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Jednou z investiãních akcí je i zbudo-
vání dûtského hfii‰tû za bytov˘mi domy
na ul. Dlouhá a K âimperku. Souãástí
budou i dal‰í sadové úpravy celého
"mikrobloku".
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 3/2008 konaného
dne 13. bfiezna 2008

ZM schvaluje:
1. Program jednání, pfiedloÏen˘ staros-

tou mûsta Ti‰nova – Ing. Franti‰kem
Svobodou.

2. PfiedloÏení projektu „Nástavba uãeben
Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840" za úãelem
obdrÏení dotace z fondÛ EU – ROP
Jihov˘chod.

3. V pfiípadû nedostatku vlastních
zdrojÛ na financování projektu
„Nástavba uãeben Z· Ti‰nov,
Smí‰kova 840" pfiijetí úvûru v maxi-
mální v˘‰i 10 mil. Kã od âSOB, a. s.,
vítûze poptávkového fiízení, které
bylo vyhodnoceno a schváleno Radou
mûsta Ti‰nova dne 12. 3. 2008.

4. V souladu s nafiízením vlády
ã. 79/2008 Sb. v˘‰i mûsíãních odmûn
pro neuvolnûné ãleny Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova dle pfiedloÏeného
návrhu s úãinností od 1. 3. 2008.

ZM se zavazuje:
1. V pfiípadû získání dotace zajistit

zdroje financování minimálnû na
první dvû etapy projektu „Nástavba
uãeben Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840"
vãetnû vlastního podílu. 

ZM bere na vûdomí:
1. Zápis ã. 2/2008 ze schÛze finanãního

v˘boru ze dne 5. 3. 2008.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Rada mûsta Ti‰nova
vyhla‰uje následující
zámûry mûsta Ti‰nova

1. Prodej objektu bez ãísla popisného –
b˘valé kotelny K 29 na ulici Králova
v Ti‰novû s pozemkem parc. ã. st.
1590/1 o v˘mûfie 255 m2 obálkovou
metodou nejvy‰‰í nabídce s podmín-
kou budoucího vyuÏití nemovitosti
pro úãely bydlení.
Obálky oznaãit: „Prodej kotelny

K 29 na ulici Králova v Ti‰novû –
– nerozlepovat"

V nabídce uvést: Konkrétní nabí-
zenou cenu, závazek k úhradû ná-
kladÛ spojen˘ch s prodejem a danû
z pfievodu nemovitostí a závazek
k budoucímu vyuÏití nemovitosti
pro úãely bydlení.

2. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. st. 2697 o v˘mûfie 7 m2 spoleãnosti
LDT spol. s r. o., se sídlem v Brnû.

BliÏ‰í informace ke shora uve-
den˘m zámûrÛm mohou obãané
obdrÏet v úfiedních hodinách na
Mûstském úfiadû Ti‰nov na odboru
správy majetku a investic.

Obãané se mohou ke shora uvede-
n˘m zámûrÛm vyjadfiovat ve lhÛtû
15-ti dnÛ ode dne vyvû‰ení, tj. do
27. 3. 2008 vãetnû.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova
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Jaké stavby nás v Ti‰novû
ãekají v roce 2008?

Mûsto Ti‰nov plánuje v roce 2008 násle-
dující investice a velké opravy:
Jsou to na fotografiích ã.

1) DÛm, ã. p. 117 v nároÏí ulic RáboÀovy
a Dvofiáãkovy, v˘mûna oken a ná-
sledné stavební úpravy
Termín realizace III. a IV. ãtvrtletí
Pfiedpokládané náklady v roce 2008
1 mil. Kã

2) Hony za Kuk˘rnou, dûtské hfii‰tû
Termín realizace II. ãtvrtletí
Pfiedpokládané náklady 700 tis. Kã.

3) DÛm ã. p. 910 v Kostelní ulici, v˘mûna
oken a rekonstrukce el. instalace

Termín realizace III. ãtvrtletí
Pfiedpokládané náklady 0,5 mil. Kã

4) Ulice Kvûtnická a Polní, rekon-
strukce komunikace a roz‰ífiení par-
kovacích stání
Termín realizace III. a IV. ãtvrtletí
Pfiedpokládané náklady 8,5 mil. Kã.

5) Z· Smí‰kova, rekonstrukce plynové
kotelny
Termín realizace III. ãtvrtletí
Pfiedpokládané náklady v roce 2008,
cca 0,6 mil. Kã
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6) Z· Riegrova, rekonstrukce kotelny
Termín realizace III. ãtvrtletí
Pfiedpokládané náklady 0,4 mil. Kã

7) Smuteãní síÀ na novém hfibitovû,
architektonické návrhy osloven˘ch
projektantÛ
Termín pfiedání návrhÛ IV. ãtvrtletí

8) DÛm, ã.p. 116 v ulici RáboÀova, níz-
koprahové zafiízení pro mládeÏ
Ti‰nova
Termín realizace I. a II. ãtvrtletí
Pfiedpokládané náklady 2 mil. Kã

9) Hony za Kuk˘rnou, ulice
Formánkova, chodníky, parkovací
stání a vefiejné osvûtlení
Termín realizace II. ãtvrtletí
Pfiedpokládané náklady 3 mil. Kã

Pfiipravili jsme pro seniory
2 zájezdy na stfiední Moravu

Odbor sociálních vûcí Mûstského úfiadu
v Ti‰novû pfiipravil pro dÛchodce na‰eho
mûsta dva jednodenní zájezdy na stfiední
Moravu ve dnech 15. 4. a 17. 4. 2008.

Nav‰tívíme javofiíãské jeskynû, hrad
Bouzov, prohlédneme si mûsto Litovel
a na závûr se seznámíme s dûjinami a v˘-
robou slavn˘ch olomouck˘ch tvarÛÏkÛ.

Odjezd autobusÛ bude tradiãnû v 6.00
hodin od budovy radnice v Ti‰novû. Cena
zájezdu je 360,- Kã a zahrnuje vstupy do
nav‰tíven˘ch objektÛ a prÛvodce. Zájezd
nebude nároãn˘ na chÛzi. Jídlo na obûd
vezmûte s sebou. Na závûr ochutnáme
speciality z tvarÛÏkÛ v lo‰tické restauraci.

Pfiihlásit se mÛÏete na odboru sociál-
ních vûcí u p. Trnãákové nebo
p. Majzlíkové dne 31. 3. 2008 od 8.00 ho-
din. Telefonické rezervace nebudou pfiijí-
mány. Peníze na úhradu zájezdu vezmûte
s sebou.

Emilie Trnãáková, vedoucí odboru
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Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na za-
fiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:
Dne 28. 3. 2008 od 10.30 do 15.00 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: bez napûtí bude cha-
tová oblast Trnec a to od posledního
sloupu venkovního vedení NN smûrem
ke stfielnici (v‰echny odbûry napájené
kabelem NN).

Dne 7. 4. 2008 od 7.30 do 17.00 hod.
Obec Lomniãka, Ti‰nov-Hajánky,
Ti‰nov-Hájek, Ti‰nov-Jamné, Îelezné
Vypnutá oblast: bez napûtí budou celá
obec Îelezné, Jamné, Hajánky a Hájek.
Dále bude bez napûtí trafostanice
Lomniãka DruÏstvo – cel˘ areál b˘va-
lého druÏstva a odbûratelská trafosta-
nice Îelezné Vodárna (ã. 217325).

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s.r.o.

Oznámení o rekonstrukci
sítû NN – ulice Jungmannova
a Halouzkova

Mûsto Ti‰nov je mûstem s ãesk˘mi
kulturními památkami, a je prvofiad˘m
úkolem v‰ech trvale zlep‰ovat vzhled
mûsta a podmínky Ïivota pro obãany.
Z pohledu energetické spoleãnosti E.ON
âeská republika s.r.o. to znamená zkva-
litÀovat dodávku el. energie a zmoderni-
zovat zastaralé energetické sítû.

V prostoru ulic Jungmannova
a Halouzkova bude provádût firma
ENERG-SERVIS a. s. rekonstrukci
nevyhovující venkovní sítû NN.

Práce budou provádûny od 1. 4. 2008
do 30. 5. 2008 s maximální ‰etrností
a minimalizací nepohodlí pro obãany.
Dûkujeme v‰em obãanÛm, jichÏ se
rekonstrukce dotkne, za trpûlivost,
a zejména obyvatelÛm na ulici
Jungmannova, která bude dotãena uza-
vírkou z dÛvodu 4 pfiekopÛ celé silnice.
Firma ENERG-SERVIS a. s. rekon-
strukci zaãne ulicí Jungmannovou
a bude zde co nejkrat‰í moÏnou dobu,
pak bude pokraãovat s rekonstrukcí
ul. Halouzkovy, kde bude uzavírka pouze
ãásteãná a nebude omezen provoz.

Zodpovûdná osoba pro realizaci akce
je mistr pan Radek Trávníãek – mobil
603 477 018.

Za ENERG-SERVIS a .s.
Ing. Vladimír Jokl

Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe v mûsíci dubnu bu-
dou opût po mûstû a obcích umísÈovány
podle rozpisu sady velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ, a to ve mûstû na bioodpad
a velkoobjemov˘ odpad, na obcích na
velkoobjemov˘ odpad. Za velkoobjemov˘
odpad lze povaÏovat odpad, kter˘ vzhle-
dem k jeho rozmûrÛm nelze uloÏit do
vlastních odpadov˘ch nádob (popelnic).
Jsou to pfiedev‰ím skfiínû, sedací sou-
pravy, koberce, Ïelezo aj.. Pokud je to
moÏné, prosíme o maximální sníÏení ob-
jemu tohoto odpadu. U skfiíní se jedná
o rozmontování, s kter˘m mÛÏe pomoci
i obsluha u kontejnerÛ. Za velkoobje-
mov˘ odpad nelze povaÏovat „velkoobje-
mov˘" nebezpeãn˘ odpad (chladniãky,
sporáky, televize aj.), kter˘ podléhá
reÏimu zpûtného odbûru, jehoÏ plnûní
mûsto zaji‰Èuje na sbûrném dvofie.
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Co se t˘ãe bioodpadu, Ïádáme ty ob-
ãany, ktefií mají moÏnost bioodpad kom-
postovat na vlastních zahrádkách, aby
tímto zpÛsobem bioodpad likvidovali.
Prosíme také, aby donesené vûtve, které
podléhají jinému zpÛsobu recyklace, ne-

byly smíchány s ostatním bioodpadem.
Budou odvezeny následnû. Obãané, kte-
fií se úãastní pilotního projektu sbûru bi-
oodpadÛ, uloÏí bioodpad do bionádob,
které jim budou poskytnuty na konci
bfiezna.

Plán pfiistavení sad velkoobjemov˘ch kontejnerÛ dle míst urãení a termínÛ
v období od 1. do 29. dubna

úter˘ 1. 4. 2008  . . . . . . ul. âernohorská  . . . . . . . . . u Jefiábkov˘ch
 . . . . . . ul. Janáãkova  . . . . . . . . . . . parkovi‰tû „u Náhonu"

ãtvrtek 3. 4. 2008 . . . . . ul. Kvapilova . . . . . . . . . . . . u Z· Smí‰kova
 . . . . . sídl.Pod Klucaninou  . . . . . . parkovi‰tû u Po‰ty 3

úter˘ 8. 4. 2008  . . . . . . ul. Drbalova  . . . . . . . . . . . . u bytov˘ch domÛ
 . . . . . . U Humpolky  . . . . . . . . . . . . parkovi‰tû

ãtvrtek 10. 4. 2008 . . . . sídl. Pod Kvûtnicí  . . . . . . . . parkovi‰tû ul .Polní
 . . . . ul. Erbenova  . . . . . . . . . . . . u bytov˘ch domÛ

úter˘ 15. 4. 2008  . . . . . Trnec . . . . . . . . . . . . . . . . . . u velkoobchodu
 . . . . . ul. Klá‰terská  . . . . . . . . . . . u závor

ãtvrtek 17 .4. 2008 . . . . ul. Na Hrádku . . . . . . . . . . . u Starého hfibitova
 . . . . ul. PurkyÀova  . . . . . . . . . . . u nemocnice

úter˘ 22. 4. 2008  . . . . . Pej‰kov  . . . . . . . . . . . . . . . . u autobusové zastávky
 . . . . . Jamné  . . . . . . . . . . . . . . . . . u hostince „U VlachÛ"

ãtvrtek 24. 4. 2008 . . . . nám. 28.fiíjna  . . . . . . . . . . . parkovi‰tû u Z·
 . . . . ul. Brnûnská  . . . . . . . . . . . . u pily
 . . . . Hájek - Hajánky  . . . . . . . . . naproti kulturnímu domu

úter˘ 29. 4. 2008  . . . . . Za ml˘nem  . . . . . . . . . . . . . u kfiíÏku
 . . . . . sídl. Pod Klucaninou . . . . . . ul. Halasova

(pouze velkoobjemov˘ odpad)
 . . . . . sídl. Pod Kvûtnicí  . . . . . . . . na konci ul. Králova

Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti
je umístûna sada kontejnerÛ v dobû
od l4.00 hod. do l8.00 hod.

Komu nevyhovují dané termíny ãi
stanovi‰tû, má moÏnost svÛj odpad ulo-
Ïit celoroãnû do sady kontejnerÛ sta-
bilnû umístûn˘ch na sbûrném dvofie,
ulice Wágnerova 1543, a to v dobû:
pondûlí: 7.00 – l6.30 hod.
úter˘ – pátek: 7.00 – l5.00 hod.
sobota: 8.00 – l2.00 hod.
Pfii ukládání odpadu na sbûrném dvofie

je nutné pfiedloÏit obãansk˘ prÛkaz
k prokázání trvalého pobytu, v pfiípadû
místního "chatafie" doklad o zaplacení
poplatku za svoz odpadu. Na sbûrném
dvofie se rovnûÏ mÛÏete informovat,
kam s odpady, se kter˘mi si nevíte rady
(tel.: 549 4l0 422).

Za odpad z domácností nelze povaÏo-
vat stavební suÈ, krytinu a ostatní sta-
vební odpad nebo v˘kopek zeminy.
Tento materiál je moÏné na sbûrném
dvofie za úhradu uloÏit.
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Mimo sbûrn˘ dvÛr je v provozu
V̆ kupna Ïeleza a barevn˘ch kovÛ firmy
FIALA v areálu Jihomoravsk˘ch lesÛ
Ti‰nov na Ostrovci s pracovní dobou
pondûlí – pátek:  8.00 – l6.00 hod.
a v kaÏdou pfiedem avizovanou sobotu
(tel.: 604 213 996). Odpadov˘ papír lze
také uloÏit ve sbûrnû pana Milo‰e Fr˘by
– Kontest, provozovna Pfiedklá‰tefií, ve
Vísce naproti papírnû, s otevírací dobou
ve v‰ední dny vÏdy od  8.00 – 13.00 hod.
a 13.30 – 16.00 hod.

Ing. Václav Drhlík

Sbûr bioodpadu – pilotní
projekt

Mûsto Ti‰nov ve spolupráci se spo-
leãností SITA CZ, a. s. zahájí v dubnu
pilotní projekt sbûru bioodpadu. Na pfie-
lomu bfiezna a dubna nav‰tívili ãlenové
komise ÎP a Ïáci Z· 28. fiíjna obãany
Ïijící ve vybran˘ch ulicích. Bylo nav‰tí-
veno necel˘ch 300 domácností.  Nemalá
ãást obãanÛ nebyla zastiÏena doma ãi si
dotazník vzali s tím, Ïe si svoji úãast
v pilotním projektu rozmyslí. Doposud
bylo vyplnûno ãi odevzdáno 159 dotaz-
níkÛ. Prozatím 105 domácností má
zájem zapojit se do pilotního projektu,
velká ãást z tûchto zájemcÛ jiÏ kompo-
stuje, ale kompostér jim nestaãí, a proto
vítají i systém sbûru. Nûktefií jiÏ také
kompostují, ale plevel, shnilá jablka,
zbytky z pfiípravy jídel si na „svÛj" kom-
post nedávají. 54 domácností nemá
zájem o sbûr bioodpadu, pfieváÏnû vlastní
uÏitkovou zahrádku, v‰e kompostují
a kompost vyuÏijí na své zahrádce. Toto
je ideální zpÛsob nakládání s bioodpa-
dem. Ti obãané, ktefií se rozm˘‰lí ãi ne-
stihli z ãasov˘ch dÛvodÛ dotazník ode-
vzdat ãi zaslat a ktefií budou mít zájem
o sbûr bioodpadu, budou moci je‰tû pfii

rozvozu o bionádobu poÏádat, neboÈ
bude k dispozici omezen˘ poãet bio-
nádob jako rezerva. Bionádoba bude
zapÛjãena k bezplatnému uÏívání.

Pilotní projekt bude zahájen
rozvozem nádob dne 28. a 29. bfiez-
na od 15.00 – 18.00 hod a v sobotu
30. dubna od 8.00 – 12.00 hod.
Zájemci o sbûr bioodpadu Ïijící ve vy-
bran˘ch ulicích, ktefií nebudou zastiÏeni
v tûchto termínech doma si mohou proti
podpisu nádobu vyzvednout na sbûrném
dvofie na ul. Wágnerovû. Pro pilotní pro-
jekt byly osloveny domácnosti na ulicích
Riegrova, Tyr‰ova, Jiráskova, DruÏstevní,
Na Honech, Drbalova, Nerudova, âerno-
horská, Husova, Sv. âecha, Chodníãek,
Na Rybníãku, PurkyÀova, Revoluãní,
Al‰ova, Hybe‰ova, Máchova a Dobrov-
ského. První svoz bioodpadu bude usku-
teãnûn v pondûlí 14. 4. 2008 v odpoled-
ních hodinách orientaãnû od 13.00 do
16.00 hod. Svozy bioodpadu budou ná-
slednû probíhat kaÏd˘ sud˘ t˘den v pon-
dûlí v uvedeném ãase. K dispozici bude
nádoba o objemu 240 litrÛ, pro zájemce
smalouzahradouoobjemu120ãi140 litrÛ.

Bionádoba je speciální nádoba na bio-
odpad podobná bûÏné plastové popel-
nici na smûsn˘ odpad. Je navrÏena tak,
aby ji bylo moÏné vyváÏet 1x za 14 dní.
Bionádoba je na boãních stûnách a ve
víku (pod stfií‰kou proti de‰ti) opatfiena
velk˘m mnoÏstvím vûtracích otvorÛ.
Vûtrací otvory a vyklápûcí ro‰t bioná-
doby zaji‰Èují, Ïe se z bioodpadu vypafiu-
je voda, sniÏuje se hmotnost bioodpadu
a omezuje zápach.

Do nádoby na bioodpad patfií
bioodpad z domácnosti:
• zbytky ovoce (jádfiince, slupky aj.)

a zeleniny (listy, naÈ aj.)

• zvadlé kvûtiny, rostliny z kvûtináãÛ

• skofiápky z vajíãek, zbytky peãiva
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a obilnin, papírové ubrousky a utûrky,
lepenka

• ãajov˘ odpad, ãajové sáãky, kávov˘
odpad vãetnû filtrÛ

bioodpad ze zahrady:
• poseãená tráva, plevel, ko‰Èály i celé

rostliny, seno, sláma, zbytky rostlin,
listí

• podest˘lka z chovu drobn˘ch domá-
cích zvífiat (omezené mnoÏství)

• na‰tûpkovaná dfievní hmota z vûtvoví,
piliny, hobliny, vychlazen˘ popel z pá-
lení dfieva

Do nádoby na bioodpad nepatfií:

• oleje, zbytky jídel, maso, kÛÏe, kosti
a uhynulá zvífiata

Bioodpad z domácností bude moÏné
odkládat do bionádoby buì v papírov˘ch
sáãcích nebo volnû vysypáním z va‰í ná-
doby na bioodpad. Nevhazujte bioodpad
v plastov˘ch sáãcích!

Svoz bioodpadu bude v leto‰ním roce
zaji‰Èovat spoleãnost SITA CZ a. s.
Bioodpad bude následnû vyuÏíván
v kompostárnû v Boskovicích.

Ing. Václav Drhlík 

MûKS Ti‰nov

Cyklus semináfiÛ Cesta Ïeny

Semináfie jsou zamûfiené na práci
s Ïenskou mystikou a symboly, rozvíjení
kontaktu s tûlem a jeho intuicí, léãení
hlubok˘ch zranûní Ïensk˘ch du‰í a tûl,
a tím získání síly b˘t aktivní, a pfiitom
zranitelná, sílu stát si za sv˘m a pfiece
se empaticky vztahovat k ostatním.

První semináfi se koná 29. 3. 2008
od 9.00 do 18.00 hodin

Téma: Co mi chce fiíct moje tûlo
Obsahem semináfie bude navázání

kontaktu s tûlem, jeho lep‰í pfiijetí, ob-
novení schopnosti cítit co se s námi dûje
a jednat v souladu s na‰í instinktivní
podstatou.

Semináfie se konají v budovû
Mûstského kulturního stfiediska Ti‰nov,
Ml˘nská ulice 152.
Semináfi vede Ivana Jaitnerová
Pfiihlásit se mÛÏete na telefonu:
728 842 587, 549 410 082

nebo emailem na adrese:
Ivana.Jaitnerová@seznam.cz
iva.jiraskova@baz.cz
Dal‰í informace na:
www.ijporadna.wz.cz

2. dubna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

7. koncert KPH 2007/08
Libu‰e a Radim Panãochovi

4ruãní klavír

KLAVÍRNÍ DUO manÏelÛ
Panãochov˘ch vzniklo za spoleãn˘ch
studií na JAMU v roce 1998. V roce
2000 se zúãastnili mistrovsk˘ch kurzÛ
v PafiíÏi, kde pracovali pod vedením
francouzského dua Scaramouche.

Radim Panãocha (1975), zlínsk˘
rodák, studoval obor klavír na
Konzervatofii v KromûfiíÏi, JAMU
v Brnû a na Stavanger College
v Norsku. Studia si doplnil na mistrov-
sk˘ch kurzech v Lond˘nû, V˘maru
a PafiíÏi. V roce 1996 se stal absolutním
vítûzem soutûÏe Anglo-czechoslovak
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music competition v Lond˘nû, v roce
1998 byl jedním z vítûzÛ Stavanger
chamber music festivalu v kategorii
klavírního tria. Vystupuje jako sólov˘
nebo komorní hráã v rÛzn˘ch zemích
Evropy. Od roku 2001 spolupracuje jako
korepetitor na Letních houslov˘ch kur-
zech Václava Hudeãka v Luhaãovicích. Od
roku 2002 pÛsobí na HF JAMU v Brnû
jako odborn˘ asistent na katedfie decho-
v˘ch nástrojÛ a zároveÀ jako pedagog
na brnûnské konzervatofii.

Libu‰e Panãochová (1977), naro-
zena v Tfiebíãi, hraje na klavír od tfií let.
Klavírní hru studovala na Konzervatofii
v Brnû, na JAMU a na Stavanger
College v Norsku. V kategorii „komorní
hra" získala v roce 2003 na soutûÏi
B. MartinÛ 2. místo. Od studií se inten-
zivnû vûnuje spolupráci s hráãi na smyã-
cové nástroje a od roku 1998 se anga-
Ïuje na Letních houslov˘ch kurzech
V. Hudeãka v Luhaãovicích. Koncertuje
v rÛzn˘ch zemích Evropy. Od roku 2002
pÛsobí na Konzervatofii v Brnû a od roku
2004 na JAMU jako odborná asistentka
na katedfie smyãcov˘ch nástrojÛ.

8. dubna v 19.30 hod.
sokolovna Ti‰nov

Cimbálová muzika Hradi‰Èan
s Jifiím Pavlicou

Cimbálová muzika Hradi‰Èan patfií
k nejznámûj‰ím moravsk˘m cimbálo-
v˘m kapelám. Je ojedinûl˘m hudebním
tûlesem s vysokou umûleckou i interpre-
taãní úrovní, nezvykle ‰irok˘m Ïánro-
v˘m zábûrem a netradiãním repertoá-
rem, jehoÏ inspiraãním zdrojem se stal
folklór. Vznikla spoleãnû s taneãním
souborem v roce 1950 v Uherském
Hradi‰ti.

Od roku 1978 je primá‰em a umûlec-
k˘m vedoucím Hradi‰Èanu tvÛrãí
osobnost – houslista a hudební sklada-
tel Jifií Pavlica.

ZpÛsob práce, dramaturgie a umû-
lecká úroveÀ fiadí Hradi‰Èan k ojedi-
nûl˘m tûlesÛm nejen ve svém regionu.
Je ãast˘m hostem TV pofiadÛ, domácích
i zahraniãních festivalÛ. Hradi‰Èan na-
toãil více neÏ 25 stûÏejních zvukov˘ch
nosiãÛ.Tleskali mu diváci ãtyfi konti-
nentÛ. Hlavní náplÀ práce tvofií
koncertní ãinnost, která pfiedstavuje
pfiibliÏnû 150 vystoupení roãnû.
Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel.: 549 410 022

11. dubna v 19.00 hod.
PORTA COELI Pfiedklá‰tefií

JOAN DeVee DIXON (USA) – varhany

Koncert se koná v rámci celorepubli-
kového hudebního festivalu AMERICKÉ
JARO (10. – 16. dubna 2008).

Varhanice a klavíristka Joan
DeVee Dixon zaãala svou profesionální
dráhu debutem s Minnesota Orchestra
na pozvání Sira Neville Marrinera. Od
té doby absolvovala fiadu koncertních
turné po USA, Velké Británii, Francii,
Nûmecku, ·v˘carsku, Rakousku, Itálii,
Palestinû a Japonsku. Je hostem festi-
valÛ, univerzit, ‰kol a kostelÛ po celém
svûtû a její nahrávky se vysílají v rá-
diích po cel˘ch Spojen˘ch státech.

V seznamu jejích koncertÛ jsou reci-
tály ve Westminster Abbey, West-
minster Cathedral, Temple Church
v Lond˘nû, radnici a Christ Church
Cathedral v Oxfordu, Americké kated-
rále v PafiíÏi, chrámu sv. Marka v Bená-
tkách, katedrále sv. Ondfieje v Tokiu,
Bethlehem Peace Center v Palestinû,
Orchestra Hall v Minneapolis, Music
Theatre v Sao Paulu, Dame Myra Hess
Series v Chicagu, Washingtonu,
Wannamaker Grand Court Organ ve
Filadelfii, chrámu sv. Václava ve
Spillville a ve Svûtovém kongresovém
centru v Atlantû.

Dr. Dixon je drÏitelkou 1. ceny
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v soutûÏi WAMSO (Minnesota Orchestra
Volunteer Association) a ãtyfinásobnou
drÏitelkou prestiÏní Individual Artist
Award od Státní umûlecké rady
v Marylandu. Je autorkou biografie
o americkém skladateli George Roch-
bergovi a spolupracovala se skladatelkou
Dr. Emmou Lou Diemer na fiadû nahrá-
vek a více neÏ 100 svûtov˘ch premiér.

·est z deseti vydan˘ch CD Joan
DeVee Dixon je vûnováno varhanám
(zejména rÛzná varhanní zpracování
ÏalmÛ). Její ãtyfii klavírní CD obsahují
klasickou hudbu a úpravy znám˘ch
spirituálÛ, Jubilee a vánoãních písní.
V souãasné dobû pracuje na multime-
diálním projektu s nov˘mi Ïalmy pro
klavír od E. L. Diemer.

Joan DeVee Dixon je mimofiádnou
profesorkou hudby na Frostburg State
University v Marylandu. Je absolvent-
kou Aspen Music Festival a Norfolk
Chamber Music program na Yale
University a absolventkou Drake
University a Southwestern Baptist
Theological Seminary. Jejími pedagogy
byli Joan Smalley, George Katz, Nelita
True, Robert Smith, David Herman
a Norma Stevlingson. Má jiÏ dvacet let
praxe jako varhanice a hudební fieditel-
ka. Jako dobrovolník se úãastnila misií
v Japonsku a Palestinû. Je ãlenkou
Americké spoleãnosti varhaníkÛ
a Sigma Alpha Iota (SAI).
Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel.: 549 410 022

Úter˘ 9 – 10 hodin
sál MûKS na Ml˘nské ulici

SAMA DOMA V TI·NOVù

Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedením fyzioterapeuta.

S sebou podloÏku na cviãení. Pokud
nemáte, mÛÏete si pÛjãit v MûKS.
Vstupné symbolické 20,- Kã.

Jifii Schmitzer hrající,
zpívající, mluvící

10. bfiezna pfied polozaplnûn˘m
sálem kina Svratka mûl J. Schmitzer
svÛj recitál a kdo nepfii‰el, prohloupil.

Hodinu a pÛl bez pfiestávky trvající
koncert mûl pohodovou náladu a pevnou
koncepci. Interpret neotfiel˘ch písní,
které doprovázel na kytaru, jednotlivé
pfieklenoval nelacin˘m povídáním.
Téma vûcná, ze Ïivota známá. Îádné
pózy, Ïádná teatrálnost. Umûl hravû
zaujmout, navnadit a v˘sledek s klidem
zvrátit. S úsmûvem nestrojen˘m roze-
smával i tû‰il osobitou sebeironií.

Pfied posledním nepfiídavkem za-
znûla vûta, která coby motto v‰emu
drnãí v du‰i: „S létem je to jako se smrtí
– pokud neprobíhá, tak se blíÏí".

- pavels -

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

Stfieda 19.00 – 20.30
REIKI – MEDITACE

âtvrtek 20.00 – 21.00
Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedením fyzioterapeuta

Jednotné vstupné 30,- Kã.

JamborÛv dÛm – GALERIE
Brnûnská 475, 666 01  Ti‰nov
telefon 549 410 211

V˘stava v rámci cyklu
„KfiíÏem kráÏem Ti‰novem"
29. bfiezna – 24. dubna 2008

Pavel Matyska – obrazy
Anna Matusiaková – fotografie
Václav Kupsk˘ ml. – fotoprojekce
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VernisáÏ v˘stavy v sobotu
29. bfiezna v 17.00 hod.

Pavel Matyska
* 5. 1. 1977 v Brnû
1991 – 1995 ·kola umûleck˘ch fiemesel
ak. mal. Miroslava Bravence
1995 – 2002 Fakulta v˘tvarn˘ch umûní
VUT v Brnû, ateliér prof. Jifiího
Naãeradského

Václav Kupsk˘
* 27. 8. 1973 Brno
1996 – 2000 UMPRUM Uherské
Hradi‰tû – uÏitá fotografie
2001 – 2005 JABOK – Vy‰‰í odborná
‰kola sociálnû pedagogická a teologická
2000 – 2006 Akademie v˘tvarn˘ch umû-
ní (2000 – 2001, 2006 – prof. ·ejn;
2002 – 2005 – prof. Kokolia)
Ïenat˘, má dvû dûti, Ïije a pracuje
v Bechyni

Anna Matusiaková
* 9. 10. 1980 v Brnû 
1995 – 1999  Stfiední ‰kola umûleck˘ch
fiemesel, obor uÏitá fotografie – Brno
1999 – 2003  Institut tvÛrãí fotografie –
– Slezská univerzita v Opavû
Ïije v Ti‰novû

Pátek 4. dubna v 17.00 hod.
Jamborova galerie

O ãajích, jejich pfiípravû a pití

Povídání o rÛzn˘ch druzích ãajÛ,
náv‰tûva Indie, âíny i Japonska a malá
ukázka ãajového obfiadu.

Vyzkou‰íte si pfiípravu rÛzn˘ch
druhÛ ãajÛ (bylinkov˘ch, ãerného, zele-
ného, bílého i Ïlutého ãaje) a ochutnáme
spoleãnû jejich sladkou, kvûtinovou i ko-
fienûnou chuÈ.

Zve vás srdeãnû Jana Koudelová
//www.mekstisnov.profitux.cz/

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci dubnu
– oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Univerzita volného ãasu

1. 4., 2. 4., 9. 4., 15. 4., 16. 4., 23. 4,
29. 4. a 30. 4. 2008 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ – Kapitoly
z dûjin umûní

8. 4. a 22. 4. 2008 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ – Zdrav˘ Ïivot-
ní styl (Ischemická choroba srdeãní,
infarkt myokardu, rizikové faktory –
pfiedná‰í MUDr. Miroslava Patoãková;
Vysok˘ krevní tlak, jeho rizika – pfied-
ná‰í MUDr. Sylva Koudelková)

Salonky

3. 4. 2008 v 9.30
Co víme a nevíme o vãelách

Náplní besedy s ing. Vladimírem
Kapounem bude historie vãelafiství
v‰eobecnû i historie Ti‰novského vãelafi-
ského spolku, dále si budeme povídat
o vãelách a vãelstvech, o jejich v˘znamu
pro Ïivot na zemi, produktech vãel a je-
jich vyuÏití, ukáÏeme si základní vãelafi-
ské potfieby a chybût nebude ani ochut-
návka medu a medoviny.

17. 4. 2008 v 8.30
Zájezd do Moravského Krumlova

a Dolních Kounic
V rámci projektu „Salonky" nav‰tíví-

me Slovanskou epopej v Moravském
Krumlovû a Klá‰ter Rosa Coeli
v Dolních Kounicích.
Podrobnûj‰í informace v knihovnû nebo
na telefonním ãísle 549 121 001-5.
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Trénování pamûti

7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2008 v 9.30
Ach, ta moje hlava!

PfieváÏnû ãlenÛm "SalonkÛ" jsou
urãeny dvouhodinnové pokraãovací
kurzy trénování pamûti.

Beseda o knize

24. 4. 2008 v 17.00
Ekvádor a Galapágy

S cestovatelem Karlem Wolfem pro-
zkoumáme husté amazonské pralesy,
poodhalíme tajemství krásn˘ch a jem-
n˘ch kloboukÛ „panamákÛ", které ple-
tou z vláken tropické palmy indiánské
Ïeny v horách. Z hlavního mûsta Quito
se vydáme na krátk˘ v˘let do mûsta
Otavalo s tradiãním dobytãím trhem.
Následovat bude cesta na pobfieÏí
Pacifiku, kde budeme pozorovat páfiící
se keporkaky, a nakonec cesta na sou-
ostroví Galapágy, kde vás pfiekvapí ne-
ãekané mnoÏství zvífiat – modronozí
a ãervenonozí terejové, skotaãící lach-
tani, mofi‰tí i suchozem‰tí leguáni
a nebo obfií Ïelvy, které daly cel˘m ost-
rovÛm jméno. Tyto vulkanické ostrovy
a jejich pfiírodnû-historické souvislosti
jsou naprost˘m unikátem na zemi a ne-
ní divu, Ïe zde Charles Darwin vyslovil
snad nejdÛleÏitûj‰í pfiírodní zákon –
o v˘bûru druhÛ.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci dubnu
– oddûlení pro dûti a mládeÏ

Kulturnû v˘chovné akce
a besedy

1. 4. 2008 v 10.00
Astrid Lindgrenová a její svût
Povídání o Ïivotû a díle Astrid

Lindgrenové, která za svÛj Ïivot získala

neuvûfiitelnou pfiízeÀ ãtenáfiÛ a celou
fiadu ocenûní.

8. 4. 2008 v 8.30 a 10.00
Vidûní má mnoho podob

Dramatická lekce. Do nitra knihy
Ivy Procházkové „Pût minut pfied
veãefií" nás zavede studentka Katka
Hromãíková. Dûti se dozví interaktivní
a netradiãní formou zajímavosti nejen
o knize, ale i o autorce.

Spoleãné ãtení
29. 4. 2008 od 15.00 Spoleãné ãtení

"Bez ohledu na to, kolik má‰ práce, ta
nejdÛleÏitûj‰í vûc, kterou mÛÏe‰ uãinit
pro budoucnost svého dítûte, je kromû
projevÛ lásky, objímání, také kaÏdo-
denní hlasité ãtení a radikální omezení
televize".

Dal‰í spoleãné ãtení probûhne
v ãítárnû dûtského oddûlení. Srdeãnû
zveme v‰echny zájemce, ktefií se s námi
chtûjí zaposlouchat do kouzelného svûta
pohádek a pfiíbûhÛ.

Z proutûného ko‰íku
2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4. a 30. 4. 2008

od 13.00 do 16.00 si v rámci
stfiedeãních tvofiiv˘ch dílen bu-
deme s dûtmi malovat, vyrábût
pfiáníãka a obrázky do oken.

Mûstská knihovna Ti‰nov

V rámci projektu SALONKY pofiádá ve
ãtvrtek 3. dubna 2008 v 9.30 hod.
besedu s Ing. Vladimírem Kapounem
na téma CO VÍME A NEVÍME
O VâELÁCH

Témata:
1. historie vãelafiství
2. vãela a vãelstvo
3. v˘znam vãel pro Ïivot na zemi
4. produkty vãel a jejich vyuÏití
5. ukázka základních vãelafisk˘ch po-
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tfieb, ochutnávka medu, medoviny
Pfiedná‰ka probûhne v pfiedná‰kovém
sále knihovny.

Mûstská knihovna Ti‰nov

Pofiádá v rámci projektu SALONKY ve
ãtvrtek 17. dubna 2008 zájezd do
Moravského Krumlova (Slovanská epo-
pej) a Dolních Kounic (klá‰ter Rosa Coeli)
Odjezd: v 8.30 hod. z námûstí Míru

Cena: Vstupné na Slovanskou epopej
40,- Kã
Vstupné do klá‰tera Rosa Coeli 20,- Kã
Cena autobusu: 80,- Kã
Celková ãástka splatná pfii odjezdu
je 140,- Kã.
Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v knihovnû nebo telefonicky na ãísle
549 121 001,2.
UpozorÀujeme úãastníky, aby se teple
oblékli!!!

Kam – duben
Datum Akce Místo âas Organizuje

27. 3. Nov˘ Zéland na kole a pû‰ky – beseda knihovna 17.00 MûK
29. 3. Domeãek open – ãasovka rádiákÛ DDM 14.00 DDM 
31. 3. Koncert kytarov˘ a dechov˘ch sál ZU· 16.30 ZU·

dfievûn˘ch nástrojÛ
2. 4. KPH – Libu‰e a Radim Panãochovi, sál MûKS 19.30 MûKS

ãtyfiruãní klavír
3. 4. Salonky – Co víme a nevíme o vãelách knihovna 9.30 MûK
7. 4. Akordeonov˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·
8. 4. Hradi‰Èan – koncert sokolovna 19.30 MûKS

11. 4. Americké jaro – Joan de Vee Dixon, Porta coeli 19.00 MûKS
varhany

14. 4. Pûveck˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·
17. 4. Salonky – zájezd do Moravského knihovna 8.30 MûK

Krumlova a Dolních Kounic
21. 4. Olah Szaboles Quartet – koncert sál MûKS 19.30 MûKS
23. 4. KPH – Pavla Bartoníková – harfa, sál MûKS 19.30 MûKS

Hana Bartoníková – hoboj
24. 4. Ekvádor a Galapágy – knihovna 17.00 MûK

– cestopisná beseda
28. 4. Komorní koncert sál ZU· 16.30 ZU·

V˘stavy
Datum Akce Místo

29. 3. – 24. 4. Kupsk˘, Matyska – obrazy, galerie JamborÛv dÛm
Matusiakova – fotografie

30. 3. – 30. 4. Zastavme na chvíºu ãas – fotoklub Váh galerie Diana
3. 3. – 29. 4. Svûtla a stíny du‰e Domov sv. AlÏbûty,

ÎernÛvka
16. 3. – 4. 5. Svátky jara Podhorácké muzeum

Pfiedklá‰tefií
4. 4. – 27. 4. Franti‰ek Jurek – obrazy Libu‰ina galerie
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Základní umûlecká
‰kola Ti‰nov

Umûlecké sdruÏení Ti‰nov

Jazzov˘ podveãer s uãiteli a Ïáky ‰koly

Supervize: Zdenûk Junák
alias ãetník AmbroÏ
a
Ladislav Mareãek
herci ze seriálu
âetnické humoresky

15. dubna 2008 v 17. 00 hod.
kino Ti‰nov
Vstupné 50,- Kã.

Libu‰ina galerie
v Malhostovicích

Vás zve na vernisáÏ
autorské v˘stavy:

Franti‰ek Jurek
Obrazy

4. dubna 2008
v 17.00 hod.

Netradiãní v˘stavou
nás provedou ãlenové divadla Radost
V̆ stava potrvá do 27. dubna 2008
Otevfieno úter˘ – nedûle 14.00 – 18.00
Tel.: 603 870 742
www.libusinagalerie.cz

Ti‰novská televize
v Îelezném

Ti‰novská televize se stala svou
vysoce profesionální prací mediálním
fenoménem nejen Ti‰nova, ale celého
regionu. Ne v‰ak v‰ude lze shlédnout
zajímavé pofiady tohoto studia.

Proto se rozhodl Obecní úfiad

v Îelezném a KPVU ve spolupráci
s Ti‰novskou televizí uspofiádat v nedûli
30. bfiezna v 17.30 hod. v kulturním
domû veãer, nazvan˘ „Îelezné
v Ti‰novské televizi". Na tomto kompo-
novaném veãeru, shlédnou úãastníci
nûkolik zajímav˘ch dokumentÛ, napfi.
filmovou reportáÏ z otevfiení LIMOVY,
sestfiih reportáÏí z kulturního Ïivota
obce, z rekonstrukcí bitev z americké
obãanské války a na závûr také doku-
ment o zajímavé pfiírodní lokalitû
Hradisko, kter˘m provází Doc. Jan
Lacina s v˘tvarnicí Miladou Kollárovou.
Podûkování za uskuteãnûní tohoto zají-
mavého veãera patfií Ing. Radimu
Tichému, autoru vût‰iny dokumentÛ,
kter˘ se ochotnû ujal realizace tohoto
projektu.

Mgr. Miroslav Pavlík

28. bfiezen – Den uãitelÛ

Svátek dneska uãitelé slaví
hodnû ‰tûstí,lásky zdraví.
V klidu proÏijte dal‰í léta
aÈ Vá‰ Ïivot stále vzkvétá,
provází Vás samá radost,
nadûje a Ïádná starost.
AÈ pfiekonáte tûÏké chvíle
s pevnou vÛlí,v plné síle.
AÈ úsmûvu jasná záfie
nevymizí z Va‰í tváfie. 
AÈ Vás slunce stále hfieje,
Ïádn˘ Ïák Vás nedohfieje
to s uctivou pokorou
zní teì celou oborou.

Pfieje ·kolní parlament
pfii Z· Smí‰kova

Na‰a Libuna
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Únor v Matefiském centru
Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka@webzdarma.cz

29. 3. 2008 od 9.00 hod.
Dopoledne s tatínky
Matefiské centrum
Studánka bude patfiit
tatínkÛm a jejich dûtem

– cviãení, tvofiení a hlavnû prima
zábava. Tû‰í se na Vás táta David!

30. 3. 2008 ve 14 hod. a v 16 hod.
Kamarádi (Divadélko Oveãka)

Pásmo pfiíbûhÛ zvífiátek a lesních
skfiítkÛ, ktefií nacházejí opravdové
kamarádství. MaÀáskové pfiedstavení
se koná v Matefiském centru Studánka.

Poãet míst je omezen, hlaste se
pfiedem na tel. 737 581 873, 539 002 827
nebo pfiímo v matefiském centru.

4. 4. 2008 od 9.30 hod.
Brouãci – pro maminky s miminky

od 0 do 12 mûsícÛ
Na‰e pozvání pfiijala paní Dana

Bártová z babyclubu FONTÁNA Brno,
která si pfiipravila proÏitkov˘ semináfi
zamûfien˘ na vnímání pohybu a cviãení
nejmen‰ích dûtí, manipulaci s kojenci,
koupání miminek a cviãení na míãi.

5. 4. 2008 od 9.00 hod.
Dopoledne s tatínky

Matefiské centrum Studánka bude
patfiit tatínkÛm a jejich dûtem – cviãení,
tvofiení a hlavnû prima zábava. Tû‰í se
na Vás táta David!

8. 4. – 11. 4. 2008
Burza dûtského obleãení
V̆ kup: Út 11 – 18 hod.

Prodej: St 9 – 12, 14 – 16 hod.
ât 9 – 12, 14 – 18 hod.
Pá 9 – 11 hod.

V˘dej: Pá 11 – 18 hod.
Více informací pfiímo v matefiském centru.

19. 4. – 20. 4. 2008
B˘t Ïenou a cítit harmonii se sebou
…Jarní inspirace

Relaxaãní víkend s orientálním tan-
cem, intuitivním tancem a dal‰ím pro-
gramem, kdy odloÏíme své bûÏné role
a uãiníme dal‰í krÛãky za poznáním své
Ïenské podstaty a síly Ïenského kruhu.
Program vede Libu‰e Koneãná – kromû
taneãních kurzÛ se zab˘vá léãiv˘mi ma-
sáÏemi a bioenergetickou harmonizací,
studiem pfiírodních zákonÛ (ajurvédy)
pÛsobících na zdraví ãlovûka a astrolo-
gick˘mi v˘klady. Dal‰í informace na
tel. 777 351 353.

Zveme v‰echny na JARNÍ
KOâKOVÁNÍ NA PODMITROVù od
1. kvûtna do 4. kvûtna 2008. Jedná se
o pobyt rodiãÛ s dûtmi v rekreaãním
stfiedisku poblíÏ mûsteãka StráÏku
a Mitrova. Dopolední a odpolední pro-
gram, sportovní aktivity, hry v pfiírodû,
v˘tvarná tvofiení pro dûti, hry a v˘lety
do lesa.

Rezervujte si místo jiÏ nyní a budete
zafiazeni do seznamu závazn˘ch úãast-
níkÛ pobytu.

Domeãek open 2008

Závod aut fiízen˘ch vysílaãkou

Kdy: 29. 3. 14.00 – 17.00 hod.
Kde: DDM Hasiãka
Doprovodn˘ program: Stolní fotbálek,
fingerboarding, PC hry
Vstupné: volné
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Zápis do matefiské ‰koly
Sluníãko a U Humpolky
v Ti‰novû na ‰kolní rok
2008/2009

Den otevfien˘ch dvefií probûhne
9. dubna 2008 od 9.00 do 15.00 hod.,
kdy si rodiãe s dûtmi mohou prohléd-
nout obû pracovi‰tû ‰kol – Na
Rybníãku i na Horovû ulici –
U Humpolky i na Kvûtnické ulici
a vyzvednou si Îádost o pfiijetí dítûte do
M·. Zápis dûtí do M· probûhne
16. a 17. dubna 2008 od 9.00 do
15.00 hod. pouze na pracovi‰ti Na
Rybníãku a U Humpolky, kde rodiãe
dûtí pfiedají fieditelce vyplnûnou a léka-
fiem potvrzenou Ïádost. ZároveÀ jim bu-
dou  poskytnuty dal‰í informace t˘kající
se pfiijetí dûtí do M·.

Informace o M· najdete na internetu na
adrese: http://www.tisnov-mesto.cz

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

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

2. sourozenec dítûte, které jiÏ do M· do-
chází a hlásí se na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9.

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

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

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

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

7. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt

s polodenní stravou od 1. 9. s trval˘m
pobytem v jin˘ch obcích bez M·

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

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

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

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

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

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

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

15. dítû z kriteria 1-14 s jin˘m nástu-
pem 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6,
15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12,
15/13, 15/14

Pofiadí umístûní v kriteriu v pfiípadû
shodnosti umístûní rozhoduje den naro-
zení dítûte – s pfiedností star‰ích.

LyÏafisk˘ kurz Kunãice

Ve dnech 9. – 14. bfiezna 2008 se Ïáci
7. tfiíd ze Z· nám. 28. fiíjna zúãastnili
lyÏafiského v˘cvikového kurzu, kter˘ se
konal v Kunãicích u Králického
SnûÏníku. Zúãastnilo se 51 ÏákÛ, z nichÏ
nûktefií na lyÏích stáli jen párkrát a nûk-
tefií dokonce vÛbec! Pfiesto si zaslouÏí
pochvalu v‰ichni, kdo v pomûrnû
krátkém ãase, pod odborn˘m vedením
uãitelÛ, dosahovali ze dne na den lep-
‰ích a lep‰ích v˘konÛ.
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Poãasí sice pfiíli‰ nepfiálo v˘born˘m
v˘konÛm, ale lyÏovali jsme do poslední
chvíle. V tomto nám zjednodu‰ovalo
úlohu vynikající zázemí chaty
„U Profesora" s v˘bornou domácí kuchy-
ní. Závûreãn˘ den, kdy se v‰ichni vydali
lyÏovat na 9 km vzdálenou sjezdovku,
byl skuteãnû zkou‰kou ohnûm. Silnû zle-
dovatûlá sjezdovka, kterou i místní vle-
kafii naz˘vali „ledová hora", byla testem
novû získan˘ch lyÏafisk˘ch schopností,
ve kterém v‰ichni uspûli. Závûreãn˘
veãer, kdy se konal ma‰karní ples a pro-
gram v reÏii 7. A, nás mohl jen utvrdit
v kreativitû a vtipnosti dûtí.

Cel˘ lyÏafisk˘ kurz byl velmi vydafie-
n˘. NejdÛleÏitûj‰ím pozitivem a zadosti-
uãinûním, ale pro v‰echny uãitele bylo
zji‰tûní, Ïe vût‰ina zaãáteãníkÛ proje-
vila a získala velmi siln˘ vztah k horám
a lyÏování. Vzhledem k v˘‰e zmínûn˘m
skuteãnostem, doufáme, Ïe v tûchto
akcích budeme i nadále pokraãovat.

Mgr. Robert Loskot
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

VáÏení spoluobãané,
pfiijìte si zademonstrovat.

Zvu Vás jako svolavatel ve ãtvrtek
1. kvûtna na protestní pochod a násled-
nou demonstraci. Pochod vyjde v 10 ho-
din od KfiíÏku na Trnci a po ulici Trnec,
Brnûnská, Antonína Dvofiáka a Riegrova
skonãí demonstrací na Námûstí Míru.
Pochod a následná demonstrace jsou
svolávány jako protest proti zámûrÛm
Rady mûsta Ti‰nova zhor‰it Ïivotní pro-
stfiedí a následnou kvalitu Ïivota v na-
‰em krásném mûstû, zvlá‰È zámûrem
stavby BPS v bezprostfiední blízkosti
obydlen˘ch ãástí mûsta.

S pozdravem svolavatel Jifií Blaha
Tûsnohlídkova 883, Ti‰nov

Spustili U-fona

A lidem zaãal vypadávat televizní
signál.

Na jedné stranû si dnes témûfi kdo-
koliv mÛÏe za pár korun pofiídit mobilní
internet nebo novou pevnou linku, na
druhé stranû zaãíná b˘t v éteru tûsno.
Nov˘ vysílaã nejmlad‰ího mobilního
operátora U-fon, kter˘ pfied pár dny za-
ãal fungovat ve va‰í lokalitû, totiÏ nej-
spí‰ fiadû zdej‰ích lidí ru‰í pfiíjem televize.

Na obrazovce se objevují bílé vodo-
rovné pruhy. Problémy zaãaly lidem
pfiesnû v den, kdy U-fon spustil svÛj
vysílaã.

„V podstatû mi pfiestala fungovat
televize. Na obrazovce nyní naskakuje
deset aÏ patnáct bíl˘ch pruhÛ a na tele-
vizi se nedá dívat. Pfiedtím jsem chytal
v‰echny programy, dnes po men‰í
úpravû mi jdou pouze tfii. Kdybych chtûl
závadu odstranit, pfii‰lo by mû to na
nûkolik stovek aÏ tisíc korun. Televizní
vysílání se má ov‰em digitalizovat, takÏe
uÏ nechci do analogu zbyteãnû investo-
vat peníze. Je to nehoráznost a nechápu,
jak si to mohli dovolit," stûÏuje si napfií-
klad jeden divák.

Vysílaã U-fonu funguje i ve va‰í lo-
kalitû. ¤editel âeského telekomunikaã-
ního úfiadu v Brnû Ladislav Sapík po-
tvrdil, Ïe „Nemyslím si, Ïe by vysílaã
mûl nedovolen˘ vysok˘ v˘kon, to by byl
správní delikt. Z na‰ich zku‰eností spí‰
vypl˘vá, Ïe není ru‰en pfiímo televizní
signál, ale je to problém antény a zesilo-
vaãe, kter˘ zesiluje kmitoãty i mimo te-
levizní pásmo, a tak dochází k ru‰ení,"
vysvûtlil Ladislav Sapík.

Stejn˘ názor má i na‰e firma.
Pokud si ãlovûk pofiídí bûÏnou anténu
pro UHF pásmo se zesilovaãem, ten
vÏdy toto pásmo trochu pfiesahuje, a tak
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se tam objeví napfiíklad i mobilní signál. 
Podobn˘ problém byl pfied lety se

spoleãností O2 a operátor tehdy lidem
pfiispíval na odstranûní závad. ¤e‰ení je
totiÏ pomûrnû nákladné, lze napfiíklad
pouÏít takzvanou kanálovou zádrÏ.

INFORMACE na‰í spoleãnosti
Tento problém ru‰ení lze odstranit
takto:

Vlastníte-li televizní anténu VHF,
UHF s pfiedzesilovaãem i bez, domovní
zesilovaã,.. – tento problém se fie‰í
takto: nahlásit na místnû pfiíslu‰n˘
âesk˘ telekomunikaãní úfiad ru‰ení
TV signálu, na místo se dostaví pracov-
níci âTU a provedou mûfiení o ru‰ení
TV signálu.

V pfiípadû, Ïe toto ru‰ení shledají ja-
ko oprávnûné, pfiedají hlá‰ení o ru‰ení
spoleãnosti Mobilkom (provozovatel
U-fona) a ten toto ru‰ení zadá k odstra-
nûní u smluvních partnerÛ. Toto je pro-
vedeno pro vlastníka televizní antény
zdarma, úhradu provede Mobilkom.

V pfiípadû, Ïe toto ru‰ení pracovníci
âTU shledají jako neoprávnûné musí
si odru‰ení uhradit vlastník televizních
antén sám na své náklady.

Daniel Spi‰ák

Hlá‰ení ru‰ení televizního signálu:
âTU odbor pro jihomoravskou oblast,
·umavská 33, Brno, 602 00
tel.: 541 428 631
internet: www.ctu.cz

Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov spolu s v˘borem
Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ

Vás zve na pfiedná‰-
kov˘ cyklus ve spolu-
práci s firmou
HARTMANN-RICO

a. s., Masarykovo nám. 77, 664 71
Veverská Bít˘‰ka, Czech Republic

Zaãínáme pfiedná‰kou s názvem 
„Mûfiení krevního tlaku a o‰etfiová-
ní chronick˘ch ran metodou vlhké-
ho hojení"

Pfiedná‰ka se koná v pondûlí 7. dub-
na ve 14.00 hodin v jídelnû Domu s pe-
ãovatelskou sluÏbou Králova 1742,
Ti‰nov (b˘val˘ název Penzion).

O ãem budeme hovofiit:
– Jak správnû mûfiit krevní tlak
– Nejãastûj‰í chyby v mûfiení
– Proã mûfiit krevní tlak pravidelnû
– Co je to chronická rána (proleÏeni-

ny, bércové vfiedy …)
– MoÏnosti léãby
– PomÛcky vlhkého hojení
– Praktické pouÏití pomÛcek

Cílem pfiedná‰ky je zprostfiedkovat
zajímavé a praktické informace o léãbû
tûchto chronick˘ch onemocnûní
a o zdravotnick˘ch pomÛckách vãetnû
pouÏití. Pfiedná‰et nám bude lektorka
HARTMANN Akademie a zdravotní
sestra Alena Zmrzlá.

Souãástí pfiedná‰ky bude malé ob-
ãerstvení, informaãní materiály a také
dárkové pfiedmûty pro posluchaãe.
Na dal‰í období chystáme dvû pfied-
ná‰ky s tématikou:

– Diabetes mellitus – cukrovka
– Inkontinence

MVDr.JÛza Martin
vedoucí Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov
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Vãelí jed a dorozumívací
jazyk je jazyk vÛní

Jak˘ vliv mají na vzájemné vztahy
mezi vãelami chemické látky?

Vãelí jed je bezbarvá kapalina, která
je sekretem jedové Ïlázy vãely dûlnice.
Vãelí jed je smûs látek, které patfií do
rÛzn˘ch chemick˘ch skupin. Má kyse-
lou reakci. Obsahuje histamin, dopamin
a noradrenalin, z bílkovinn˘ch látek
pfiedev‰ím melitin a apamin, které se
skládají z více druhÛ aminokyselin.
Souãasnû ale tyto Ïlázy vyluãují i fero-
mony, které jsou signály poplachu.
Pfiivádûjí tak vãelstvo do stavu bojové
pohotovosti. Do rány vstfiikují i látku
pfiipomínající vÛni banánÛ – izoamyla-
cetátu. Je to pomûrnû stálá látka, která
informuje vãely o tom, kde se nachází
nepfiítel. Podle ní se pak orientují dal‰í
vãely a vpichují dal‰í Ïihadla do blízkosti
prvního. K aplikaci jedu pouÏívá vãela
Ïihadlo. Je to tenk˘ ostr˘ hrot s vrati-
zoubky a Ïihadlov˘m aparátem, zpÛso-
bujícím pfii bodnutí do mûkké kÛÏe vstfii-
kování jedu. Zoubky zamezí vytaÏení
Ïihadla. Cel˘ Ïihadlov˘ aparát si vãela
vytrhne a po chvíli uhyne. Vãelí jed
a jeho sloÏení je tedy velmi komplikované,
a nachází uplatnûní v medikamentech,
pfiedev‰ím pfii léãbû alergií.

Úãinky jedu pozná ãasem kaÏd˘ vãe-
lafi. Pálivou bolest v místû vpichu vystfiídá
ãerven˘ pupínek s bíl˘m stfiedem. Îiha-
dlo musíme vytáhnout a otok zmírní
vãasné potfiení octem nebo cibulí. U pfie-
citlivûl˘ch jedincÛ se mohou vyskytnout
bolesti hlavy, teplota, závratû a zvracení,
nûkdy dokonce vyráÏka. Jed mimo jiné
silnû pÛsobí na nervovou soustavu. Má-li
citliv˘ postiÏen˘ velké potíÏe, mûl by
vyhledat lékafie.

Po letech vãelafiení jiÏ otoky nemám.

Staãí správnû vytáhnout Ïihadlo, se-
‰krábnutím nehtem z vnitfiní strany. Né
dvûma prsty! Zmáãknutím váãku vtlaãí-
me je‰tû více jedu do rány. Místo vpichu
zejména na obliãeji potfiu slinami, které
chrání pfied dal‰ím bodnutím, ru‰í sig-
nály poplachu. Vãelafi má vytvofieno do-
statek obrann˘ch látek v krvi a není na
vãelí jed alergick˘. NepouÏívám Ïádné
ochranné pomÛcky. Vãelafisk˘ klobouk
pouÏiji jen pokud chci mít pfii práci klid.
Doma se ke mû pfiitulí vnuãky a ta star-
‰í fiekne: „Zase jsi byl ve vãelách, voní‰
vãeliãkama". Vnuci vãeliãky hladí a fií-
kají: „Malá". Samozfiejmû dostanou nû-
jaké to Ïihadlo, ale dûlají to znovu.
Zdrav˘ dospûl˘ ãlovûk v dobré kondici
snese aÏ 200 Ïihadel najednou.

Tedy vonné látky provoní vãelafie
a blízké okolí. Dnes dovedeme pojmeno-
vat vonné látky, kter˘mi si vãely znaãí
cestu k nektaru na stromech, kefiích, ka-
menech, napajedlech atp. Jsou to mole-
kuly neralu, citralu a geraniolu, jejichÏ
vÛnû dohromady pfiipomíná vÛni kvûtÛ
meduÀky nebo plodÛ kdoule. Mnoho
dal‰ích vÛní jim umoÏÀuje lep‰í komu-
nikaci a ochranu hnízda. Terpeny, alde-
hydy, ketony i dal‰í ‰tiplavé a aromatické
slouãeniny v rÛzn˘ch mnoÏstvích ovliv-
Àují dorozumívání vãel a umoÏÀují fun-
gování vãelstva.

Pro orientaci slouÏí vãelám i tance
uvnitfi úlu, které byly objeveny teprve
v roce 1968. Îivot vãel je fiízen pudy.
Vãely mají mnoho velmi jemnû vyvinu-
t˘ch pudÛ ãili instinktÛ, které fiídí jejich
velice sloÏit˘ a zajímav˘ Ïivot.

Josef Permedla
Pfií‰tû v kvûtnu: Kvûtnové vãely stavitelky

Vosk, druh˘ nejv˘znamnûj‰í produkt,
odedávna vyuÏíván také v lidské

spoleãnosti, ve farmacii, kosmetice
k v˘robû svíãek ale i ve strojírenství.
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Zmizelí ti‰nov‰tí sousedé
Projekt ÏákÛ Z· nám. 28. fiíjna Ti‰nov

pokraãování z TN ã. 5

H e d v i k a
Kellnerová, nar.
13. 1. 1888, roz.
Zeislová, do
Terezína deporto-
vána transportem
Ah pod ãíslem
281 dne 4.4.1942
z Brna, zemfiela
v Terezínû dne
9. 10. 1942.

Alfréd Kellner, nar. 29. 7. 1883,
bydli‰tû Jungmannova 355 od 26. 4.
1940 v podnájmu u sleãny ·pitzové Îofie
– jiÏ zde bydlel dfiíve, hutní správce ve
v˘sluÏbû, pfiedchozí bydli‰tû Moravská
Ostrava I., Hru‰ovská ulice, manÏelka
Helena Kellnerová roz. Hauselová nar.
26. 9. 1888, sestra Terezie Kellnerová,
policejní pfiihlá‰ku vyplnil 3. 9. 1942,
31. 3. 1942 odjel transportem, do
Terezína deportován transportem Ah
pod ãíslem 278 dne 4. 4. 1942 z Brna,
z Terezína deportován transportem Ap
pod ãíslem 459 dne 18. 4. 1942 do
Rejowiecu. Zemfiel.

Helena Kellnerová, nar. 26. 9.
1888, rozená Hauselová, manÏel Alfréd
Kellner, v databázi Terezína uvedeno
datum narození 1. 10. 1888, do Terezína
deportována transportem Ah pod ãíslem
279 dne 4. 4. 1942 z Brna, z Terezína de-
portována transportem Ap pod ãíslem
460 dne 18. 4. 1942 do Rejowiecu.
Zemfiela.

Terezie Kellnerová, nar. 8. 9.
1890, svobodná, Ïidovské vyznání, byla
slepá, vykonávala soukromé povolání,

bydlela v podnájmu u Jakuba Kellnera
Jungmannova 86 Ti‰nov, sestra Alfréda
Kellnera, policejní pfiihlá‰ku vyplnila
8. 9. 1941, 29. 3. 1942 transportem pfie-
vezena do nûjaké nemocnice, do
Terezína deportována transportem Ah
pod ãíslem 282 dne 4. 4. 1942 z Brna,
z Terezína deportována transportem By
pod ãíslem 428 dne 26. 10. 1942 do
Osvûtimi. Zemfiela.

KOHNOVI
Josef a Gizela Kohnovi, dcera Charlotta

Josef Kohn, nar. .5. 4. 1881, místo
narození St. Pölten (hl. mûsto Dolního
Rakouska), Ïidovské vyznání, nadporu-
ãík ve v˘sluÏbû, pfiedchozí bydli‰tû
Tû‰ín, AlÏbûtina 8, od 22. 11. 1939
v podnájmu u pana Svobody,
Jungmannova 754 Ti‰nov, správce
domu Ludvík Klime‰,otec MojÏí‰ Kohn,
matka Josefa Kohnová, Ïena Gisela
Kohnová roz. Pollaková nar. 22. 10.
1894, pfiihlá‰ku vyplnil 1. 9. 1941, 31. 3.
1942 odjel s transportem, do Terezína
deportován transportem Ah pod ãíslem
274 dne 4. 4. 1942 z Brna, z Terezína de-
portován transportem Ap pod ãíslem
456 dne 18. 4. 1942 do Rejowiecu.
Zemfiel. 28. 9. 1949 jmenovan˘ byl zdej-
‰ím okresním soudem dne 28. 10. 1942
prohlá‰en za mrtvého.

Gisela Kohnová,
nar. 22. 10. 1894,
manÏelka Josefa
Kohna, rozená
Pollaková, v pod-
nájmu od 22. 11.
1939 u pana
S v o b o d y ,
J u n g m a n n o v a
754 Ti‰nov, do
Terezína deporto-
vána transportem
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Ah pod ãíslem 275 dne 4. 4. 1942 z Brna,
z Terezína deportována transportem Ap
pod ãíslem 457 dne 18. 4. 1942 do
Rejowiecu. Zemfiela.

Charlotta Kohnová, nar. 19. 11.
1917, Ïidovské vyznání, pfiedchozí byd-
li‰tû Tû‰ín, AlÏbûtina 8, od 22. 11. 1939
bydli‰tû u pana Svobody, pozdûji na stej-
ném místû, ale u rodiãÛ, Jungmannova
754 Ti‰nov, správce domu Klime‰
Ludvík, otec Josef Kohn, matka Gizela
Kohnová roz. Pollaková (Poláková), po-
licejní pfiihlá‰ku vyplnila 1. 9. 1941,
31. 3. 1942 odjela s transportem, 28. 9.
1949 jmenovaná byla zdej‰ím okresním
soudem dne 18. 10. 1942 prohlá‰ena za
mrtvou. Dle databáze Terezína byla do
Terezína deportována transportem Ah
pod ãíslem 276 dne 4. 4. 1942 z Brna,
z Terezína deportována transportem Ap
pod ãíslem 458 dne 18. 4. 1942 do
Rejowiecu. Zemfiela.

DANIELOVI
Josef a Anna Danielovi, dcera BoÏena

Josef Daniel – nar. 9. 3. 1894
v Oslavanech, okres Brno, obchodník,

fi í m s k o k a t o l í k ,
bydlel v Ti‰novû,
âernohorská 438,
majitel domu, pfii-
‰el sem 2. 6. 1928,
pfiedtím bydlel
v obci  Hru‰k˘,
okres Vy‰kov, otec
Franti‰ek Daniel,
matka Marie rozená
Bystfiická, Ïena
Anna Danielová

nar. 23. 3. 1894, pfiihlá‰ku vyplnil 29. 8.
1941, 5. 5. 1943 odjel s transportem
s manÏelkou. 24. 8. 1946 dle sdûlení o-
kresního soudu v Ti‰novû za den smrti
bude povaÏován den 11. 10. 1943, které-

ho jmenovan˘ podle proveden˘ch dÛka-
zÛ zemfiel. â. 8/46

Anna Danielová, nar. 23. 3. 1894,
5. 5. 1943 odjela s transportem s manÏe-
lem, 31. 7. 1946 je stále vedená na vlast-
ním rejstfiíkovém lístku, pfiihlá‰ena 15. 5.
1945 Ti‰nov, âernohorská 438 z koncent-
raãního tábora Mauthausen, pfieÏila.

BoÏena I‰tvánová, nar. 26. 5.
1915, rozená
Danielová, dcera
Josefa a Anny
D a n i e l o v ˘ c h ,
manÏel I‰tván,
nechal se pr˘ pfie-
jmenovat na
Dobrovsk˘, mûli
syna. Nevrátila
se z transportu.

Grünwaldová Malvína – nar.
28. 7. 1887 ve Slavkovû, okres Vy‰kov,
Ïidovské vyznání, pfiedchozí bydli‰tû
Brno, Stojanova 3, od 10. 1. 1933 v pod-
nájmu u Alfréda Pollaka Ti‰nov,
Dvofiáãkova 66, otec Jan Mandl, matka

Grünhutová RÛÏena, dítû Grünwald J.,
policejní hlá‰ení vyplnila 28. 8. 1941,
31. 3. 1942 odjela transportem neznámo
kam.

pokraãování v TN ã. 7
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Vítûzné basketbalistky

Star‰í dorostenky SKB Ti‰nov za-
konãily o víkendu 8. a 9. 3. dorostene-
ckou ligu âR vítûzstvím na pÛdû sou-
pefiÛ. V sobotu 8. 3. odcestovala dûvãata
do Pardubic. Místní t˘m BK Studánka
Pardubice, posílen˘ o nûkteré extrali-
gové hráãky, byl více neÏ kvalitním sou-
pefiem. Pfiesto jsme si pfiedev‰ím v úvodu
utkání zajistily vedení, které jsme doká-
zaly drÏet po celou hrací dobu.

BK Studánka Pardubice – SKB
Ti‰nov 46:51 (8:14, 19:29, 32:37)

body: Marvanová 19, Knoflíãková 14,
Juránková 6, Krejãová 6, Veselá 4,
Kutálková 2, Musilová 0.

Nedûlní ráno nás vítalo v ·umperku.
T˘m TJ ·umperk s v˘bornou pivotman-
kou nás v úvodu utkání zaskoãil rychlou
hrou s kvalitním zakonãováním ze v‰ech
pozic. Po oddechovém ãase v 5. minutû
1/4 se dûvãata zklidnila a zaãala trpû-
livû plnit pokyny trenérky. Obûtavou bo-
jovností a v˘born˘m v˘konem se utkání
otoãilo v ná‰ prospûch je‰tû v závûru
první ãtvrtiny.

TJ ·umperk – SKB Ti‰nov 70:78
(12:19, 33:37, 46:57)

body: Marvanová 23, Knoflíãková 22,
Veselá 19, Kutálková 10, Juránková 3,
Musilová 1, Zemánková 0, Krejãová 0.

Víkend se tímto stal pro hráãky slad-
kou tûãkou za dorosteneckou ligou âR

2007/2008. Sv˘mi v˘kony si zajistily
koneãnou ‰estou pozici v tabulce. Na‰e
umístûní mohlo b˘t je‰tû o nûjakou tu
pfiíãku lep‰í, ov‰em vinou zranûní a one-
mocnûní pfiedev‰ím v úvodu druhé polo-
viny soutûÏe to nebylo moÏné. Dûkujeme
na‰im sponzorÛm, pfiedev‰ím firmû
Kámen Brno, spol. s r.o. a Pískovnû
Hru‰ovany za finanãní zaji‰tûní náklad-
né celorepublikové soutûÏe.

17. 3. odjíÏdí t˘m na nejvût‰í mezi-
národní turnaj v Evropû – WIEN 2008
v plném sloÏení. Tento turnaj bereme
jako odmûnu za tvrdou celoroãní práci,
ale i tam chceme pfiedvádût co nejlep‰í
v˘kony a dostat se co nejv˘‰e. DrÏte
nám palce!
Koneãná tabulka ligy âR star‰ích
dorostenek:
1. OSK Olomouc 22 21 1 43b
2. SB· Ostrava 22 19 3 41b
3. SB· Ostrava B 22 16 6 38b
4. TJ Start Havífiov 22 13 9 35b
5. BK Pfiíbor 22 12 10 34b
6. SKB Ti‰nov 22 11 11 33b
7. Sokol H. Králové 22 10 12 32b
8. SK UP Olomouc 22 9 13 31b
9. TJ Jiskra Kyjov 22 7 15 29b
10. TJ ·umperk 22 6 16 28b
11. BK St. Pardubice 22 4 18 26b
12. BSK TJ Jiãín 22 4 18 26b

ZdeÀka Zemánková, trenér SKB Ti‰nov

Ti‰nov‰tí házenkáfii zaãali
doma úspû‰nû

Po remíze v prvním kole jarní ãásti
soutûÏe se pfiedstavili na‰i házenkáfii
také na domácí palubovce.
SK HC Ti‰nov – Sokol Dolní
Cerekev 34:21 (13:7)

V prvním domácím utkání II. ligy
v házené muÏÛ nastoupili ti‰nov‰tí há-
zenkáfii proti druÏstvu z Cerekve.
Pfiesto, Ïe vstup do utkání byl ze strany
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domácích hráãÛ spí‰e vlaÏn˘, dokázali
nakonec souseda z tabulky jasnû pfie-
hrát. „DruÏstvo z Cerekve pfiekvapilo
pomûrnû slabou produktivitou v útoku.

Nedafiila se jim kombinaãní hra a chyby,
které pod tlakem dûlali, se dafiilo na‰e-
mu t˘mu trestat", hodnotí utkání
Jaromír Hájek. „DÛleÏité pak bylo pfie-
dev‰ím na‰e nasazení a chuÈ tento zápas
dovést do vítûzného konce", doplÀuje.
Sokol Telnice – SK HC Ti‰nov
36:29 (19:18)

K dal‰ímu utkání odcestovalo druÏ-
stvo muÏÛ bez nûkolika klíãov˘ch hráãÛ.
Chybûli Gruber, Novotn˘ a Slavíãek, díky
zdravotním komplikacím jsou dlouhodobû
vyfiazeni ze hry O. Schneider  a Vesel˘.
Cel˘ zápas byl veden v ostrém tempu,

a tak se brzy projevila nemoÏnost hostu-
jících stfiídat hráãe rovnomûrnû na
v‰ech postech. Je‰tû v polovinû druhého
poloãasu nebylo o v˘sledku rozhodnuto.
Závûr jiÏ v‰ak patfiil domácím. „Je ‰koda,
Ïe na‰e druÏstvo nevydrÏelo fyzicky, zápas
byl celou dobu otevfien˘, ke konci chybûla
jednoznaãnû ‰ir‰í laviãka", fiekl k v˘sledku
utkání hráã Ti‰nova Jakub Kudla.

K dal‰ímu utkání nastoupí házenká-
fii na domácí palubovce v nedûli 30. 3.
2008 od 17 hod proti Tatranu Bohunice.
„KaÏd˘ pfiíchozí divák obdrÏí speciální
tiket, pomocí nûhoÏ si bude moci vsadit
na v˘voj utkání. Správnû tipující diváci
následnû obdrÏí dárkovou poukázku na
sluÏby spoleãnosti Tipsport", prozradil
nám chystané pfiekvapení ãlen vedení
klubu Jan Schneider. „Je to jistá kom-
penzace za zavedení desetikorunového
vstupného, které nám zajistí vy‰‰í pfií-
jem pro podporu oãkovacích programÛ
UNICEF", doplnil Schneider. V nedûli
30.3. zaãínají svoje soutûÏe rovnûÏ druÏ-
stva mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ (od 12.15
a 13.30 hod) a druÏstvo muÏÛ B (od
15.00 hod).

pofiadí druÏstvo Z V R P skóre body

1 SHC Malomûfiice 14 12 0 2 457:331 24

2 HC Gumárny Zubfií SCM 14 11 0 3 490:358 22

3 TJ Sokol Nové Veselí 14 11 0 3 464:381 22

4 HC Zlín 14 9 1 4 392:339 19

5 HK Ivanãice 14 9 1 4 428:420 19

6 Sokol Velké Mezifiíãí 14 7 0 7 362:381 14

7 TJ Sokol Telnice 14 6 0 8 360:422 12

8 TJ Tatran Bohunice 14 4 2 8 385:389 10

9 SK HC Ti‰nov 14 4 2 8 392:405 10

10 TJ Sokol Juliánov 14 2 3 9 339:410 7

11 Sokol Dolní Cerekev 14 3 1 10 328:427 7

12 SK Kufiim 14 1 0 13 306:440 2

Tabulka II. ligy muÏÛ
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Pod vysokou sítí – volejbal

Dal‰í cenná vítûzství
28. 2. 2008

VK Ti‰nov – TJ Znojmo
3:0 (13, 23, 19), 3:0 (21, 18, 23)

Do zápasu se soupefiem ze Znojma
jsme nastupovali s odhodláním oplatit
jim dvû velice tûsné poráÏky 2:3 z jejich
palubovky. Navíc Znojmo bylo do tohoto
zápasu jedin˘m muÏstvem, které jsme
v probíhající sezónû nedokázali porazit.

Zaãátek utkání v‰ak ani v nejmen‰ím
nenasvûdãoval, Ïe na na‰i palubovku za-
vítal druh˘ t˘m soutûÏe ztrácející pouhé
dva body na postupové místo. NeÏ se
hosté stihli rozkoukat, donutili jsme je
vybrat si oba tajmy jiÏ za stavu 4:13.
Na‰i jednoznaãnou pfievahu v úvodním
dûjství jsme korunovali velice luxusním
rozdílem ve skóre (1:0). Od druhého setu
soupefi vyrovnal hru i díky na‰emu
povolení ve v˘konu v porovnání se
setem pfiedcházejícím (2:0). Tfietí set byl
opût zcela v na‰í reÏii a po zásluze jsme
se mohli radovat z cenného skalpu (3:0).

Do druhého utkání naskoãili hráãi,
ktefií v dopoledním zápase odpoãívali.
Aã na‰e sestava byla z poloviny odli‰ná
od té dopolední, pfiesto pokraãovala ve
scénáfii pfiedcházejícího zápasu. Bez vût-
‰ích obtíÏí jsme získali první set (1:0).
V tom druhém hosté drÏeli vyrovnan˘
stav aÏ do doby, kdy se na podání posta-
vil A. Skopal. V‰echny záhy pfiesvûdãil,
Ïe nejen tvrd˘m servisem se dají dûlat
body. Jeho kvalitní taktické podání
zpracovávalo Znojmo pouze s obtíÏemi,
a kdyÏ uÏ se mu to podafiilo, naráÏelo na
fungující ti‰novskou obranu v ãele s ne-
prody‰n˘mi bloky O. Uhra.

Za stavu 2:0 a s fandící laviãkou
jsme mûli nakroãeno ke svému jubilej-
nímu, letos jiÏ 20. vítûzství. Znojmo

v‰ak pom˘‰lelo na lep‰í v˘sledek neÏ na
náfiez dvakrát 0:3. Tûsné vedení hostÛ
v závûru jsme v‰ak eliminovali aÏ opû-
tovn˘m nasazením V. Horkého zpût do
sestavy. Pár jeho dotykÛ s míãem zna-
menalo, Ïe náskok Znojma byl v mÏiku
smazán. To, vûdomo si zfiejmû marnosti
svého poãínání, nechtûlo jiÏ déle zdrÏovat
a vlastní chybou nám umoÏnilo hned prv-
ní match ball pfietavit ve vítûzství (3:0).

Za zmínku stojí vynikající v˘kon na-
hrávaãe Jirky Rozmana na bloku.

Druh˘ t˘m tabulky deklasovala
následující sestava:

V prvním zápase to byli Tata,
Captajn, ·vagrota, ·kopek, Jarou‰,
Laco, spoleãnû s Fíkem na liberu.

Pro druh˘ zápas: Rouzí, Captajn,
Pája, ·kopek, ·vagrota, Jarou‰ a PûÈa
na liberu. V̆ bornû stfiídal Laco.

15. 3. 2008
TJ Sokol ·lapanice – VK Ti‰nov

2:3 (-13, 23, -15, 18, -14)
2:3 (21, -24, -29, 23, -11)

K zápasÛm do ·lapanic jsme zajíÏ-
dûli bez nemocného stfiedového hráãe A.
Skopala. Jeho místo v‰ak více neÏ dobfie
zastal A. Görner. Tomu, Ïe nás ãekají
tûÏké dva zápasy, nasvûdãovaly zlep‰u-
jící se v˘sledky ·lapanic v posledních
kolech. Úvod prvního setu tomu v‰ak
zdaleka neodpovídal. Domácí jsme za-
tlaãili servisem a v neprody‰nou zeì se
promûnily bloky právû A. Görnera, kter˘
v krátkém ãasovém úseku zaznamenal 3
úspû‰né „záfiezy" na své pomyslné
paÏbû. KdyÏ se k tomu pfiidali i na‰i skó-
rující smeãafii, byl z toho na konci první-
ho setu propastn˘ rozdíl ve skóre (0:1).

O to bylo na‰e pfiekvapení vût‰í,
kdyÏ do té doby ne‰kodní domácí, zaãali
v druhém setu získávat navrch. KaÏd˘
ná‰ útoãník si „na‰el" ‰lapanick˘ blok
nad sítí a soupefi se nám zaãal ve skóre
vzdalovat. Ze sílícího tlaku domácích
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jsme se vymanili aÏ v samotné kon-
covce. Neb˘t nepfiesného v˘roku sudích
v závûru, mohli jsme pom˘‰let na zisk
druhého setu, byÈ jsme se zejména
v jeho úvodu spí‰e trápili (1:1).

Tfietí set byl obdobou setu prvního
i co se skóre t˘ãe (1:2). Ve ãtvrtém setu
domácí vsadili na podání a tento tah jim
dlouho vycházel. Na‰e problémy s pfiíj-
mem a lep‰ící se obrana soupefie nás po-
slala do rozhodujícího pátého setu (2:2).
V nûm ·lapanice, stále dobfie podávající,
v ohlu‰ující atmosféfie získali vedení jiÏ
11:5! Závûr zápasu, stejnû jako jeho
úvod, se v‰ak promûnil v koncert
A. Görnera. Ten si rozvzpomnûl na své
úspû‰né bloky, k nim pfiipojil zákroky
v poli i dohrané útoky a své dílo zkázy
dokonal na podání. Nic na tom nezmûnil
ani trenér hostÛ, kter˘ se snaÏil ãast˘m
stfiídáním naru‰ovat ná‰ rytmus hry.
V nervy drásající koncovce jsme tak
vyrvali zaskoãen˘m domácím cenné
vítûzství (2:3).

·lapanice, pokud chtûli pom˘‰let na
udrÏení v soutûÏi, museli v domácích
zápasech bodovat. Ve druhém zápase
proto vsadili na nejvy‰‰í míru rizika jak
na podání, tak i v útoku. Tento jejich
ofenzivní projev jim aÏ neuvûfiitelnû
vycházel a utkání se rozhodovalo vÏdy

aÏ v samotn˘ch koncovkách. V té první
byli úspû‰nûj‰í domácí (1:0). Od druhého
setu se chtûl zfiejmû zviditelnit také
hlavní rozhodãí, jehoÏ mnoÏící se ne-
pfiesné verdikty naru‰ovaly nejen kon-
centraci nûkter˘ch na‰ich hráãÛ, ale ne-
chybûlo pfiíli‰ a mohly mít i vliv na v˘voj
utkání. Dokázali jsme v‰ak odpovûdût
nejlep‰ím moÏn˘m zpÛsobem a srovnali
stav zápasu (1:1). Byli jsme ‰Èastnûj‰í
i v koncovce tfietího setu, kterou jsme
v˘raznû prodlouÏili (1:2). âtvrt˘ set pat-
fiil domácím, ktefií stále se mohutnû po-
vzbuzujíc, dopfiáli ‰lapanické hale druh˘
time break po sobû (2:2). V nûm jsme
zmobilizovali své síly a kvalitním v˘ko-
nem jsme si drÏeli od ·lapnic bezpeãn˘
bodov˘ rozestup. AÏ tfietí promûnûn˘
match ball znamenal, Ïe jsme získali
i druhé vítûzství a tím i reálnou ‰anci na
koneãné tfietí místo v soutûÏi (2:3).

V pfií‰tím, jiÏ závûreãném zápase,
hostíme na domácí palubovce brnûn-
skou „Morendu" a tímto zveme v‰echny
volejbalové fandy na poslední volejba-
lové pfiedstavení v této sezónû.
Hrajeme v sobotu 29. 3. 2008 v 10.00
a ve 13.00 hod.v hale SSK.

O body ze ·lapanic se zaslouÏili oba
„kluci" Lípovi, Béìa, Jarda, Fík, Ondra,
Laco a oba „kluci" ·ikulovi.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Holubice A 34 31 3 0 93:31 2914:2451 65

2. TJ Znojmo A 34 27 7 0 86:43 2950:2609 61

3. Volejbal Vy‰kov A 34 24 10 0 84:58 3146:3068 58

4. VK Ti‰nov A 34 22 12 0 84:50 3069:2844 56

5. TJ Tesla Brno A 34 16 18 0 65:65 2832:2838 50

6. TJ Sokol Brno - Komárov A 32 15 17 0 65:61 2845:2778 47

7. TJ Lokomotiva - Ingstav Brno A 34 10 24 0 44:77 2576:2843 44

8. TJ Sokol Dûdice A 34 8 26 0 40:87 2634:2977 42

9. TJ Sokol ·lapanice u Brna A 34 7 27 0 44:91 2761:3088 41

10. VK Moravská Slávia Brno A 32 8 24 0 39:81 2535:2766 40

Tabulka po 32. kole:
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2 medaile z Mistrovství
republiky 

Na Mistrovství republiky ÏákÛ
v první bfieznovou sobotu odjel do Prahy
jedin˘ atlet a to Martin Flamich, ti‰nov-
sk˘ fotbalista prozatím jen nesmûle ko-

ketující s atletikou. A v obou sprintech
60 m a 150 m si vedl velmi dobfie.
Rozbûh na 60 m vyhrál v ãase 7,46 s,
mezibûh pak 7,44 s a ve finále svedl ur-
putn˘ souboj a opût v ãase 7,44 s dobûhl
druh˘!!! Vítûz mûl stejn˘ ãas, rozhodly
tak tisíciny sekundy, coÏ je vzdálenost
asi 8 mm. V medailovém taÏení Martin
pokraãoval i druh˘ den mistrovství.
Nejprve se v rozbûhu na 150 m kvalifiko-
val do finále ãasem 17,98 s, kter˘ opût vy-
lep‰il, a ve finále získal své druhé stfiíbro
(17,82 s)!!! Svou úspû‰nou halovou se-
zónu zaãal Martin o t˘den dfiív, druh˘m
místem na Mistrovství Moravy a Slezska
v Ostravû, kde zabûhl 60 m za 7,55 s.

Dvû osmá místa si dále odváÏejí
z Mistrovství âeské republiky ti‰nov‰tí
juniofii. Nejprve Pavelka na 60 m pfi.
(8,67 s) a pak ‰tafeta 4x200 m (1:35.82)
ve sloÏení Filla, Pavelka, Muller,
DoleÏel. Právû ‰tafeta mûla mnohem
vy‰‰í ambice, nevydafiené pfiedávky
jí v‰ak nedovolily pom˘‰let na lep‰í
umístûní.

Program AFK TI·NOV
v jarní ãásti mistrovské
sezóny 2007 – 2008

I. B. tfiída JmK FS skupina A muÏi

datum den kde SOUPE¤ zaãátek
22. 3. SO V OTNICE 15:00
30. 3. NE D OLE·NICE 15:00
6. 4. NE V DRAÎOVICE 15:30
13. 4. NE D LETOVICE 15:30
19. 4. SO V KUN·TÁT 16:00
27. 4. NE D IVANOVICE 16:00

na Hané
3. 5. SO V BOHDALICE 16:30
11. 5. NE D SOBù·ICE 16:30
17. 5. SO V NùMâANY 16:30
25. 5. NE D BYSTRC  ,,B" 16:30
1. 6. NE V ÚJEZD u Brna 16:30
8. 6. NE D âERNÁ  HORA 16:30
14. 6. SO D ·ARATICE 16:30

I. tfiída JmK FS skupina A dorost

datum den kde SOUPE¤ zaãátek
22.3. SO V âEBÍN 12:45
29.3. SO D OLE·NICE 15:00
6.4. NE V STAR¯ 10:00

LÍSKOVEC
13.4. NE D LETOVICE 13:15
20.4. NE V BOSONOHY 10:30
27.4. NE D VELKÉ 13:45

OPATOVICE
3.5. SO V ÎEBùTÍN 14:15
11.5. NE D KOHOUTOVICE 14:15
17.5. SO V KU¤IM 14:15
25.5. NE D DRNOVICE 14:15

u Lysic
1.6. NE V RÁJEC – 14:15

– JEST¤EBÍ
8.6. NE D Moravská 14:15

Slavia BRNO
15.6. NE D KOTVRDOVICE 15:00

Na snímku Martin Flamich
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I. tfiída JmK FS skupina A star‰í Ïáci

datum den kde SOUPE¤ zaãátek
5.4. SO V VY·KOV ,,B" 9:00
12.4. SO D LETOVICE 14:30
19.4. SO V BLANSKO 13:00
26.4. SO D VEVERSKÁ 14:30

BÍT¯·KA
3.5. SO V SLAVKOV 9:00
8.5. âT D âEBÍN 9:00
10.5. SO D ROUSÍNOV 14:30
17.5. SO V âAFC ÎIDENICE 10:30
24.5. SO D BYSTRC 14:30
1.6. NE V BOHUNICE ,,B" 9:00
7.6. SO D KU¤IM 14:30

I. tfiída JmK FS skupina A mlad‰í Ïáci

datum den kde SOUPE¤ zaãátek
5.4. SO V VY·KOV ,,B" 10:45
12.4. SO D LETOVICE 16:15
19.4. SO V BLANSKO 11:30
26.4. SO D VEVERSKÁ 16:15

BÍT¯·KA
3.5. SO V SLAVKOV 10:45
8.5. âT D âEBÍN 10:45
10.5. SO D ROUSÍNOV 16:15
17.5. SO V âAFC ÎIDENICE 9:00
24.5. SO D BYSTRC 16:15
1.6. NE V BOHUNICE ,,B" 10:45
7.6. SO D KU¤IM 16:15

Okresní pfiebor skupina C pfiípravka

datum den kde SOUPE¤ zaãátek
13.4. NE V LAÎÁNKY 8:30
20.4. NE D ¤ÍâANY 9:00
27.4. NE V DRÁSOV 10:00
1.5. âT V âEBÍN 10:00
4.5. NE D ROSICE 9:00
18.5. NE D ZASTÁVKA 9:00
25.5. NE V ZBRASLAV 9:00
1.6. NE D DOMA·OV – 9:00

– ¤ÍâKY
8.6. NE V ZB¯·OV 12:45
11.6. ST D KU¤IM 17:00

V˘sledky 9. kola Krajského
pfieboru I a Okresního
pfieboru

KP I – ZaslouÏená v˘hra
·K Sokol Ti‰nov „A" – Moravská Slavia
Brno „A" 5 : 3

Gubá‰ 0,5 Puãálka 0,5
Pospí‰il 1 Pla‰il 1
Stanûk 0,5 Krejãí 0,5
Vesel˘ 0,5 Janás 0,5

OP – Domácí prohra

·K Sokol Ti‰nov „B"" – Sokol Vranovice
2,5 : 5,5

BartoÀ 0,5 Baxa 0
Hlavsa 0 ·udák 1
Kopeck˘ 0 Cik Vl 0
Waischorn 0 Cik M 1

Tabulka po 9. kole

t˘m body v˘hry skóre

1 ·K DDM KME Kufiim A 24 27 44,5

2 SPg· a G Znojmo 22 32 46,5

3 Garde Lipovec 21 34 46

4 Lokomotiva D 16 23 39

5 Veselí nad Moravou 14 24 36

6 ·K Sokol Ti‰nov A 14 22 36,5

7 Pod VûÏí StráÏnice 11 21 32,5

8 ·K Tetãice 10 20 29,5

9 TJ Znojmo 9 23 34

10 Orel Ofiechov B 8 20 30,5

11 Sokol Rudice 4 16 27,5

12 Moravská Slávia Brno 2 12 29,5
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Inzerce

Hledám byt ke koupi v Ti‰novû 2+1
nebo 3+1.Tel.: 608 101 405

Koupím byt 1+kk ulice Dlouhá, co
nejdfiíve. E-mail: czmilano@aol.com,
Tel.: 549 410 005

Koupím DB 1+1 v Ti‰novû.
Telefon: 773 07 45 31

Pronajmu prostory k podnikání
40 m2. Obchod,kanceláfi. Tel. 608 447 727

Hledám kadefinici na ÎL se zájmem
o obor. Info na tel: 721 223 373

Pronajmu nebytové prostory ke zfií-
zení kosmetiky, pedikÛry a jin˘ch slu-
Ïeb. Info na tel. 721 223 373

Koupím nov˘ nebo v dobrém stavu
pouÏit˘ chladiã do traktoru ZETOR 25.
Tel. ã. 732 555 136

Prodám sekaãku li‰tovou Brumi mo-
tor Honda 4T samochodná li‰ta 80 cm.
Tel.: 605 132 229

Pokácím stromy i v blízkosti obydlí,
ofieÏu. Tel: 732 303 204, 605 806 273

Hledám sezónní dûlníky do stavebnic-
tví, moÏno i brigádníky. Tel. 739 209 545.

Provádím v˘kopové práce.
Tel 737 722 153

Vyfiídím pÛjãky bez zprostfi. poplatkÛ.
Zn.: Rychle. Tel.: 721 186 827

Z· Ti‰nov, Smí‰kova pfiijme do pra-
covního pomûru uklízeãku. Nástup od
1. 5. 2008. Informace u fieditele ‰koly.

HERNA CAMPANULA Nám. Míru
pfiijme barmana nebo barmanku.Info na
baru. Tel: 608 822 144

Tabulka po 9. kole

Por. T˘m Part. + = - Body V̆ hry Skóre

1 ·K Lokomotiva Brno K 9 6 1 2 19 30 41,0

2 TJ Slovan Ivanãice 9 5 2 2 17 32 40,5

3 Sokol Stfielice B 9 5 2 2 17 26 40,0

4 ·K Kufiim KME-DDM C 9 4 2 3 14 25 34,5

5 Sokol Vranovice 9 4 2 3 14 22 34,5

6 ·K Sokol Ti‰nov B 9 3 3 3 12 29 39,0

7 ·K Kufiim KME-DDM D 9 1 2 6 5 23 32,5

8 ·K Tetãice B 9 1 0 8 3 16 26,0

Více o na‰í ãinnosti na www.sachy-tisnov.ic.cz
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Vzpomínky

Dne 24. bfiezna jsme
vzpomnûli druhé smutné
v˘roãí úmrtí pana EMILA
âECHA. Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte s námi. Za
tichou vzpomínku dûkují
syn a dcera s rodinami.

14. bfiezna uplynulo 12 let,
kdy nás navÏdy opustil
manÏel, dûdeãek, v˘born˘
kamarád pan FRAN-
TI·EK HRUB¯. S úctou
a láskou stále vzpomíná
manÏelka Dana s rodinou.

Jen vzpomínky nám zÛstaly, na roky
kdysi ‰Èastné, jsou v na‰ich srdcích
ukryté, jsou hluboko a krásné.

Dne 24. bfiezna 2008
uplynulo 10 let od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel
a tatínek pan LEOPOLD
KLÍMA. Dûkujeme v‰em,
ktefií vzpomenou s námi.

ManÏelka, dcera a rodina.

2. dubna 2008 uplyne
2. v˘roãí od bolestné
chvíle odchodu pfiítele
a kamaráda FRAN-
TI·KA  MARKA. Stále
vzpomíná pfiítelkynû
Haniãka a kamarádi.

Dne 1. dubna uplyne
16 rokÛ od úmrtí na‰eho
manÏela, tatínka, dû-
deãka a pradûdeãka, pana
JOSEFA NADRCHALA.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meÀte s námi! Stále

vzpomínají manÏelka, dcera a syn
s rodinami.

Dne 24. bfiezna uplynulo
6. smutné v˘roãí, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
mi lovan˘  manÏe l ,
tatínek, dûdeãek a pra-
dûdeãek pan MILAN
NAVRÁTIL. Stále vzpo-

mínají manÏelka a synové s rodinami.

Dne 28. 3. vzpomeneme 14. v˘roãí
co nás navÏdy opustila na‰e milovaná
maminka a babiãka, paní ANEÎKA
JABÒRKOVÁ. S láskou vzpomínají
dcery s rodinami

Dne 31. 3. tomu bude 10 let, co nás
opustil ná‰ tatínek a dûdeãek pan KA-
REL DOZBABA z Kufiimi, kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi. Dcera a syn
s rodinami

Dne 1. dubna uplynou 3 roky , kdy nás
po tûÏké nemoci opustila paní MARIE
PLESKAâOVÁ. Vzpomínají manÏel,
dcera Zdena, synové Radek a Ale‰
s rodinami.

Dne 3. dubna vzpomeneme 63. v˘roãí
úmrtí pana ALOISE SÍTA¤E
a 11. dubna vzpomeneme 40. v˘roãí
úmrtí paní BOHDANKY SÍTA¤OVÉ.
Vzpomínejte s námi, dcery Dana
a Kvûta s rodinami.

Podûkování

Za projevenou soustrast
a upfiímná slova útûchy
nad úmrtím na‰eho
milovaného manÏela,
tatínka a dûdeãka, pana
DRAHO·E KOVÁ¤E,
upfiímnû dûkuje man-

Ïelka s rodinou.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na‰í
milou maminkou, babiãkou a prababiã-
kou paní MARIÍ VALOU·KOVOU.
Synové a dcery s rodinami.
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Autorizovan˘ prodejce
LOMAX a TRIDO

garáÏová a vjezdová
automatizaãní technika

Pfiijme do pracovního pomûru
následující profese:

– montáÏní a servisní techniky
– asistentka obchodu
– obchodnû technick˘ poradce

Informace na tel.: 777 747 477
Ing. Martin Laifr

Brnûnská 488, 666 01 Ti‰nov
– areál stavebnin
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