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V obfiadní síni ti‰novské radnice probûhlo dne 28. 4. ocenûní
nejlep‰ích sportovcÛ jednotliv˘ch sportovních klubÛ sdruÏe-
n˘ch v SSK. Mezi nimi byla i talentovaná mladá tenistka
Klára Dvofiáãková (r. nar. 2000), která je velkou nadûjí
ti‰novského tenisu. Na snímku blahopfieje starosta mûsta
Ing. Franti‰ek Svoboda.
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rvní májov˘ víkend jako kaÏdo-
roãnû na‰e rozkvetlé mûsto pfii-
vítalo témûfi tfii stovky vystavo-

vatelÛ a nûkolik tisíc náv‰tûvníkÛ
Mezinárodní burzy minerálÛ.
Pravidelné dostaveníãko mineralogÛ
pfierostlo za tfiicet tfii let v unikátní
v˘stavu mající nejen republikovou,
ale i evropskou pÛsobnost. Dûkuji pofia-
datelÛm za vzornou propagaci na‰eho
mûsta. KaÏdoroãní zájem tuzemsk˘ch
i zahraniãních náv‰tûvníkÛ svûdãí jasnû
o v˘znamu této spoleãenské akce pro
‰ífiení dobrého jména Ti‰nova.

Novodobou tradiãní akcí se stává
i Muzejní noc. Tu leto‰ní uspofiádá
Podhorácké muzeum  v areálu klá‰tera
Porta coeli v sobotu 24. 5. od 19.00 hodin.
I tentokrát je pfiipraven zajímav˘
program – nechte se pfiekvapit, urãitû
pfiijìte.

Po loÀském zájmu o cyklistické
odpoledne Memoriálu Ivo Medka
pofiádá mûsto v nedûli 18. 5. jiÏ druh˘
roãník tohoto „svátku ti‰novsk˘ch
cyklistÛ“. Pestr˘ program je pfiipraven
pro cyklisty v‰eho vûku i zdatnosti.
Vûfiím, Ïe  poãasí nám opût popfieje strá-
vit pfiíjemné cyklistické odpoledne.

V úter˘ 20. 5. oficiálnû uvedeme do
provozu napojení vodojemu Kvûtnice na
Vírsk˘ oblastní vodovod. Pro skupinov˘
vodovod Ti‰novska znamená toto propo-
jení dÛleÏit˘ záloÏní zdroj pro pfiípad
nedostatku místních zdrojÛ pitné vody.
V souãasnosti vykryje dodávka vírské
vody v˘padek vodního zdroje Rohozec,
kter˘ pro zv˘‰en˘ v˘skyt dusiãnanÛ
musel b˘t v minulosti odstaven. V sou-
vislosti s napojením na VOV byla prove-
dena i generální rekonstrukce tohoto
fiídícího vodojemu a úpravy na pfiívod-
ním potrubí do Ti‰nova, aby mohl b˘t
posílen zásobovací vodovodní fiad pro

potfiebu rozvoje mûsta. Ti‰novsko by
tedy mûlo mít dlouhodobû vyfie‰en
problém se zaji‰tûním stabilní dodávky
vody do domácností i podnikÛ.

Na závûr mûsíce, v pátek 30. 5.
u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne dûtí,
zahájíme ve spolupráci s Matefisk˘m
centrem Studánka provoz na novém
dûtském hfii‰ti na sídli‰ti Hony za
Kuk˘rnou. Koneãnû se tak doãkají
zvlá‰tû malí obyvatelé novû rostoucího
sídli‰tû alespoÀ malé oázy klidu a zá-
bavy uprostfied nynûj‰ího stavebního
ruchu. Uvûdomujeme si, jak obtíÏn˘
je nyní Ïivot v této oblasti a vûfiíme,
Ïe tento mal˘ pfiíspûvek alespoÀ trochu
uleví zejména nejmen‰ím obyvatelÛm
a jejich rodiãÛm a posílí trpûlivost pro
období neÏ bude sídli‰tû dokonãeno.

V‰em maminkám k Svátku matek
pfieji radost z dûtí i krásn˘ch kvûtno-
v˘ch dnÛ.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

P
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MùSTO TI·NOV
nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Vedoucí Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov

Místo v˘konu práce: DPS  TI·NOV

PoÏadavky:
– V·, popfiípadû VO·
– vzdûlání zamûfiené na sociální práci a sociální péãi v˘hodou
– znalost zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû (zákon ã. 108/2006 Sb., o sociálních

sluÏbách, zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích  a vyhlá‰ka k provedení zákona
o sociálních sluÏbách ã. 505/2006 Sb.)

– praxe v sociální nebo zdravotní oblasti v˘hodou
– velmi dobré organizaãní a fiídící schopnosti
– velmi dobré komunikaãní schopnosti a schopnost empatie
– morální a trestní bezúhonnost, zdravotní zpÛsobilost
– schopnost vysokého pracovního nasazení
– v˘borná znalost práce s PC (Word, Excel, Explorer, Outlook)
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, aktivní fiidiãské schopnosti
– nástup od 1. 7. 2008 nebo dle dohody

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã.564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT do 30. 5. 2008
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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MùSTO TI·NOV
nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Referent odboru správy majetku a investic

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

ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ) 
– praxe v oboru odpadového hospodáfiství a údrÏby vefiejn˘ch komunikací vítána
– znalost práce s PC
– ¤P skup. B
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a ãasová

flexibilita

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã.564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 8.
Nástup dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 30. 5. 2008
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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MùSTO TI·NOV
nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka

na MûÚ v Ti‰novû:
Referent Ïivnostenského úfiadu

PoÏadavky:
– V·, VO·, popfiípadû S· s maturitou
– znalost zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû (zákon ã. 455/1991 Sb., Ïivnosten-

sk˘ zákon; zákon ã.570/1991 Sb., o Ïivnostensk˘ch úfiadech; zákon ã. 128/2000
Sb., o obcích; zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád)

– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ
od nástupu

– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã.564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 8-9.
Nástup dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 16. 5. 2008
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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Ti‰nov, ulice
Kvûtnická a Polní

Mûsto Ti‰nov má
v plánu investic leto‰ního
a pfií‰tího roku zv˘‰ení
kapacity parkovacích
míst na Kvûtnické ulici.
S tím jsou spojeny i sta-
vební úpravy komuni-
kace na ulici Polní.
Îádáme obãany, aby
pochopili sníÏenou
dopravní obsluÏnost
sv˘ch nemovitostí pfii
realizaci stavby
a aby vûnovali zv˘‰e-
nou pozornost zmû-

nám dopravního
znaãení v uveden˘ch

ulicích. Realizace
stavby by mûla b˘t za-

hájena v prázdninov˘ch
mûsících leto‰ního roku.

Ing. Franti‰ek ·anca,
MûÚ Ti‰nov
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Alternativní lokality
uvaÏované v˘stavby
fermentaãní stanice

Pracovní skupina pro bioodpady
(dále jen PS) ve sloÏení Ing. Marie
Borkovcová, Ph.D. Ing. Milo‰ Rozko‰n˘,
MUDr. Petr Otiepka, Ing. Zbynûk
Bouda a Ing. Václav Drhlík na svém jed-
nání dne 11. 2. 2008 posuzovala 14 vyti-
povan˘ch lokalit uvaÏované v˘stavby
fermentaãní stanice (bioplynová stanice,
BPS). Z tohoto poãtu PS pfiedloÏila Radû
mûsta 5 rozpracovan˘ch lokalit. Jejich
v˘bûr byl zvolen po posouzení sedmi
základních modalit. 

V prvé fiadû bylo zohlednûno
vlastnictví pozemku, dále zpÛsob
zanesení lokality do územního
plánu a dále vzdálenost obytné
zástavby. Dal‰ím kriteriem byla
dopravní obsluÏnost (doprava po
místních a státních komunikacích
byla posuzována s ohledem na stá-
vající provoz, zohlednûno bylo pro-
centuální zastoupení uvaÏované
dopravy ke stávající). Neménû dÛle-
Ïité bylo vyuÏití tepla a elektfiiny
v dané lokalitû a napojení na inÏe-
n˘rské sítû zejm. na elektfiinu
a kanalizaci.

Dle tûchto parametrÛ byla doporu-
ãena jako nejpfiíznivûj‰í lokalita v prÛ-
myslové zónû blízko spoleãnosti
UNIPROS – Ko‰ík. Velkou pfiedností
této lokality je fakt, Ïe uvaÏované do-
pravní prostfiedky neprojíÏdí obytnou
zástavbou. Pfiebyteãné teplo lze upotfie-
bit nejenom v CZT nûkterého z blízk˘ch
sídli‰È, ale také v sousedních v˘robních
provozech. PS dále uvedla k této loka-
litû, Ïe zbytkové teplo by bylo moÏné
upotfiebit také v potenciálnû vybudova-
ném krytém bazénu.

Tfii lokality (2. – 4. dle vhodnosti)
byly vytipovány v katastrech obcí
vzdálen˘ch do cca 15 km od Ti‰nova.
Zástupci vedení mûsta Ti‰nova projed-
nali tyto alternativy s pfiíslu‰n˘mi sta-
tutárními zástupci obcí. BohuÏel tamní
zastupitelstva jiÏ byla ovlivnûna tzv.
„obecnou hysterií proti stavbám BPS“
(pouÏito z prezentace zástupce minister-
stva Ïivotního prostfiedí na semináfii le-
to‰ní v˘stavy Techagro), která se roz-
poutala i v ãásti Ti‰nova. Proto stano-
viska k uvaÏovanému zámûru byla ne-
gativní. (Dobfie provozovaná fermentaã-
ní stanice s kvalitní technologií nemá
problém se zápachem!!!)

Jedním z uznávan˘ch odborníkÛ,
kter˘ byl poÏádán o posouzení studie
proveditelnosti lokality na Trnci
a v prÛmyslové zónû, byl Ing. VáÀa.
Mimo jiné ve stanovisku sdûlil:

„NavrÏená technologie zpracování
je v zahraniãí kladnû posuzována jako
vícestupÀová technologie s dokonale
fie‰en˘m procesem. MnoÏství vyrobe-
n˘ch energií uveden˘ch ve studii prove-
ditelnosti je reálné. Investiãní náklady
odpovídají velikosti a komfortu zafiízení.“

„Za pfiedpokladu v˘‰e uvedené loka-
lizace bioplynové stanice podle uvede-
n˘ch variant a po posouzení vlivu
tohoto zafiízení na Ïivotní prostfiedí, a to
zejména na základû rozptylové studie
a posouzení vlivu dopravy, doporuãuji
realizaci tohoto zafiízení a zároveÀ
potvrzuji, Ïe funkce a parametry vyho-
vují moÏnosti získání dotace ze státních
a evropsk˘ch penûz.“

„Bude-li bioplynová stanice vybu-
dována v prÛmyslové zónû mûsta
300-400 m od nejbliÏ‰í zástavby a bude
napojena dopravnû pfies obchvat mûsta,
takÏe transfer nebude veden pfies
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obytnou zástavbu (varianta 1), je moÏné
po anal˘ze rozptylové studie tuto lokali-
zaci doporuãit.“ (pozn. Varianta 1 = loka-
lita na Trnci)

Pfii porovnání vybran˘ch lokalit se
srovnávací lokalitou na Trnci se jeví
lokalita v prÛmyslové zónû je‰tû v nû-
kter˘ch parametrech vhodnûj‰í. Proto
bude nyní studie proveditelnosti dopra-
cována na tuto lokalitu a pfiípadnû
budou zahájeny pfiípravy na zpracování
projektu pro územní fiízení vãetnû
posudku vlivu na Ïivotní prostfiedí
a rozptylové studie.

Na internetov˘ch stránkách mûsta
Ti‰nova jsou pod praktick˘mi informa-
cemi v sekci bioodpady zvefiejnûny
dosud publikované ãlánky o problema-
tice bioodpadÛ a o uvaÏované v˘stavbû
fermentaãní stanice.

Ing. Václav Drhlík

O sociálních sluÏbách
spoleãnû

Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schválilo na
svém zasedání dne
10. dubna 2008
Komunitní plán so-

ciálních sluÏeb mûsta Ti‰nova na rok
2008 – 2009. Po roce práce jak ãlenÛ v˘-
boru, tak obãanÛ v pracovních skupi-
nách má na‰e mûsto dokument kvalitou
srovnateln˘ s velkomûsty na‰í repub-
liky a rozsahem odpovídající pfiedev‰ím
poÏadavkÛm sociálnû znev˘hodnûn˘ch
obãanÛ. PfieváÏná ãást poÏadavkÛ
na sociální sluÏby je ze strany na‰ich
seniorÛ. Neváhali jsme v‰ak otevfiít své
srdce i jin˘m skupinám, které potfiebují
pomoc, a pfiesto, Ïe za své poÏadavky
nebojují vefiejnû, mnohdy neví jak dál.

Hlavními prioritami citovaného
plánu jsou:
– zv˘‰ení informovanosti zavedením

odborného sociální poradenství
– podpora preventivního programu

zamûfieného na mládeÏ
– rozvoj péãe o seniory a osoby se

zdravotním postiÏením
– podpora obãanÛ v krizov˘ch Ïivotních

situacích
Jistû si fiíkáte, Ïe je to v‰echno na

papífie hezké, ale co bude dál? Rozhodnû
o nás usly‰íte je‰tû víc, neÏ v loÀském
roce. Na‰i dva nejdÛleÏitûj‰í strategiãtí
partnefii – Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov a Oblastní charita Ti‰nov – jiÏ
zaãali s realizací nov˘ch sociálních pro-
jektÛ. MÛÏete vyuÏít sociální pomoci
v podobû poradenského centra, odlehão-
vací sluÏby, roz‰ífiené peãovatelské
sluÏby. O novû realizovan˘ch sociálních
sluÏbách vás budeme informovat
prostfiednictvím Ti‰novsk˘ch novin.
V‰echny nové sociální sluÏby budou
doplnûny i do Informaãního prÛvodce
sociálními sluÏbami na Ti‰novsku.

Komunitní plán sociálních sluÏeb
mûsta Ti‰nov na rok 2008 – 2009 na-
jdete na webov˘ch stránkách mûsta
Ti‰nova, v ti‰tûné podobû je k nahléd-
nutí v úfiední dny na sociálním odboru
Mûstského úfiadu v Ti‰novû a v knihovnû.

V̆ bor pro komunitní plánování
sociálních sluÏeb

Mûstská knihovna 

Mûstská knihovna bude dne
20. kvûtna z provozních dÛvodÛ
uzavfiena.
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MûKS Ti‰nov

14. kvûtna v 19.30 hod.
PORTA COELI Pfiedklá‰tefií

9. koncert KPH 2007/08
Ti‰novsk˘ komorní orchestr

19. kvûtna v 19.30 hod
sál MûKS

OUA TRIO (·v˘carsko)

20. kvûtna v 19.30 hod.
PORTA COELI Pfiedklá‰tefií

SPIRITUÁL KVINTET

Pfiedprodej vstupenek v Knihkupec-
tví paní Ra‰kové, tel. 549 410 022

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

(do konce kvûtna)
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.

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Stfieda 19.00 – 20.30
REIKI – MEDITACE

âtvrtek 20.00 – 21.00
Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedením fyzioterapeuta (do konce
kvûtna).

Jednotné vstupné 30,- Kã.

GALERIE Josefa Jambora
Brnûnská 475, 666 01 Ti‰nov
telefon 549 410 211

V˘stava Oldfiicha Jedliãky

MAGICKÉ KRUHY – MANDALY
A ·PERKY

konãí ve ãtvrtek 22. kvûtna 2008.

V˘stava fotografií Oty BlaÏka
s názvem „âarovná vysoãina" zahajuje
vernisáÏí v sobotu 24. kvûtna
v 17.00 hod. V˘stava potrvá do
19. ãervna 2008. Ota BlaÏek absolvo-
val Institut v˘tvarné fotografie. Jeho
nejãastûj‰ím tématem je pfiíroda – pfies-
nûji krajiny ãí krajinná záti‰í. Naprostá
vût‰ina fotografií vzniká v okolí
Ti‰nova, protoÏe k této oblasti má
i osobní vztah.

Zveme seniory ve stfiedu 28. kvûtna
v 9.00 na dal‰í setkání „POD OBRAZY“.

U pfiíleÏitosti MDD si nad ‰álkem
ãaje zavzpomínáme na mládí.

Prosíme o zapÛjãení star˘ch vysvûd-
ãení. Na konec ‰kolního roku pfiipravu-
jeme soutûÏ o nejstar‰í a nejhezãí
vysvûdãení. Také prosíme o zapÛjãení
star˘ch fotografií ze ‰kolních tfiíd.
O prázdninách budou vystaveny v galerii.

V nedûli a pondûlí dne 1. a 2. ãervna
u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne dûtí,
bude v˘stavní místnost Josefa Jambora
otevfiena zdarma dûtem.

V nedûli 10 – 12 a 14 – 17, v pondûlí
mimofiádnû 9 - 13 hod.

Zveme ‰koláky, ale i rodiãe s dûtmi.
Dûti prosíme o namalování obrázkÛ
z v˘stavy. Nejhezãí obrázky budou
odmûnûny.

4. a 18. ãervna
(sraz vÏdy v 9.30 hod.

v Galerii Josefa Jambora)
Pù·KY PO GALERIÍCH

Více na internetov˘ch stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/
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V˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce

Zveme Vás na v˘stavu meditativních
obrazÛ P. Stanislava Weigla. V̆ stava byla
zahájena 30. 4. 2008 a potrvá do konce
mûsíce ãervna.

Autor meditativních obrazÛ –
P. Ing. Stanislav Weigel se narodil 15. 2.
1927 v Hranicích na Moravû. Studoval
Vysokou ‰kolu technickou v Brnû. Od roku
1953 pracoval jako leteck˘ inÏen˘r ve
V˘zkumném ústavu leteckém v Praze.
V r. 1956 se oÏenil, má tfii dûti. V roce 1958
byl pro víru z ústavu vylouãen a pracoval
jako dûlník ve stavebnictví. Od r. 1959
pracoval jako technik, pozdûji pÛsobil jako
projektant ekologick˘ch zafiízení aÏ do
svého odchodu do dÛchodu v r. 1987. Po
smrti manÏelky v r. 1975 studoval teologii
u franti‰kánÛ v Praze a v r. 1985 byl tajnû
vysvûcen na knûze. V té dobû se vûnuje
soustavné tvÛrãí a meditativní tvorbû. Ve
své duchovní práci pouÏívá obrazy jako
prostfiedek k oslovení vûfiících i nevûfiících
a pofiádá kursy a pofiady na téma „Cestou
krásy k pravdû.“ Svou v˘tvarnou ãinnost
zaãínal pod vlivem pfiátelství s Janem
Zrzav˘m. Osvojil si jeho techniku i umû-
leck˘ smûr poetického symbolismu. S pou-
Ïitím sv˘ch vytvofien˘ch obrazÛ se autor
jiÏ fiadu let vûnuje duchovní osvûtû mezi
‰irokou vefiejností, ale i terapií nemoc-
n˘ch, mentálnû postiÏen˘ch i narkomanÛ.

Pozvánka na besedu

Dne 19. 5. 2008 se uskuteãní
v Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce beseda
s P. Josefem Fasorem na téma Misie
v Bolivii. Zaãátek v 10.00 hodin.

Otec Fasora pÛsobil v Bolivii jako knûz
– misionáfi v diecézi Koãamamba od roku
1981 do roku 1997.

Libu‰ina galerie
v Malhostovicích 

Vás zve na v˘stavu Ivan Kulheim
Obrazy

Otevfieno: úter˘ – nedûle
od 14.00 do 18.00 hod.

www.libusinagalerie.cz
telefon: 603 870 742
V̆ stava potrvá do 3. ãervna 2008

Pozvánka

Obecní úfiad Sentice srdeãnû zve
v‰echny zájemce o umûní na tradiãní,
v pofiadí jiÏ 10. hodovou v˘stavu v budovû
sentické ‰koly ve dnech 17. a 18. kvûtna.
Na vernisáÏi v sobotu 17. 5. v 10.00 hod.
zahrají pan Pavel Pálensk˘ a Josef Koláfi.
Vystavovatelé: Jan. M. Krejãí – obrazy,
Václav âáp – ikony, Dana Baláková –
v˘robky z kofienÛ palmy (pedig), Ludmila
Juraãková – klasická v˘‰ivka.

Pfiijede královna Konstancie

Zakladatelka klá‰tera Porta coeli pfii-
jede do Pfiedklá‰tefií spolu se sv˘mi dvûma
syny, ãesk˘m králem Václavem a morav-
sk˘m markrabûtem Pfiemyslem v sobotu
24. kvûtna 2008 v rámci programu
Muzejní noci, pofiádané jiÏ potfietí
Muzeem Brnûnska v Podhoráckém muzeu
a pfiilehl˘ch prostorách klá‰terního areálu.
Stane se tak proto, Ïe je leto‰ní program
vûnován oslavám 220. v˘roãí pov˘‰ení
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Ti‰nova mezi statutární mûsta a je velmi
pravdûpodobné, Ïe bez zaloÏení Porta coeli
v jeho bezprostfiední blízkosti by se Ti‰nov
nevyvíjel tak rychl˘m tempem.

Muzejní noc zaãne v 18 hodin a aÏ do
pÛlnoci bude vedena ve stfiedovûkém du-
chu. Nûkolikrát opakující se program
zaãne vÏdy historick˘m prÛvodem v dobo-
v˘ch kost˘mech, královna a oba její sy-
nové pfiijedou na koních aÏ k pódiu, na
kterém bude pfiedvedena scénka o zaloÏení
klá‰tera. Dále zazní historická hudba
v podání pfiedního brnûnského souboru
Vaganti a uãitelÛ a ÏákÛ Základní umû-
lecké ‰koly, tance pfiedvede soubor KVJ
z Ti‰nova. Celkovou atmosféru dokreslí
vojenské leÏení a scénka v podání ãlenÛ
skupiny Victorius z Ti‰nova, drezura
konû, ukázka práce sokolníka, prodej v˘-
robkÛ historick˘ch fiemesel, medoviny
a chybût nebude ani obãerstvení. Ocenûní
z rukou pfiedstavitelÛ mûsta Ti‰nova se
doãkají vítûzové v˘tvarné a literární sou-
tûÏe, pofiádané v rámci projektu „KfiíÏem
kráÏem Ti‰novem“. Ani to ale je‰tû není
zdaleka v‰echno, protoÏe po cel˘ veãer
budou zpfiístupnûny v˘stavy a expozice
v muzejní budovû, bude nasvícen slavn˘
západní portál a po loÀském úspûchu
nebudou chybût ãasové prohlídky osvûtle-
ného interiéru kostela.

Za nepfiíznivého poãasí bude program
v omezeném rozsahu probíhat v muzejní
budovû. Pofiadatelé zvou k hojné úãasti
v‰echny obãany Ti‰nova, Pfiedklá‰tefií
a okolních obcí.

(jz)

Májové Ïnû na ZU· Ti‰nov

Tak jako kaÏd˘m rokem i letos
o sobû dává Základní umûlecká ‰kola
vûdût nejmarkantnûji právû v mûsíci
kvûtnu. Jako obvykle tuto májovou sérii
vystoupení zahajují zástupci hudebního

oboru, kdyÏ uzavírají první ãi druh˘ stu-
peÀ individuálního studia. Po sedmi nebo
jedenácti letech dostávají „v˘uãní list“,
absolventské vysvûdãení, které si zpravi-
dla zaslouÏí po samostatném hudebním
v˘konu. Tento poslední, vefiejn˘ krok není
sice povinn˘, ale málokdo chce zÛstat ve-
fiejnosti utajen. Je to pfiece jen pfiíleÏitost,
kdy si mladí umûlci dodají odvahy, pfieko-
nají pfiípadnou trému a podûlí se o radost
z koncertního vystoupení se sv˘mi blíz-
k˘mi, ktefií je po celou dobu studia podpo-
rovali. Leto‰ní absolventské koncerty
probûhnou v t˘denním intervalu vÏdy
v pondûlí, 12. a 19. kvûtna od 16.30 hodin
v koncertním sále ZU·. Po pfiíznivém pfii-
jetí loÀsk˘ch vystoupení na‰ich pedagogÛ
dojde i v tomto roce k podobnému veãeru,
kdy svou zpÛsobilost pfiedvedou uãitelé,
coÏ mÛÏe b˘t právû ten rozhodující mo-
ment rodiãovsk˘ch úvah, komu Ïe svûfií
svou ratolest do nûkolikaleté péãe.
Koncert pedagogÛ je stanoven na ãtvrtek
22. kvûtna od 19 hodin do velkého sálu
Mûstského kulturního stfiediska. TamtéÏ
pak ZU· Ti‰nov plánuje i mimofiádn˘ kon-
cert talentÛ ‰koly, tedy pfiedposlední pfiíle-
Ïitost pfiedloÏit v˘sledky své píle a praco-
vitosti na‰í vefiejnosti pro ostatní, neab-
solvující Ïáky – stane se tak ve stfiedu
28. kvûtna, opût od 19 hodin. Po ãtvefiici
hudebních produkcí pak dojde tradiãnû
i na vystoupení taneãního oboru, probíha-
jící vÏdy za mimofiádné úãasti a pozornos-
ti pfiíbuzenstva a znám˘ch desítek mal˘ch
i vût‰ích svûfiencÛ oblíbené uãitelky Evy
Plochové, tentokrát ve ãtvrtek 29. kvûtna
v 16.30 hodin v sále kina Svratka. Celou
tu májovou pfiehlídku uzavírá, rovnûÏ
tradiãnû, sv˘m v˘roãním koncertem
Ha-Kapela, soubor, veden˘ uãitelem
Ladislavem Havlíkem, vûnující se dlouho-
dobû hudbû z veselej‰ího bfiehu. Tato
inventura probûhne v pátek 30. kvûtna
od 17 hodin v kinû Svratka a program
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Ha-Kapely zpestfií Lomnick˘ pûveck˘ sbor.
PfiipomeÀme je‰tû, Ïe ãerven pak bude

podle zvyklostí patfiit na‰im divadelníkÛm
a teãku za vefiejn˘mi produkcemi ÏákÛ
ZU· Ti‰nov uãiní hojná úãast v rámci
Svátku hudby v nedûli 22. 6.

J.Beránek

Ha-kapela zve na koncert

Ha-kapela si vás dovoluje pozvat na
svÛj tradiãní koncert, kter˘ se usku-

teãní v pátek 30. kvûtna 2008 v kino-
sále Svratka v 17 hodin. Leto‰ní vystou-
pení bude obohaceno o dva hosty.
Prvním bude Ïák ZU· Ti‰nov David
Hlinûnsk˘ ze tfiídy bicích nástrojÛ
Jaromíra ·káry. Druh˘m hostem pak
pûveck˘ sbor z Lomnice, kter˘ je znám
pod zkratkou LSDa, neboli Lomnick˘
sbor disharmonick˘ch amatérÛ.

Na va‰i úãast se tû‰í ãlenové Ha-kapely.

L.H.

Kam – kvûten
Datum Akce Místo âas Organizuje

14. 5. KPH – Ti‰novsk˘ komorní orchestr Porta coeli 19.30 MûKS
15. 5. Salonky – Lesy pod Pasníkem knihovna 9.30 MûK
15. 5. Jiná Afrika – jin˘ svût – Pavla Jazairiová knihovna 17.00 MûK
18. 5. Memoriál Ivo Medka, cyklozávody pro dûti plocha 12.00

u nového hfibitova
19. 5. Absolventsk˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·
19. 5. Na sviÀu svût – beseda s Josefem Proke‰em knihovna 17.00 MûK
19. 5. OUA trio (·v˘carsko) – kytarové trio, jazz sál MûKS 19.30 MûKS
20. 5. Plavecká ‰kola – dûtské pfiedstavení kino Svratka 8.45, 10.00 MûKS
20. 5. SPIRITUÁL KVINTET Porta coeli 19.30 MûKS
21. 5. Ti‰nov v promûnách ãasu – biograf jako kdysi kino Svratka 19.30 TTV
22. 5. Koncert pedagogÛ ZU· sál MûKS 19.00 ZU·
24. 5. Petunie – turnaj v petanque hfii‰tû pod Kvûtnicí 9.30
24. 5. VernisáÏ v Jamborovû galerii Jamborova galerie 17.00 MûKS
28. 5. Mimofiádn˘ koncert talentÛ ZU· sál MûKS 19.00 ZU·
29. 5. Salonky – zájezd do modrotiskové dílny knihovna 8.30 MûK
29. 5. Vystoupení taneãního oboru ZU· kino Svratka 16.30 ZU·
30. 5. Koncert Ha – kapely kino Svratka 17.00 ZU·

V˘stavy
Datum Akce Místo

26. 4. – 22. 5. O. Jedliãka – Magické kruhy Jamborova galerie
24. 5. – 19. 6. O. BlaÏek – „âarovná vysoãina“ Jamborova galerie

– fotografie
13. 5. – 28. 9. Kvûtnice hora, Besének voda Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
1. 5. – 30. 5. Umelecká beseda slovenská Galerie Diana
1. 5. – 31. 5. Asijská putování aneb knihovna

„Kak my oãeÀ chara‰o oddychali...“

Jinde
Datum Akce Místo

30. 4. – 30. 6. Meditativní obrazy s. Weigela Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka
2. 5. – 3. 6. Ivan Kulheim - obrazy Libu‰ina galerie

26. 4. – 18. 5. I. Pavli‰ová - obrazy, synagoga Lomnice
R. Koreãková – keramika
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Program v Matefiském
centru Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka.webzdarma.cz

16. 5. 2008 od 15.00 hod.
Pedig – barevné pletení

17. 5. 2008 od 9.00 hod.
ProÏitkov˘ semináfi

s Bc. Pavlou Hájkovou, porodní asi-
stentkou pro Brno-venkov, region
Kufiim a okolí, pro tûhotné Ïeny a ma-
minky po porodu.

Pokraãování semináfie se koná
31. 5. 2008.

Poãet míst je omezen, hlaste se pfie-
dem na tel. 604 871 943 nebo pfiímo
v matefiském centru.

23. 5. 2008 od 16.00 hod.
Homeopatická lékárniãka

29. 5. 2008 odpoledne
Volná herna se ru‰í.

30. 5. 2008 od 15.30 hod.
Mûsto pro dûti

Mûsto Ti‰nov a Matefiské centrum
Studánka pro vás pfiipravily slavnostní
otevfiení dûtského hfii‰tû na ulici
Dlouhá.

1. 6. 2008
O perníkové chaloupce
(Divadelní studio „V“ Brno)

O Jeníãkovi a Mafience, jejich puto-
vání lesem k perníkové chaloupce, set-
kání s jeÏibabou a ....

Z Ti‰nova bude odjíÏdût autobus od
sokolovny v 9 hodin. Cena autobusu
a vstupenky je pro dospûlého 150,- Kã
a pro dítû 100,- Kã.

Hlaste se pfiedem na tel.: 737 581 873
nebo pfiímo v matefiském centru.

Pûkné slunné poãasí ukonãilo na‰e
sobotní Dopoledne pro tatínky.
Dûkujeme tatínkovi Davidu Celnarovi
za organizaci a tû‰íme se na Dopoledne
pro tatínky na podzim!

Slet ãarodûjnic v Domeãku

Ve stfiedu 30. 4. se v zahradû u DDM
konal jiÏ 5. slet ãarodûjnic. PfiestoÏe se
oblaka chvílemi zlovûstnû ãernala, slétlo
se zde okolo 70 úãastnic a úãastníkÛ
ru‰ného reje.

Kdo chtûl, mohl se pfiihlásit do sou-
tûÏe o královnu sabatu. Po krátkém
rozhovoru, ze kterého jsme se dozvûdûli
napfiíklad ve kterém století se narodila,
kolik má zubÛ, kdy se naposledy kou-
pala a z jakého dÛvodu, se soutûÏilo
v ãarodûjnickém trojboji, promenádû
s ko‰tûtem a tanci. To v‰e a také
kost˘my ãarodûjnic hodnotili sv˘mi
hlasy pfiíchozí diváci i ãarodûjnice samy.

Vítûzky získaly stylové odmûny
a královna sabatu také korunku
a exkluzivní cestovní poukaz od
CK Smrdut˘ a syn na stolet˘ pobyt
v Transylvánii s ubytováním v pûtipavou-
ãím hotelu Krkavãí hnízdo s moÏností
koupání v nedalekém moãálu. Odlet na
nadzvukovém ko‰tûti 12. 12. 2212.

âerné mraky odpluly, tak si na závûr
v‰ichni opekli bufity na ohni a domluvili
si setkání na dal‰ím sletu.

DDM pfiipravuje
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz
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Pohádkov˘ les
Zveme v‰echny
dûti a rodiãe na
oblíbenou dobro-
druÏnou cestu po-

hádkov˘m lesem. Potkáte staré známé,
ale i nové pohádkové bytosti, které uÏ se
na vás tû‰í a mají pro vás pfiipravené
rÛzné soutûÏe a úkoly. Zaãátek je u ti‰-
novské nemocnice. V sobotu 31. 5. prÛ-
bûÏnû od 10 – 16 hodin. Vstupné 30,- Kã
(pouze dûti).

Africk˘ tanec s Terezkou a Tubabu!
Taneãní workshop s doprovodem bu-

beníkÛ ze skupiny Tubabu se uskuteãní
v sobotu  31. kvûtna od 16 do 19 hod.
v DDM.

Pro Ïeny i muÏe, s chutí  improvizo-
vat i nauãit se malou dynamickou cho-
reografii se snadn˘mi kroky, o které ale
ani moc nejde. Jde o radost z pohybu,
spontánnost, sebevyjádfiení a odreago-
vání za doprovodu Ïiv˘ch bubeníkÛ
s ohromnou energií africk˘ch bubnÛ.
Do 18 let 180,- Kã, dospûlí 220,- Kã
Rezervace pfiedem, tel. 549 410 118,
domecek@ddm-tisnov.cz

Koncert se skupinou Tubabu v za-
hradû DDM Ti‰nov. K poslechu i tanci.
Od 20 do 22 hod. Vstupné 50,- Kã, bez
rezervace. Obãerstvení zaji‰tûno!

V˘sledky Hafíka

Kategorie Jak tû pejsek poslouchá
• Skupina 1 – dítû do 8 let a pejsek do

50 cm
1. místo Marek Kopeãn˘ a Jesika

• Skupina 2 – dítû do 8 let a pejsek nad
50 cm

1. místo Adam Bordránek a Sorbon
• Skupina 3 – dítû od 8 let a pejsek do

50 cm

1. místo Karolína Panáãková a Ben
2. místo Zuzana Charvátová a Daisy
3. místo Mirek Miãka a Amina

• Skupina 4 – dítû od 8 let a pejsek od
50 cm

1. místo Barbora ·tûtinová a Bessy
2. místo Daniel Juránek a Bonnie

Kategorie PfiekáÏková dráha
• Skupina 1 – dítû do 8 let a pejsek do

50 cm
1. místo Marek Kopeãn˘ a Jesika

• Skupina 2 – dítû do 8 let a pejsek nad
50 cm

Do této skupina se nikdo nepfiihlásil
• Skupina 3 – dítû od 8 let a pejsek do

50 cm
1. místo Karolína Divi‰ová a Bondys
2. místo Zuzana Charvátová a Daisy
3. místo Nikola Zemánková a Bondys

• Skupina 4 – dítû od 8 let a pejsek od
50 cm

1. místo Daniel Juránek a Bonnie
2. místo Barbora ·tûtinová a Bessy

Kategorie Nejsympatiãtûj‰í pár
KvÛli nepfiíznivému poãasí tato
kategorie bohuÏel neprobûhla

Dûkujeme na‰im sponzorÛm firmû
Steinhauser, obchodu Akara a ordinaci
paní MVDr. Jolanû Kaplanové za ceny,
které nám do soutûÏe poskytli. Dûti
i pejsci z nich byli nad‰ení!

Dále bychom chtûli podûkovat paní
MVDr. ·árce Vítkoviãové za to, Ïe nám
na v‰echny pejsky po zdravotní stránce
dohlíÏela.

Velk˘ dík patfií také panu
Ing. Václavu Drhlíkovi z Mûstského
úfiadu, kter˘ nám zajistil na akci
potfiebné materiální vybavení.

A nesmíme ani zapomenout na na‰e
organizátory, ktefií byli super a moc
nám pomohli – dûkujeme!

Tû‰íme se na Vás pfií‰tí rok pfii
dal‰ím roãníku Hafíka
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Istrie – Mys Kamenjak

POZOR je‰tû volná místa !!!
Aktivní pobyt pro rodiny s dûtmi

i bez nich, v pfiírodním parku nejjiÏnûj-
‰ího cípu poloostrova Istrie, pro vás, co
nevydrÏíte cel˘ den leÏet na pláÏi a není
pro vás problém spát ve stanu. Na polo-
ostrovû je ãlenité pobfieÏí a ãisté tyrky-
sové mofie velmi vhodné na potápûní.
Koupání je v mal˘ch zátokách v krásné
pfiírodû a vyhfiátém mofii s místy vhod-
n˘mi i pro malé dûti.

Nabízíme program na cel˘ t˘den:
prohlídku poloostrova s plaváním do
jeskynû a náv‰tûvou pfiírodního safari
baru s rÛzn˘mi bezplatn˘mi atrakcemi,
v˘let autobusem do Puly a prohlídku
star˘ch fiímsk˘ch památek (koloseum,
pevnost), v˘let lodí kolem majáku na pí-
seãn˘ ostrov Levan, veãefii s místními
mofisk˘mi specialitami, potápûní s v˘-
strojí a instruktory nebo pfielet sportov-
ním letadlem nad poloostrovem a Pulou.
Dále bude pro zájemce veãerní ruko-
dûlná dílna. Oblázek pokaÏdé jinak –
malování na kameny, zdobení ubrousky,
drátování. Korálkování – ketlovan˘ ná-
hrdelník s náu‰nicemi, hvûzdiãky.
A moÏná je‰tû nûco jiného!
Termín: 29. 8 – 7. 9. 2008
Ubytování: zafiízené stany s ve‰ker˘m
vybavením – lednice, elektrick˘ vafiiã,
nádobí, osvûtlení a kempov˘ nábytek.
Cena: 2.650,- Kã dûti a mládeÏ do 18 let

2.850,- Kã dospûlí
Podrobné informace a fotky najdete na
www.ddm-tisnov.cz v sekci tábory
Rezervace: tel.: 776 550 330

Dá‰a Lazarová
e-mail: lazarova@ddm-tisnov.cz

Galaktické putování –
z Brumova a zpût

BlíÏí se pomalu, ale pfiece, ãas let-
ních prázdnin a dobrodruÏství. Pro dûti

ãas her, sportování a zábavy, pro star‰í
– náctileté moÏnost zkusit  uplatnit své
nápady, neuskuteãnûné sny a pfiedstavy,
pro dospûláky starosti, jak to v‰echno
skloubit a zabezpeãit.

Správnû – pfiípravy letních táborÛ
jsou v plném proudu. SdruÏení  ‰kola
a rodina pfii Z· Ti‰nov, Smí‰kova je ga-
rantem I. turnusu  dûtského tábora
v Brumovû jiÏ úctyhodn˘ch 16 let.

Mnozí z b˘val˘ch táborníkÛ jsou
dnes vedoucími ãi praktikanty tábora,
nûktefií  dnes uÏ na tábor posílají své po-
tomky. Tradice a zku‰enosti se pfiedá-
vají dál. Obrovsk˘ díl na kvalitû tábora
a jeho zázemí má pronajímatel – Mûsto
Ti‰nov, které do areálu tábora rok co rok
investuje, rekonstruuje ho a vylep‰uje.
My, pamûtníci, za to znovu dûkujeme.

Dûti, které chtûjí proÏít dobrodruÏ-
n˘ch 13 dní v pfiírodû, v kolektivu ka-
marádÛ a znám˘ch: Honzy, Rádi,
Radka, Terky, Klárky, Haniãky, Katky,
letos hlavase ·evãi a dal‰ích, mají po-
slední moÏnost se  pfiihlásit na I. turnus,
tedy 30. 6. – 12. 7. 2008. Neváhejte,
máme voln˘ch pár posledních míst!

âeká nás spoleãné dobrodruÏné, nû-
kdy i „nebezpeãné“ GALAKTICKÉ
PUTOVÁNÍ. Hledání nov˘ch moÏností
pfieÏití, boj s vesmírn˘mi pfií‰erami, na-
vazování kontaktÛ s androidy…
Za v‰echny Petra Kappelová, pfiihl. na
tel.: 603 140 351

Oznámení
Základní ‰kola TI·NOV,
Smí‰kova 840 oznamuje,

Ïe ve ‰kolním roce 2008/2009 opût
otevfie VI. tfiídu s roz‰ífienou v˘ukou
anglického jazyka.

Podmínkou pfiijetí je úspû‰né zvlád-
nutí písemného testu z anglického jazyka.
Termín konání: 3. 6. 2008 ve 13.00 hod.
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v budovû Z· Smí‰kova 840.
Pfiihlá‰ky lze vyzvednout na fieditelství
‰koly.
Tel.ã.: 549 415 163

Tfii zprávy z aktivit dûtí na
I. stupni Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna

Kinderiáda
V úter˘ 15. 4. 2008 se Ïáci Z· Ti‰nov,

nám. 28. fiíjna jako 8 ãlenné druÏstvo ve
sloÏení Michaela Stadnická, Dominik
Pofiízek, Pavlína Mánková, Ondfiej
PivoÀka, Jitka Odehnalová, Milan
Trulík, Lucie Harisová a Vojtûch ¤ehofi
zúãastnili atletické soutûÏe
„Kinderiáda“ v Bfieclavi. Îáci soutûÏili
v tûchto disciplinách:
– skok z místa, hod pln˘m míãem, hod

kriketov˘m míãkem, skok do dálky,
bûh na 60 m

– ‰tafeta 4x60m
Ze 30 druÏstev obsadilo na‰e druÏ-
stvo 10. místo, v jednotlivcích:
– 2. místo Pavlína Mánková v bûhu na

60 m
– 4. místo Pavlína Mánková a Ondfiej

PivoÀka v hodu pln˘m míãem, Lucie
Harisová ve skoku do dálky

– 6. místo Lucie Harisová v bûhu na
60 m

·tafeta ve sloÏení: Mánková, Trulík,
Harisová, ¤ehofi obsadila  pûkné 8. místo.

V‰ichni zúãastnûní obdrÏeli od pofia-
datele upomínkové pfiedmûty. UÏ dnes
se Ïáci tû‰í na dal‰í roãník této soutûÏe.

Mgr. Ludmila Opltová

Náv‰tûva dopravního hfii‰tû
Dne 24. 4. 2008  jsme nav‰tívili

s na‰í tfiídou dopravní hfii‰tû v Blansku.
Na dopravním hfii‰ti nás uvítal instruktor,

kter˘ s námi nacviãoval praktické si-
tuace dopravy. Nejdfiíve nás provedl po
hfii‰ti, vysvûtlil nám pravidla chování.
KaÏd˘ dostal nové jízdní kolo a zaãali
jsme jezdit. Dopravní hfii‰tû je vlastnû
asfaltová plocha, na které jsou vyzna-
ãeny silnice, stojí zde dopravní znaãky
a jsou tu i semafory. Na hfii‰ti nemÛÏe
jezdit kaÏd˘, jak ho napadne, ale musí
dodrÏovat pfiedpisy. Instruktor nás po-
zoroval z rozhledny a jakmile nûkdo
udûlal chybu, byl potrestán tím, Ïe mu
instruktor vymûnil nové kolo za starou
„vykopávku“. Tak se lehce poznalo, kdo
jezdí dobfie a kdo se má je‰tû nûco uãit.
Po praktickém v˘cviku jsme pfie‰li do
tfiídy, kde s námi paní instruktorka
zopakovala dopravní znaãky a pfiedpisy.
Cel˘ den se nám vydafiil a uÏ teì se tû-
‰íme, aÏ se zase „ulejeme“ ze ‰koly a po-
jedeme do Blanska znovu. Dopravní
pfiedpisy jsou dÛleÏité a já chci jezdit po
silnici na kole bez nehody.

·tûpán Bahensk˘, 4.B

V Centru ekologické
v˘chovy Jezírko

Na‰e ‰kola je eko‰kola. Proto jsme
v rámci v˘uky pfiírodovûdy nav‰tívili
ekocentrum Jezírko v Brnû – Královû
Poli. V Jezírku se mi moc líbilo. Vedoucí
pro nás vymysleli velmi zajímav˘ pro-
gram na téma Les – srdce pfiírody.
Program mûl tfii ãásti. V první jsme si
povídali o zpracování  dfieva, neÏ se z nûho
stane stÛl nebo jin˘ nábytek. Ve druhé
ãásti jsme se dozvûdûli, jak se máme
chovat k pfiírodû, obzvlá‰tû k lesu, a potom
jsme rozeznávali zvífiata podle sluchu.
Tfietí ãást byla velmi hezká a pouãná pro-
cházka lesem, kde jsme dostali za úkol
najít co nejvíce kvûtin. Také jsem se do-
zvûdûla, kde získalo ekocentrum takové
jméno. Název je podle jezírka, které je
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na okraji pozemku. V jezírku plavali
mloci, malí pulci i Ïáby. Jedinou nev˘-
hodou bylo ‰karedé poãasí. Z náv‰tûvy
jsem si nakonec odnesla velmi dobré zá-
Ïitky. Moc se mi zde líbilo a byla jsem
ráda, Ïe jsem mohla vidût krásy Jezírka.

Karolína Valou‰ková, 4. B

Gastrotour akademie 2008

Leto‰ní pfiehlídka dovedností stu-
dentÛ SO· FORTIKA se koná ve stfiedu
21. kvûtna 2008 a je zamûfiena na sport,
zdravou v˘Ïivu a aktivní Ïivotní styl
vÛbec.

Kromû tabulí prostfien˘ch k nejrÛz-
nûj‰ím pfiíleÏitostem (Sport a zdravá v˘-
Ïiva, Olympijské hry, Svat˘ Valent˘n)
pfiedstaví studenti vlastní slavnostní
rautové  a cukráfiské v˘robky, pfiíjemné
prostfiedí kavárny âetnické humoresky,
Mystic baru nebo Olympic baru.

Pfiíznivci vína tu najdou vinn˘
sklípek a pro fanou‰ky piva tu bude
âernohorská pivnice.

Jako jiÏ tradiãnû budou zájemci
moci ochutnat pokrmy z rÛzn˘ch ãástí
svûta, letos napfi. z Nûmecka, Jamajky,
âíny, ¤ecka nebo Egypta.

V rámci hesla leto‰ní GASTRO-
TOUR AKADEMIE spojené s olympij-
sk˘mi hrami „Citius, altius, fortius“ –
„rychleji, v˘‰e, silnûji" – se uskuteãní
sportovní soutûÏ pro Ïáky základních ‰kol.

Náv‰tûvníci se mohou také tû‰it
na bohat˘ program – dekantaci vína,
flambování, míchání nápojÛ a taneãní
vystoupení studentÛ ‰koly a hostÛ.

V rámci Gastrotour budou moci
náv‰tûvníci zakoupit v˘robky zrakovû
postiÏen˘ch z chránûné dílny pana
Ficiána. V̆ tûÏek z prodeje bude pouÏit
na dal‰í provoz této dílny, ãást bude
vûnována nadaãnímu fondu dûtské on-

kologie Krtek pfii Fakultní nemocnici
v Brnû. Do tohoto fondu budou moci ná-
v‰tûvníci pfiispût také v rámci sbírky,
která bude probíhat po cel˘ den.

Dvefie ti‰novské sokolovny budou
pro vefiejnost otevfieny od 10 do 17 hodin.

Srdeãnû zve SO· FORTIKA,
Lomnice u Ti‰nova.

Îil jsem v podsvûtí

Jak se mÛÏe slibnû rozvíjející ka-
riéra sportovce – juniorského reprezen-
tanta v karate a úãastníka svûtov˘ch
pohárÛ zvrtnout v dráhu narkomana
a drogového dealera? Roman Povala
z Fren‰tátu pod Radho‰tûm, kter˘ Ïil na
tvrd˘ch drogách 6 let a octnul se na sku-
teãném dnû Ïivota, dnes vypráví o tom,
jak vypadá kaÏdodenní Ïivot „vafiiãe“
pervitinu, jak taková závislost narÛstá
a Ïene ãlovûka k tomu, aby si zaji‰Èoval
obÏivu distribucí drog. Lze vÛbec najít
cestu zpût? Poutavé vyprávûní, v nûmÏ
Ïádná oblast není tabu, je doprovázeno
promítáním a úãastníci mají moÏnost
klást otázky. Pfiedná‰ka není suchopár-
n˘m preventivním ‰kolením, n˘brÏ pou-
tavû podan˘m autentick˘m pfiíbûhem
ãlovûka, kter˘ otevfienû vypráví o sv˘ch
prohrách i o tom, jak nakonec na‰el sílu
ze své závislosti vyjít. Setkání je urãeno
v‰em vûkov˘m skupinám, srdeãnû
zveme do Domu dûtí a mládeÏe Ti‰nov
v pondûlí 26. 5. v 18.30 hod., vstup
voln˘.

Obãanské sdruÏení ACET âR

Na pochod do Doubravníku

Mûstys Doubravník letos slaví 800
let. Jednou z akcí, které budou v rámci
oslav pofiádány, je turistick˘ pochod
a cyklojízda s názvem Kolem
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Doubravníku pû‰ky i na kole.
Pochod se uskuteãní v sobotu

24. kvûtna 2008, jeho pofiadateli je
Zastupitelstvo mûstyse Doubravník
a doubravnick˘ odbor Klubu ãesk˘ch
turistÛ.

Pro pû‰í turisty bude pfiipraveno
6 tras v délce 8, 13, 20, 25, 35 a 45 km,
pro cyklisty pak trasy o délce 13, 20, 26,
40 a 50 km. Nejkrat‰í trasa zavede
úãastníky do KfiíÏovic, nejdel‰í pak pfies
KfiíÏovice do Huslí, Sejfiku, Chlébského
a âernovic. Startuje se z b˘valé radnice
na doubravnickém námûstí – na nejdel-
‰í pû‰í trasu od 6 do 7 hod., na 35 km od
6 do 8 hod., na ostatní pû‰í trasy a na
cyklotrasy od 8 do 10 hod. V b˘valé rad-
nici je i cíl, úãastníci budou oãekáváni
do 18 hod. Zde kaÏd˘, kdo úspû‰nû
absolvuje zvolenou trasu, obdrÏí pa-
mûtní diplom – grafick˘ list, dílo zná-
mého doubravnického v˘tvarníka
Stanislava Bûlíka.

- ok -

Byli jsme na zájezdû

V úter˘ 15. dubna jsme se vypravili
na zájezd po stfiední Moravû. Na pro-
hlídku javofiíãsk˘ch jeskyní jsme pfiijeli
brzy, a tak  jsme chvíli postáli u pomní-
ku vûnovanému obûtem známé tragédie,
která se v Javofiíãku na konci II. svûtové
války odehrála. Samotné jeskynû jsou
úchvatné krápníkovou v˘zdobou
a hodina proÏitá v podzemí stojí zato.
Také pohádkov˘ hrad Bouzov, kter˘
kraji dominuje, na nás zapÛsobil jak
sv˘m vzhledem, tak i rozlehlostí.

Odpoledne jsme strávili v Litovli
a hlavnû pak v Lo‰ticích. V místním
muzeu jsme se dovûdûli, jak se vyrábûly
a dnes stále vyrábí pravé olomoucké
tvarÛÏky. Samozfiejmû, Ïe jsme i na-
koupili rÛzné speciality a na závûr

v restauraci ochutnali, jak jsou dobré
smaÏené.

Zájezd se vydafiil. Chceme podûkovat
v‰em, ktefií se o jeho organizaci a usku-
teãnûní zaslouÏili, pfiedev‰ím odboru
sociálních vûcí, jmenovitû paní
E. Trnãákové.

Spokojení dÛchodci

Chodit na trh?
Od pÛlky ãervna!

Chcete mít moÏnost naku-
povat ãerstvou zeleninu
z Ti‰novska, popfi. vypûsto-
vanou bez chemikálií?
Máte zájem o sezónní ovoce

z na‰eho regionu? Máte rádi místní po-
chutiny ãi fiemeslné v˘robky? Nebo se
vám nûkdy urodí zeleniny ãi ovoce víc,
neÏ zvládnete spotfiebovat a nevíte, kde
pfiebytky prodat? Právû pro vás orga-
nizujeme pravidelné trhy s biopotravi-
nami a lokálními produkty!

Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko pfiipravuje ve spolupráci
s mûstem Ti‰nov a za podpory
Jihomoravského kraje obnovení trhové
tradice na ti‰novském námûstí.
Slavnostní zahájení se uskuteãní v so-
botu 14. ãervna 2008 od 8 do 12 hodin.
Pfiedstaví se zde pûstitelé zeleniny
z regionu, v˘robci biopotravin ãi míst-
ních specialit a fiemeslníci. Zahajovací
dopoledne zpestfií soubor lidov˘ch
tancÛ, písnû harmonikáfie, pohádka pro
dûti a kvíz pro náv‰tûvníky trhu s moÏ-
ností v˘hry regionálních pochutin.

V této chvíli je‰tû není rozhodnu-
to, v jak˘ den a jak ãasto by se pravi-
delné trhy mûly pofiádat. Do 20. kvûtna
2008 máte moÏnost konání trhÛ ovliv-
nit, pokud vyplníte anketu, která je
vám k dispozici v Ekoporadnû
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Ti‰novsko, mûstské knihovnû, na poda-
telnû MûÚ nad poliklinikou, v matefi-
ském centru, Centru sociálních slu-
Ïeb Ti‰nov na ulici Králova ãi Zdravé
v˘Ïivû Veronika.

Vytvofiením pravideln˘ch trhÛ se pro
obyvatele Ti‰novska stanou dostupnûj‰í
biopotraviny a kvalitní lokální pro-
dukty. Konzumace tûchto potravin patfií
k zdravému Ïivotnímu stylu a u na‰ich
pfiedkÛ byla samozfiejmostí. Nejedná se
o Ïádn˘ pfiechodn˘ nebo nov˘ trend, ale
návrat k pfiirozenému. Na trzích
vznikne odbyti‰tû pro místní pûstitele
a zemûdûlce, ktefií se zde zviditelní a zís-
kají nové zákazníky. Nákupem od kon-
krétního ãlovûka, kter˘ ãasto b˘vá
pfiímo pûstitelem prodávan˘ch pro-
duktÛ, si potraviny spojujeme s jeho
prací. Zachováváme si tak povûdomí
o tom, kde a jak potraviny vznikají.
Vytváfiíme si i uÏ‰í sepjetí s regionem,
ve kterém Ïijeme. Odstranûním zpro-
stfiedkovatelÛ prodeje zÛstává v regionu
i více financí. Navíc podporou pûstitelÛ
a zemûdûlcÛ dochází k zachování krajin-
ného rázu Ti‰novska.

Pro mûsto je pofiádání trhÛ moÏností,
jak se v rámci regionu zviditelnit, pfiíle-
Ïitostí k dal‰ím spoleãensk˘m akcím.
Trhy vÏdy b˘valy dÛleÏitou událostí, hy-
bateli dûní ve mûstû. Obnovení trhové
tradice na Ti‰novsku kloubí ekonomické
a ekologické aspekty prodeje a snaÏí se
b˘t protiváhou souãasnému zahlcování
mûst nadnárodními velkoprodejnami,
kde se s negativními dÛsledky na Ïivotní
prostfiedí prodává zboÏí putující za zákaz-
níkem stovky ãi spí‰e tisíce kilometrÛ.

AÈ se nov˘m trhÛm v Ti‰novû dafií!

Karolina Krátká a Eli‰ka Honcová, Za
sebevûdomé Ti‰novsko

Dal‰í informace najdete na
http://sebevedome.tisnovsko.eu/

V˘zva

VáÏení obãané mûsta Ti‰nova,
rádi bychom Vás oslovili touto v˘-

zvou prostfiednictvím Va‰eho místního
zpravodaje (místních radniãních novin).
Dlouhodobû se zab˘váme problematikou
nûmecké prÛchozí dálnice budované
v letech 1939 – 1942 poblíÏ Va‰eho mûsta.

S kolegou Václavem Lídlem jsme do-
posud vydali dvû publikace pojedná-
vající o problematice v˘stavby dálnic na
území dne‰ní âeské republiky v letech
1938 – 1950.

Aktuálnû pfiipravujeme dal‰í publi-
kaci s touto tematikou. Pro tuto publi-
kaci hledáme materiály t˘kající se stav-
by nûmecké prÛchozí dálnice. Mnoho
tehdej‰ích obãanÛ Va‰eho mûsta praco-
valo pfiímo na stavbû dálnice, popfi. v zá-
zemí této stavby. Proto pfiedpokládáme,
Ïe by se u Vás mohly nacházet mate-
riály, které by bylo moÏno vyuÏít pro
dal‰í publikaci.
Sháníme pfiedev‰ím tyto materiály:
1) Svûdectví pamûtníkÛ nebo jejich po-

tomkÛ, zápisy o zamûstnání pracov-
níkÛ na stavbû dálnice v tehdej‰ích
pracovních kníÏkách.

2) Dobové fotografie ze stavby dálnice,
fotografie dûlnick˘ch pracovních
táborÛ, technického zázemí, sta-
vebních strojÛ atd.

3) Fotografie opu‰tûného staveni‰tû
dálnice do roku 1960.

4) Dobové dokumenty, plány, nákresy
apod.

5) V pfiípadû zájmu bych o spolupráci
poÏádal místní badatele, sbûratele
star˘ch pohlednic, fotografií apod.

Tomá‰ Janda
·ípkova 153
533 41 Láznû Bohdaneã
Tel.: 604 701 287
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e-mail: t.jandaO2@seznam.cz

Václav Lídl
Podûbradská 158
198 00 Praha 9
e-mail: vaclav.lidl@seznam.cz

Letní tábor

Modr˘ lev, o. s. se sídlem v Ti‰novû
pofiádá svÛj pravideln˘ 15-ti denní celo-
státní letní tábor v termínu 9. – 23. 8.
2008 (sobota – sobota) v Toulovcov˘ch
Ma‰talích v Pardubickém kraji.

Cena 3.650,- Kã zahrnuje dopravu
„z“ a „do“ Ti‰nova, ubytování, 5x dennû
kvalitní jídlo, pitn˘ reÏim, bohat˘ pro-
gram, poji‰tûní, technické zaji‰tûní.

K úãasti jsou zváni zájemci ve vûku
od 6 do 17 let.
Námût: „Cesta kolem svûta“ – letos

nav‰tívíme úÏasná místa ve
v‰ech svûtadílech, od luxusních
metropolí aÏ po neprobádaná
místa (hory, pralesy, vodstvo).

Dal‰í informace poskytne osobnû
vedoucí tábora:
Zdenek Krutek, drÏitel certifikátu
M·MT k vedení zotavovacích akcí dûtí
a mládeÏe,
tel.: 739 598 331
e-mail: zdekrutek@centrum.cz

Kvûtnové vãely stavitelky

Obrovská energie vãelstva pfiícho-
dem jara.

Vosk, druh˘ nejv˘znamnûj‰í pro-
dukt, je odedávna vyuÏíván také v lid-
ské spoleãnosti, ve farmacii, kosmetice,
k v˘robû svíãek, ale i ve strojírenství.

Kvûten je také ve znamení tvorby
vosku a stavby bunûk. Boufiliv˘ budova-
telsk˘ elán, kterého je tfieba k obnovû

jejich starého díla. Vãelafi postupnû od-
straÀuje staré plásty a vãely staví nové.
Vãela medonosná patfií k sociálním
hmyzím spoleãenstvím, která si mate-
riál na stavbu plástu pfiipraví sama tak,
Ïe produkuje vosk. Dûje se to pfieváÏnû
v mûsících kvûtnu aÏ ãervenci, ale pouze
pfii dostatku potravy ve formû cukrÛ.
Tedy stavební pud zaãíná rozkvû-
tem jabloní, kde v kvûtu jablonû je
3,3 – 7,0 mg nektaru. Nejvy‰‰í aktivitu
v produkci vosku vãely vyvíjejí za pfií-
hodn˘ch podmínek ve stáfií 12. – 18. dne
svého Ïivota. Je to období, kdy jsou
oznaãovány jako stavitelky.

Jak vzniká vãelí vosk? Vzniká ãin-
ností voskov˘ch Ïláz, které má vãela
dûlnice vyvinuty párovû na 3. – 6. ãlánku
– krouÏku bfii‰ní ‰upinky (eternitu)
zadeãku svého tûla. Na zadním dílu
kaÏdého krouÏku jsou dvû uprostfied od
sebe oddûlená tzv. vosková zrcadélka
nepravidelného tvaru. Vosková zrca-
délka mají vût‰í poãet velmi drobn˘ch
mikroskopick˘ch otvÛrkÛ, jimiÏ proniká
ven vyluãovan˘ Ïlázov˘ sekret, kter˘ na
vzduchu ihned tuhne v bezbarvé vos-
kové ‰upinky. Udává se, Ïe jedna vosková
‰upinka váÏí 0,6 – 0,8 mg. CoÏ znamená,
Ïe na v˘robu 1 kg vosku jich pfiipadá asi
1,5 miliónu. Struãnû fieãeno vosk vzniká
pfiínosem nektaru a vãelí vosk je produk-
tem trávicího procesu vãely medonosné.
Pokud jej nevyuÏije ke stavbû, vyná‰í
‰upinky ven z úlu. Na 1 kg vosku pfii tep-
lotû 35°C vãely spotfiebují asi 3 kg medu.

KaÏd˘ architekt a stavitel by mohl
vãelám závidût. ·estiúhelník optimálnû
vyuÏívá prostor, spotfiebuje minimálnû
stavebního materiálu a zaruãuje vyso-
kou pevnost. Panensk˘ vãelí plást tak
pojme dva aÏ tfii kilogramy medu a ke
stavbû spotfiebuje maximálnû 100 g
vosku. Je to skuteãn˘ mistrovsk˘ v˘kon.
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Pfii chovu vãel platí zásada, Ïe cho-
váme jen vãelstva silná, protoÏe jen
silná a zdravá vãelstva jsou schopna
produkovat odpovídající mnoÏství
vosku. Ve strojírenství se vosk pouÏívá
k ochranû jemnû brou‰en˘ch ploch pfii
leptání mûfiících rysek na mûfiidlech.
Dále se pouÏívá pfii v˘robû speciálních
tmelÛ a ve skláfiském prÛmyslu…

Josef Permedla
Pfií‰tû v ãervenci: Druhy medu na

ãeském trhu, Obchod dává pfiednost
vytáãenému medu.

Vzpomínka na paní
Mgr. Blanku ObdrÏálkovou
/1943 – 2008/

âlovûk se narodí a v galaxii svitne
supernova. Ta pfiedá svûtlo, z nûhoÏ
vy‰la, a znovu se rodí hvûzda nová a za-
tímco dohasíná, její svûtlo zpût se vrací.

Není to náhoda, Ïe jsme zde, na na‰í
modré planetû. I my pfiedáváme urãité
poselství, jeÏ nám bylo pfiedurãeno. Ona
si vybrala povolání uãitelské a naplnila
svÛj Ïivot láskou a porozumûním nejen
ke sv˘m dvûma dûtem.

Vyrostla se sv˘m bratrem ve
Vohanãicích, kam se ve zralém vûku tak
ráda vracívala na zahradu, kde ãerpala
z Ïivotodárné síly pfiírody. Nevynechala
Ïádnou z nauãn˘ch vycházek po
Vysoãinû, aktivnû se úãastnila kulturní-
ho dûní Ti‰nova, byla platnou ãlenkou
Svazu zahrádkáfiÛ a ve Spoleãnosti
spisovatelky Anny Pammrové vedla
pokladní úãty.

Uãila nejprve ve ‰kole na Smí‰kovû
ulici a cel˘ch dvacet pût let pod Kvûtnicí
na námûstí 28. fiíjna, kde kromû v˘uky

ãe‰tiny a ru‰tiny pÛsobila jako v˘-
chovn˘ poradce. Neodpoãívala ani
v zaslouÏeném dÛchodu, poslední roky
svého Ïivota vûnovala dûtem prvního
a druhého stupnû ve Îìárci po dobu
pûti let.

Mûla velmi ráda poezii, hodnû ãetla,
byla pravidelnou náv‰tûvnicí ti‰novské
knihovny, kde téÏ pilnû studovala
Univerzitu volného ãasu – obor umûní,
ke kterému mûla vÏdy nejblíÏe.

Leto‰ní jaro ji v‰ak uÏ nestihlo
uchránit pfied následky tûÏké choroby,
kter˘m podlehla 2. dubna 2008. Do
obfiadní sínû Veverské Bít˘‰ky se s ní
pfii‰lo rozlouãit mnoÏství lidí, nejen
kolegÛ, pfiátel a znám˘ch. V krásném
sluneãném dni zaznûly její oblíbené
písnû „KdyÏ jsem ‰el z Hradi‰Èa“
a „KdyÏ bílé konvalinky kvetou“. Jejich
vÛnû se v‰ak jiÏ nedoãkala.

SMRT? ACH NE! JEN K DAL·ÍMU
TAJEMSTVÍ DAN¯ KLÍâ.
V ZÁVANU DECHU STVO¤ITELE
DAR ÎIVOTA NAVRACÍ·.
ProÏila ho vroucnû a cele.

-EV-
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Vzpomínky na stavbu dráhy

Ani se ãlovûku nechce vûfiit, Ïe letos
je tomu jiÏ 70 let od zahájení stavby
dvoukolejné tratû z Brna pfies Ti‰nov,
KfiiÏanov do Îìáru n. S. Tehdy jsem
jako mal˘ chlapec b˘val ãasto u dûdeãka
a babiãky v Dolních Louãkách, v jejichÏ
blízkém okolí se zaãínala sta-
vût zmínûná traÈ. Dûtsk˘m
fotoaparátem Kodak Baby
z roku 1936, kter˘ mám
dodnes, jsem fotografoval
zaãátky stavby této vznika-
jící dráhy. B˘val to pro mû
zajímav˘ svût, kdyÏ jsem
mohl chodit a obdivovat v‰e-
lijaká zafiízení a stroje, dfiíve
pro mû neznámé. Také si
vzpomínám, Ïe jedním inÏe-
n˘rem na této stavbû byl pan
Ing. Bafiinka, kter˘ bydlel,
jak se fiíkávalo, Na Trávní-
kách, s nímÏ dûdeãek ãasto
o vznikající Ïeleznici hovofiil,
a já s neb˘val˘m zájmem je-
jich „Ïelezniãním“ hovorÛm
naslouchával, jakoby si poví-
dali kdo ví o jakém tajemnu.
Jakmile jsem pfiijel do
Dolních Louãek, chodívali
jsme do lesa „Ve Vr‰e" kolem zaãínající
stavby tunelu, u nûhoÏ vznikal násep
mezi ním a budoucím viaduktem pfies
údolí fiíãky LibochÛvky.

Ojedinûlost stavby tunelu se vyzna-
ãovala tím, Ïe 632 metrÛ dlouh˘ tunel
byl raÏen souãasnû z Mezihofií i ze zá-
padní strany a pfiesto, Ïe byl veden
v oblouku, nedo‰lo pfii raÏení k Ïádné
odchylce. Musíme si uvûdomit, Ïe neexi-
stovaly poãítaãe a podobná moderní
v˘poãetní technika. Byla to úctyhodná
práce inÏen˘rÛ, technikÛ i samotn˘ch
dûlníkÛ-barabÛ.

V˘tahová vûÏ, postavená v údolí
LibochÛvky, slouÏila pro dopravu mate-
riálu budoucí mostní konstrukce. Tento
viadukt se stal nejvût‰ím stavebním
objektem na nové trati z Brna do
Havlíãkova Brodu. Druhá svûtová válka
ovlivnila pokraãování stavby a tunely
postavené mezi Ti‰novem a Níhovem

slouÏily pro v˘robu nûmeck˘ch vojen-
sk˘ch letadel, které v nich vyrábûla
firma DIANA G.m.b.h. II. svûtová válka
skonãila, stavba trati byla dokonãena
a dne 20. prosince 1953 byl provoz na ní
slavnostnû zahájen. K tûmto událostem
se ãasto ve vzpomínkách vracím a také
rád se o nû se ãtenáfii Ti‰novsk˘ch novin
chci podûlit.

Ota Ondráãek

Západní ústí do tunelu u Dolních Louãek – 1939
foto: Ota Ondráãek
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Basketbalistky Gymnázia Ti‰nov
na druhé Îupné Olympiádû
Stfiedo‰kolské mládeÏe v Trnavû
23. – 25. 4. 2008

Po vítûzství v krajském kole jsme
dostali nabídku reprezentovat
Jihomoravsk˘ kraj na Olympiádû
S· v Trnavû. Této akce se zúãastnily
v˘bûry okresÛ Dunajská Streda,
Galanta, Hlohovec, Pie‰Èany, Senica,
Skalica, Trnava a hosté ze zahraniãní:
Îupa Györ (Maìarsko), VaraÏdinská Îupa,
Vojvodina (Srbsko, Chorvatsko). V bas-
ketbalu se prezentovalo 8 druÏstev,
které byly rozdûleny do dvou skupin.

Na‰e skupina – v˘sledky:
Ti‰nov (JMK) – Sereì 48 – 19
Ti‰nov (JMK) – Pie‰Èany 46 – 18
Ti‰nov (JMK) – ·amorín 38 – 17

Vítûzstvím ve skupinû jsme se probo-
jovali do FINÁLE, ve kterém jsme se ut-
kali se sportovním gymnáziem BOTTO-
VA Trnava, a po vyrovnaném utkání
v boufilivém prostfiedí jsme dokázali do-
vést zápas do vítûzného konce 38 – 32.

Tato akce byla mediálnû sledována,
na jejím zahájení figuroval i prezident
Slovenské republiky Ivan Ga‰paroviã.

Hráãky podaly vyrovnané a bojovné
v˘kony, nejlep‰í stfielkyní turnaje byla
vyhlá‰ena Martina Knoflíãková. Dále
‰kolu reprezentovali: Monika
Juránková, Michaela Nûmcová,
Vendula Fuchsová, ZdeÀka Zemánková,
Aneta Musilová, Aneta Kozelková,
Barbora Marvanová, Beáta Adamcová,
Lenka Brandtnerová.

Chtûl bych podûkovat studentkám
za sportovní i spoleãenskou reprezenta-
ci Gymnázia Ti‰nov.

Marek Knoflíãek

Cyklistická 24 hodinovka

Ve dnech 7. 6. – 8. 6. 2008 pofiádá
Montana Brno TK „24 hodinovku“ na
kolech na Tfiech Studních na Vysoãinû.
Pfiihlá‰ky a informace:
www.volny.cz/montanatk
e-mail: montanatk@volny.cz
tel.: 545 212 387

SK basketbal TI·NOV
ve spolupráci se Z· SMÍ·KOVA

pofiádá
NÁBOR DÍVEK
(roã. 1999 a mlad‰í)

KDY? – 21. 5. 2008 v 16.30 hod.
KDE? – hala Z· SMÍ·KOVA

Zveme v‰echna ‰ikovná dûvãata, která
mají ráda pohyb a sport.
S sebou si vezmi triãko, trenky a tenis-
ky do haly.

Házenkáfiské derby ukonãí
sezónu

V nedûli 18. 5. 2008 od 17 hod ve
sportovní hale v Ti‰novû nastoupí muÏi
Ti‰nova ve svém posledním utkání
sezóny II. ligy házené proti SK Kufiim.

Pfiedzápas obstarají od 12.15
a 13.30 hod mlad‰í a star‰í Ïáci a od
15 hod muÏi B.

Cel˘ v˘tûÏek ze vstupného bude opût
vûnován na oãkovací program UNICEF.

Více informací na: http://hazena.tisnov.cz
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Blahopfiání

Dne 15. 5. 2008 se doÏívá
80 let manÏel, tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
pan JAN BùHOUNEK
z Ti‰nova. Pfiejeme mu
do dal‰ích let hodnû
zdraví, spokojenosti

a dobré pohody. ManÏelka, dûti, vnouãa-
ta a pravnouãata.

Dne 18. 5. 2008 se doÏívá 77 let paní
ALENA MEDKOVÁ. V‰echno nejlep‰í
a do dal‰ích rokÛ hodnû zdraví a ra-
dosti z pejska pfieje Hanka s manÏelem.

Vzpomínky

Letos v listopadu by se
doÏila 100 let. V tûchto
dnech v‰ak vzpomínáme
velmi smutného 30. v˘-
roãí, kdy 16. kvûtna
utichlo navÏdy ‰lechetné
srdce na‰í obûtavé, zlaté

maminky, babiãky a prababiãky, paní
BOÎENY BABÁKOVÉ z Ti‰nova.
Stále bude s láskou vzpomínat dcera
Gabriela a vnouãata s rodinami. Kdo
jste ji je‰tû znali, prosíme, vzpomeÀte
s námi.

Dne 27. 5. uplyne 20 let
od smrti na‰eho man-
Ïela, tatínka a dûdeãka
pana ALOISE CIKA.
Stále vzpomínají man-
Ïelka, dûti s rodinami
a pfiátelé.

Dne 21. kvûtna 2008
vzpomeneme pátého
smutného v˘roãí, co nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka
a babiãka paní MILADA
HOBLOVÁ. S úctou

a láskou vzpomínají dcery s rodinami
a sestra.

Dne 20.  5 .  2008 by
oslavil pan OLD¤ICH
KAKÁâ své 60. naroze-
niny. Dûkujeme v‰em,
ktefií vzpomenou s námi.
ManÏelka a dcera s rodi-
nou.

Tvé zlaté srdce maminko,
zÛstane navÏdy s námi,
bude nám svítit na cestu,
kterou teì pÛjdeme sami.

Dne 7. kvûtna 2008 uply-
nul rok od chvíle, kdy

nás navÏdy opustila na‰e drahá mamin-
ka a babiãka, paní MARIE
KULÍKOVÁ. S láskou vzpomínají dcera
Marie a syn Jindfiich s rodinami.

Dne 10. 5. 2008 tomu
bude 15 let, co nás opus-
til manÏel a dûdeãek
JAROSLAV MELICHAR.
Stále vzpomínají man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 27. 5. 2008 uplyne
1 . s m u t n ˘  r o k  o d
úmrtí paní BOÎENY
MELKESOVÉ. Dûku-
jeme v‰em, co vzpome-
nou s námi. Dcera a syn
s rodinami.

Dne 17. kvûtna uplynou
4 smutné roky, kdy nás
navÏdy opustila na‰e mi-
lovaná maminka, babiãka
a prababiãka paní VILMA
PTÁâKOVÁ. Dûkujeme
v‰em, kdo vzpomenou

s námi. Dcera a vnuãky s rodinami.
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Dne 26. 5. 2008 uplyne
jiÏ 20 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka
a babiãka, paní EMÍLIE
URBANOVÁ. S láskou
vzpomínají manÏel Karel

a dcery Iva a Milena s rodinami.
Dûkujeme v‰em, ktefií jí v tyto dny vû-
nují vzpomínku.

Dne 22. 5. 2008 vzpome-
neme 2. v˘roãí úmrtí,
kdy nás navÏdy opustil
pan ZDENùK VERNER.
Stále s láskou vzpomíná
manÏelka s rodinou.

Vydal ses na cestu, kde chodí kaÏd˘ sám,
jen dvefie vzpomínek nechal jsi dokofián.

Dne 18. 5. 2008 uplyne 3. smutné
v˘roãí, co nás navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel a tatínek, pan JOSEF
JURÁNEK ze Sentic. Stále vzpomínají
manÏelka Kvûtoslava a dcera Hana
s manÏelem Jifiím.

Podûkování

Zarmoucená rodina
dûkuje v‰em, ktefií se
pfii‰li rozlouãit s na‰í
drahou maminkou, paní
B L A N K O U
O B D R Î Á L K O V O U .
Za rodinu dcera Blanka

Novotná a syn Ludûk ObdrÏálek.

Dûkujeme kamarádÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li
rozlouãit 26. 4. s panem
VÍTùZSLAVEM ·UPEM
z Unína ,  b˘va l˘m
zamûstnancem âSAD
Ti‰nov. ManÏelka a dcery

s rodinami.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit
s panem MILOSLAVEM MALO≈EM.
Dûkujeme za kvûtinové dary a projevenou
soustrast. ManÏelka a dûti s rodinami.

Inzerce

Koupím byt v Ti‰novû do 1.000.000,- Kã,
nejsem RK. Volejte tel.: 775 987 155

Pfienechám nájemní byt 2+kk
v Ti‰novû za odstupné. Tel.: 721 606 597
po 17. hod.

Prodám zahradu s moÏností stav.
pozemku, 760 m2 v Malhostovicích.
Nutno vidût. Tel.: 604107494

Prodám ãalounûnou postel
160x200 cm s ãelem a úloÏn˘m
prostorem (skoro nová). Tel.: 605 326 658

Prodám klavír, cena dohodou.
Tel.: 723 780 121

Koupím v˘stroj a v˘zbroj nûmecké
armády z II. svûtové války. Uniformy,
pfiilby, bodáky, knihy, ãasopisy
a fotografie z pobytu nûmecké armády
v Ti‰novû a okolí. Tel.: 723 539 270

Zhubnûte zdravû, bez diet a navÏdy.
Poradenství ZDARMA. www.hubni.eu
Tel.: 776 085 308

Práce doma. Obsluha internetu.
Za‰kolení www.cinnostdoma.cz/power
Tel.: 723 104 488

Zhubnûte na léto: www.hubnete.cz/power
Tel.723 104 488

Kondice, elán? Tip: www.fajnhubni.cz

Hledám práci na ãásteãn˘ úvazek,
nejlépe úklid v Ti‰novû. Tel: 732 210 063
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Nabízím práci v kanceláfii v Brnû.
Admin. ãinnost, 776 093 920

Nabízím domácí úklidové práce
v odpoledních hodinách v Ti‰novû
a Pfiedklá‰tefií. Tel.: 776 176 426

Provedu zednické práce.
Tel.: 608 645 202

Firma DAPE s. r. o. pfiijme pracovníka
do v˘roby bublinkov˘ch fólií. Nástup
moÏn˘ ihned. Provozovna Ti‰nov,
Tyr‰ova 443, tel: 549 410 196

Penzion âerven˘ Ml˘n Ti‰nov pfiijme
na HPP pomocnou sílu do kuchynû.
Dále pak brigádnici na ranní úklid
kuchynû. Nástup ihned. Dobré platové
podmínky. Informace na telefonu:
549 410 461 nebo osobnû v penzionu.

Hotel Kvûtnice pfiijme noãní recepãní.
Vhodné pro star‰í Ïeny, maminky na
MD, Ïeny v ãásteãném invalid. dÛchodu. 
Tel.: 603 894 613, 549 410 370

Nemocnice Ti‰nov p. o. pfiijme do pra-
covního pomûru vyuãenou kuchafiku.
Nástup moÏn˘ ihned.
Kontakt: 549 436 024, 724 587 400

Pila Kupka – provozovna Hájek 24,
hledá pracovníky do pilafiského
provozu. Nástup moÏn˘ ihned.
Tel: 603 421 160

Pfiijmeme pracovníka do zámeãnické
dílny i na zauãení. Elektrárna Bfiezina
ã. 58, tel.: 603 875 010

Jazyková ‰kola hledá lektora AJ pro
Ti‰nov. Tel.: 777 240 925
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Strojník vod. zafiízení âOV Bfiezina

PoÏadavky: Vyuãen v oboru elektro
UÏivatelské dovednosti práce na PC
¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny „B“

NaplÀ práce: Práce na âOV Bfiezina dle pokynÛ nadfiízeného
ÚdrÏba a opravy el. zafiízení a jejich obsluha

Nabízíme: Práci ve stabilní spoleãnosti
8 dní dovolené navíc
Stravenky
Nástup moÏn˘ od 15. 6. 2008

Strukturovan˘ Ïivotopis s prÛvodním dopisem a kontaktními údaji zasílejte
na adresu provozu nebo e-mailovou adresu – viz. kontakty níÏe.
Pro získání dal‰ích informací nebo domluvení schÛzky pouÏijte telefoní kontakt.

Kontakty: Vodárenská akciová spoleãnost, a. s., divize Brno-venkov
provoz Ti‰nov, Bezruãova 860, 666 01, Ti‰nov
tel.: 549 410 203, p. Schneiderová
e-mail: tisnov@vasbv.cz
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TI·NOVSKÉ NOVINY 9/2008. 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-mesto.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. Zvefiejnûní inzerátu 12 Kã/cm2, platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce
osobního charakteru (blahopfiání, vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN
zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-. Pfií‰tí zpravodaj (ã. 10/2008) vyjde 28. kvûtna 2008 (uzávûrka textÛ i inzerce je 19. 5. 2008).


