-
manku nebo barmana! Upfiednostníme
vûk nad 23 let a zku‰enost v oboru také
vítána. Volejte na tel. 737 888 818



26 TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2011



27TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2011



28 TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2011



29TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2011



30 TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2011



31TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2011



TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2011. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
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. 12/2011) vyjde 29. ãervna 2011 (uzávûrka textÛ i inzerce je 20. 6. 2011).


