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I pfies nepfiíznivé poãasí se v nedûli 18. kvûtna uskuteãnil
II. ROâNÍK MEMORIÁLU IVO MEDKA.
Na fotografii je start juniorÛ za pfiítomnosti mistra svûta
v jízdû na historické drezínû pana Ivana Kfiivánka.
(foto K. August˘n)
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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

Referent odboru správy majetku a investic

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

BliÏ‰í informace najdete v TN ã. 9/2008.

Zapomnûli jste zaplatit
poplatek ?

Finanãní odbor Mûstského úfiadu
Ti‰nov jako povûfien˘ správce místních
poplatkÛ ze psÛ a za komunální odpad
oznamuje, Ïe za nedodrÏení termínu
splatnosti budou vãas nezaplacené
poplatky vymûfieny platebním v˘mûrem
s uplatnûním sankãního zv˘‰ení
o 50% sazby.

Termín splatnosti místního poplatku
ze psÛ je obecnû závaznou vyhlá‰kou
ã. 15/2003 stanoven do 31. bfiezna
kalendáfiního roku, úhradu místního
poplatku za komunální odpad stanoví
obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2008
v termínu do 30. dubna kalendáfiního
roku. Ke zv˘‰ení poplatku je správce
oprávnûn ustanovením § 11 zákona
ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znûní, které umoÏÀuje zv˘-
‰ení aÏ na trojnásobek. Na tuto skuteã-
nost byli poplatníci upozornûni napo-
sledy v pfiíspûvku na‰eho odboru
v Ti‰novsk˘ch novinách ã. 5, na stranû

ã. 6, které vy‰ly 12. bfiezna tohoto roku.
Termín splatnosti byl uveden na po‰-
tovních poukázkách, v neposlední fiadû
i na smyãce kabelové televize od druhé
dekády mûsíce dubna. 

Správce poplatku pfiedpokládá, Ïe
v˘‰e uvedené 50 % zv˘‰ení sazby bude
mít dostateãnû úãinn˘ a v˘chovn˘ cha-
rakter k tomu, aby se v pfií‰tích letech
provádûly úhrady ve stanoven˘ch ter-
mínech. Dûkujeme za porozumûní.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

Ohlédnutí za 2. roãníkem
Memoriálu Ivo Medka

V nedûli 18. 5. 2008 se za mûstem ve
smûru na obec Îelezné uskuteãnil druh˘
roãník ti‰novské „cykloakce“.

Pfiedpovûì poãasí sice nevûstila nic
dobrého, nicménû pfiesto pofiadatelsk˘
t˘m od rána pracoval na plné obrátky.
Nakonec to s avizovan˘m de‰tûm
nebylo aÏ tak úplnû zlé…
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Úvodní „zahfiívací“ kolo obstaral
hodinu po poledni závod horsk˘ch kol
juniorÛ, kter˘ch se na startu se‰lo
dvanáct. Souãasnû se na parkovi‰ti
jiÏ program rozbûhl na plné obrátky.
DÛm dûtí a mládeÏe ve svém vyhraze-

ném sektoru organizoval baby-závody
pro nejmen‰í a jízdu zruãnosti pro malé.
Zpestfiením byla pfiítomnost doplÀko-
v˘ch atrakcí – laserové stfielnice pod
dohledem ti‰novsk˘ch policistÛ a skáka-
cího hradu âeskomoravské stavební
spofiitelny ãi jízda historické drezíny
Ivana Kfiivánka. I ve ztíÏen˘ch podmín-
kách zpÛsoben˘ch obãasn˘m de‰tûm
ukázala své umûní taneãní skupina
Street Flava pfii DDM
Ti‰nov. Celou akci sv˘m po-
hotov˘m komentáfiem prová-
zel moderátor Michal Chylík.

Po juniorech vyjel na traÈ
poãetn˘ peloton úãastníkÛ ne-
závodní vyjíÏìky. Na objetí
jednoho kola trati v‰em bohatû
staãila vymezená hodina a její
úãastníci se mohli tû‰it na slo-
sování o horské kolo Superior
v hodnotû 13.000,- Kã.

Hora Kvûtnice do té doby
stateãnû rozhánûla mraky, ale
poãasí si pfiece jen fieklo:

„Jak˘ by to byl závod horsk˘ch kol,
kdyby jeho úãastníci nebyli od bláta?“
A tak se z mrakÛ spustil dé‰È naplno…

60 závodníkÛ v kategorii dospûl˘ch
se tak vydalo na zmáãenou traÈ a sta-
teãnû se pralo s nástrahami sedmikilo-

metrového okruhu vedoucího pfies
Klucaninu. Za neuvûfiitelnou tfii-
ãtvrtûhodinku byl jiÏ v cíli vítûz
nejpoãetnûji obsazené kategorie –
– muÏi „Elite“.
Mezitím ustal dé‰È a na parkovi‰ti se
zaãali pfiipravovat ke svému vystou-
pení The Glass Onion – Beatles revi-
val. Jejich koncertu v‰ak je‰tû pfied-
cházelo vyhlá‰ení v˘sledkÛ dûtsk˘ch
závodÛ pofiádan˘ch DDM Ti‰nov
a poté i závodÛ horsk˘ch kol.
Oficiální program uzavfielo slosování
úãastníkÛ nezávodní vyjíÏìky
o horské kolo a slosování tomboly

v celkové hodnotû 15.000,- Kã pro úãast-
níky závodu horsk˘ch kol. Koneãnou
teãku uãinili The Glass Onion se sklad-
bami nesmrteln˘ch The Beatles.

A vûfite, nevûfite – i za nepfiíznivého
poãasí nakonec na místû firma Madair
nafoukla svÛj horkovzdu‰n˘ balón a na
uvázaném lanû svezla zájemce v ko‰i
balónu do v˘‰ky a pak i bezpeãnû
zpátky na zem.
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V˘sledky závodu horsk˘ch kol:

MuÏi – Elite (nar.1969-1989):
1. Jobánek Jan
2. Vlach Luká‰
3. LuÀáãek Roman 

Îeny – Elite: (nar. 1969-1989):
1. Krejãová Anna
2. Popková Ivana
3. Pytlíková Sandra

MuÏi nad 40 let (nar. 1968 a star‰í):
1. Matou‰ek Jaroslav 
2. Marek Libor 
3. Klepárník Pavel 

Îeny nad 40 let (nar. 1968 a star‰í):
1. Babáková Helena
2. Baláková Hana
3. Trojánková Jitka

Juniofii (nar. 1990-1993)
1. Svorada Jan
2. Mal˘ David 
3. ·eptun Roman 

O pofiádání celé akce se postarali po-
fiadatelé z Mûstského úfiadu Ti‰nov,

Domu dûtí a mládeÏe Ti‰nov a firmy
Ycnega technologies Ti‰nov. Podûkování
za pomoc patfií i ti‰novsk˘m hasiãÛm
a policistÛm.

Velk˘ dík patfií sponzorÛm, jejichÏ
zásluhou se mimo jiné podafiilo mezi
nejlep‰í závodníky rozdûlit vûcné ceny
v hodnotû 10.000,- Kã a ‰Èastn˘m v˘her-
cÛm pfiedat vûcné ceny z tomboly v cel-
kové hodnotû 15.000,- Kã a horské kolo
v hodnotû 13.000,- Kã.

Hlavní sponzofii: Merida Czech -
Petr Vanûk, Ycnega technologies - Jifií
Vejrosta, VELSBIKE - Ale‰ Balabán,
Steinhauser Ti‰nov, âeskomoravská
stavební spofiitelna – Jifií Hulák,
MADAIR – Dan Mader.

Dal‰í sponzofii: reklamní agentura
JABARA – manÏ. Dvofiákovi,
Cyklosport Ti‰nov – Pavel Klepárník,
Style sport Ti‰nov – Radek Zámeãník,
GastrosluÏby – Tomá‰ Plavec.

Ti, ktefií i za nepfiíznivého poãasí
zavítali na parkovi‰tû za mûstem, aÈ uÏ
jako úãastníci závodÛ horsk˘ch kol
ãi sportovního programu pro dûti nebo
jako diváci a náv‰tûvníci, nechÈ úroveÀ
akce zhodnotí sami. Postfiehy, námûty
a pfiipomínky uvítáme na e-mailu
urad@tisnov-mesto.cz. Pro v‰echny
ostatní jsou k dispozici informace,
v˘sledky a fotky na internetov˘ch
stránkách www.mim.tisnov.cz.

Jifií Dospí‰il a Hana Pokorná
MûÚ Ti‰nov
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MûKS Ti‰nov

XIII. roãník Mezinárodního
hudebního festivalu 13 mûst

CONCENTUS MORAVIAE na téma
„Stará hudba z Visegrádu“ 2008

Mezinárodní hudební festival
13 mûst CONCENTUS MORAVIAE
nabídne v roce 2008 posluchaãÛm jiÏ
potfiinácté pfiíleÏitost procestovat bûhem
mûsíce ãervna fiadu malebn˘ch mûst
a mûsteãek Jihomoravského kraje
a Vysoãiny a propojit hudební záÏitky
s náv‰tûvou tamûj‰ích zámkÛ a kostelÛ.
Od 31. kvûtna do 28. ãervna zazní
celkem 32 koncertÛ, které spojuje téma
„Stará hudba z Visegrádu“.
Dramaturgynû Barbara Maria Willi
pfiipravila programy, které mapují
hudební Ïivot ve Stfiední Evropû od
stfiedovûku aÏ do vídeÀského kongresu
v letech 1814-15. Festival bude zároveÀ
ojedinûlou pfiehlídkou orchestrÛ,
komorních souborÛ a sólistÛ
z âeské republiky, Slovenska, Polska
a Maìarska, zab˘vajících se auten-
tickou interpretací staré hudby.

PfiidruÏenou festivalovou akcí bude
Folklórní víkend pod ‰ir˘m nebem pofiá-
dan˘ v Moravském Krumlovû
a Ivanãicích o víkendu 14. a 15. 6.

Zá‰tity pfievzali Václav Jehliãka, mi-
nistr kultury âR, Stanislav Juránek,
hejtman Jihomoravského kraje a Milo‰
Vystrãil, hejtman kraje Vysoãina.

www.concentus-moraviae.cz

V Ti‰novû probûhnou dva koncerty.

10. 6. 2008 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS Ti‰nov

Jan Jirask˘ – klavír

Jan Jirask˘ (*1973, Vysoké M˘to)
studoval klavírní hru na pardubické
konzervatofii a Janáãkovû akademii
múzick˘ch umûní u prof. Aleny
Vlasákové. Své vzdûlání zavr‰il doktor-
skou dizertací o klavírním díle
L. Janáãka. V této souvislosti natoãil
v roce 2004 dva CD komplety
Janáãkov˘ch klavírních skladeb, na
moderním klavíru (vyd. ArcoDiva) a na
autentickém skladatelovû nástroji
z r. 1876 (Radioservis). Za obojí získal
prémii Nadace L. Janáãka. âeská
klavírní tvorba tvofií podstatnou kapi-
tolu v jeho repertoáru. JiÏ v roce 1994

natoãil svÛj smetanovsk˘ CD debut
(Musica Vienna). Pfiím˘ pfienos 2. kla-
vírního koncertu B. MartinÛ (SfB,
J. Bûlohlávek) mu pfiinesl titul finalisty
rozhlasové soutûÏe EBU v Lisabonu.
V jubilejním roce ãeské hudby se s úspû-
chem podílel (spolu s I. Îenat˘m
a M. KaÀkou, pod taktovkou V. Válka)
na provedení tfií velk˘ch Dvofiákov˘ch
instrumentálních koncertÛ a také nato-
ãil na CD klavírní skladby Z. Fibicha.

Jirask˘ je interpretem, jehoÏ pfiita-
huje geneze díla, práce s autografy,



Kultura v Ti‰novû

6 TI·NOVSKÉ NOVINY 10/2008

studium nároãn˘ch repertoárov˘ch
kompletÛ, které na ãesk˘ch pódiích za-
znívají ãasto vÛbec poprvé. V roce 2006
upoutalo jeho souborné provedení
Mozartov˘ch sonát ve ãtyfiech recitá-
lech. V roce 2007 provedl v praÏském
Rudolfinu v celoveãerním recitálu zpa-
mûti BachÛv Dobfie temperovan˘ klavír
v rámci prestiÏního cyklu Svûtová kla-
vírní tvorba.

27. 6. 2008 v 19.30 hod.
Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova, Porta coeli

BORNUS CONSORT (Polsko)
M‰e svatá

podle dominikánsk˘ch rukopisÛ
z 13. století, ArchivÛ Nejsvûtûj‰í Trojice
v Krakovû a podle pafiíÏského pojednání
De Musica Jeron˘ma Moravského
z roku 1270.

Marcin Bornus-Szczyciƒski zalo-
Ïil v roce 1981 soubor staré hudby
BORNUS CONSORT z podnûtu oddû-
lení staré hudby polského rádia
Channel 2. Cílem dlouhodobého pro-
jektu bylo rekonstruovat a natoãit
hudbu uloÏenou v roranistick˘ch ruko-
pisech krakovské katedrály Wawel.
Archivy obsahovaly repertoár evropsky
proslulé Kaple roranistÛ zaloÏené krá-
lem Zikmundem I. v roce 1541.

Bornus Consort se jako první polsk˘
soubor pokusil rekonstruovat originální
dobové zvukové kvality malého muÏ-
ského sboru ve snaze o co nejpÛvodnûj‰í
interpretaci star˘ch kompozic. ¤adu let
se soubor specializoval na polsk˘ reper-
toár z 16. a 17. století doplnûn˘ o nizo-
zemskou polyfonii, francouzské ‰an-
sony, italské a anglické madrigaly stejnû
jako soudobá díla. SvÛj zájem v‰ak
pozdûji postupnû obracel k mnohem
star‰í hudbû. Prvním zásadním poãinem
z oblasti stfiedovûké hudby bylo uvedení

liturgického dramatu „Ludus Danielis“
z 13. století ve var‰avském Velkém
divadle v roce 1984. Toto pfiedstavení,
které stálo na poãátku v˘zkumu stfiedo-
vûké hudby, bylo provedeno více neÏ sto-
krát po celé Evropû.

V souãasné dobû je soubor soustfie-
dûn pfieváÏnû na jednohlas˘, zejména
liturgick˘ zpûv. Rekonstrukce stfiedovû-
k˘ch a renesanãních vokálních technik,
studie jednohlasého zpûvu, úzká spolu-
práce se zpûváky tradiãní lidové hudby
a zájem o rÛzné liturgické tradice a zpÛ-
soby jejich interpretace otevfiely ãlenÛm
souboru nové perspektivy k provádûní
hudby jako takové. Vybaveni tûmito
zku‰enostmi se mohou navracet
k novûj‰ímu repertoáru a nalézat jeho
zcela novou podobu.

Marcin Bornus-Szczyciƒski absol-
voval na Var‰avské univerzitû jako
ekonom, zatímco zpûv studoval sou-
kromû u K. Zachwatowicz. Setkání

s R. Jacobsem a W. Christie zásadnû
ovlivnily jeho cestu za starou hudbou.
Debutoval v rámci Hudebních t˘dnÛ
v Asconû v roce 1977 se souborem
stfiedovûké hudby Fistulatores
et Tubicinatores Varsovienses veden˘m
K. Piwkowski. Bûhem dal‰ích let
zpíval mj. v rÛzn˘ch nastudováních
Händelov˘ch dûl Theodora, Messiah,
Jephte a Sosarme. Dále spolupracoval
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se soubory Les Arts Florissants, Capella
Regia (R. Hugo), Hortus Musicus
(A. Mustonien), Linnamuusikud
(T. Niitvaegi, Talin), Academy of Early
Music (T. Griendienko, Moskva),
Musicalische Compagney (H. Eichorn,
Berlín), La Petite Bande (S. Kuijken),
Schola Jacobaena and Schola of the
Theatre of Wegajty. V souvislosti
s objednávkou Polského rozhlasu zaloÏil
vlastní vokální soubor Bornus Consort,
dnes jeden z pfiedních ansámblÛ staré
hudby. Mezi jeho nejúspû‰nûj‰í projekty
patfií nastudování liturgického dramatu
Ludus Danielis, které  po premiéfie
ve Velkém divadle ve Var‰avû na‰lo své
obdivovatele také v Rakousku,
Nizozemí, Lucembursku, Nûmecku
a ·v˘carsku. Od roku 1991 je profe-
sorem gregoriánského chorálu na
Filosoficko-teologické dominikánské
koleji ve Var‰avû a Krakovû. V roce 1993
zaloÏil oddûlení staré hudby na vysoké
hudební ‰kole ve Vratislavi, první svého
druhu v celém Polsku.

Vstupenky na oba koncerty jsou v pfied-
prodeji v Knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022

21. 6. 2008 od 9.00 do 18.00 hodin
uãebna MûKS

Semináfi Cesta Ïeny

Dal‰í informace na:
www.ijporadna.wz.cz

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã.

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

Ota BlaÏek – âarovná Vysoãina
fotografie

24. kvûtna – 19. ãervna 2008

Ota BlaÏek absolvoval Institut
v˘tvarné fotografie. Jeho nejãastûj‰ím
tématem je pfiíroda – pfiesnûji krajiny
ãi krajinná záti‰í. Naprostá vût‰ina foto-
grafií vzniká v okolí Ti‰nova, protoÏe
k této oblasti má i osobní vztah.

OTEV¤ENO DENNù 10 – 12 hod.
a 14 – 17 hod. (mimo pondûlí)

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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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci ãervnu
– oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Salonky

12. 6. 2008 v 9.30
Slavnostní ukonãení 3. roãníku
„SalonkÛ“

Slavnostní setkání 3. roãníku úãast-
níkÛ projektu „Salonky" probûhne
v pfiedná‰kovém sále knihovny.
Souãástí akce bude hodnocení aktivit
uplynulého roãníku a také pfiehled dal-
‰ích plánovan˘ch akcí.

V˘stavy

1. 5. – 30. 6. 2008
Asijská putování aneb
„Kak my oãeÀ chara‰o oddychali"...

V̆ stava fotografií Romana Janusze
a Jerzyho FraÀka prezentující neobvy-
klou sestavu fotografií vznikl˘ch bûhem
jejich cest za dobrodruÏstvím v letech
2005-2007. V˘stava zachycuje atmo-
sféru nezapomenuteln˘ch nejenom hor-
sk˘ch dobrodruÏství ve stfiední Asii a na
samém konci svûta.

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

Z proutûného ko‰íku

4. 6., 11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2008 od
13.00 do 16.00

V rámci stfiedeãních tvofii-
v˘ch dílen budeme s dûtmi
vyrábût rÛzné drobnosti z pa-
píru.

Mûstská knihovna upozorÀuje, Ïe
v pátek 13. 6. 2008 bude knihovna
z provozních dÛvodÛ uzavfiena.

V˘stava fotografií
v Lomnické synagoze

Na zajímavou v˘stavu s pfiírodní
tematikou „Stromy kolem nás“ Vás
pozveme v mûsíci ãervnu 2008.
Amatérské fotografky z Brna paní
Katefiina Cambalová a Mgr. Hana
Slavíková nám pfiedstaví stromy, které
je zaujaly pfii toulkách pfiírodou.

VernisáÏ k v˘stavû se uskuteãní
v sobotu 31. kvûtna 2008 ve 14.00 hodin.
V̆ stava potrvá do 22. 6. 2008. Zveme
Vás na vernisáÏ k v˘stavû s kulturním
vystoupením. Otevfieno bude o víken-
dech od 13 do 17 hodin.

Uzávûrka fotosoutûÏe

UpozorÀujeme, Ïe se blíÏí uzávûrka
fotosoutûÏe, kterou vyhlásil OÚ
v Îelezném a KPVU.

Tématikou soutûÏe je Îelezné
v roãních obdobích a jeho pfiíroda.
Vítûzné fotografie budou vystaveny
v ãervenci na v˘stavû V̆ tvarné léto
v Îelezném 2008. Informace a odevz-
dání prací do 30. 6. na OÚ v Îelezném.

(mp)
Pozvání do Galerie Diana

âerven 2008 ve znamení
fotografií Vojty Dupala,
nar. 1937

„Tajemství z mlhy hory
rozhrnují / velebné ticho

zdraví svítáním. / Ve stéblech trávy
vstává jíní / línû se protáhlo stromovím.
/ Slunce tu bílou nûhu vodí / pózuje
svûtlu / hledá polostín. /

A ‰Èastn˘ milenec okem objektivu /
/ laãnû tu krásu snídá s ním.“
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To bylo RÁNO V HORÁCH v pfiátel-
sk˘ch ver‰ích Evy Vodiãkové.

Fotografovi jako je Vojta Dupal není
zatûÏko vstát v pÛl ãtvrté ráno, aby za-
chytil první svûtlo v laskav˘ch polních
remízcích, rozk-
vetl˘ch loukách,
v jezírku, ve kte-
rém smáãí oãi
modrá obloha.
V Austrálii je hle-
dá v eukalypto-
v˘ch hájích, v ho-
rách a obrovském
prostoru jiÏní po-
lokoule.

Fotografovat
je mu Ïivotním
posláním a pro-
padl mu uÏ
v mládí, kdy zaãí-
nal v praÏském
fotoklubu. Naro-
dil se v Praze
v r. 1937 a Ïil
v Úvalech
u Prahy. Vlastní
fotoklub, kter˘
vedl, zaloÏil
v Hole‰ovicích. Poprvé pfiedstavil svou
tvorbu v roce 1963 v bfievnovském klá‰-
tefie sv. Markéty. Pfiesto, Ïe v touze za
poznáním procestoval kus svûta, zasta-
vil se nakonec v Austrálii, která je uÏ po
ãtyfiicet let jeho domovem. Z Melbourne,
kde Ïije, se vydává dal‰ími objevitel-
sk˘mi cestami za krásou australské
pfiírody. Jeho umûlecké zpracování
krajiny v nekoneãném mnoÏství variant
je podmanivé.

V Austrálii je ãlenem Australské
fotografické asociace a v˘znamn˘m orga-
nizátorem Melbourne Camera Klubu.

V oboru fotografie dosáhl nejvy‰‰ích
ocenûní: Zlatá medaile Melbourne, zlato
v Geelongu a zlato nejlep‰ímu vystavo-
vateli v roce 1990 v Rize. Jeho fotografie
má australská Národní galerie, jsou
v New Yorku, Litvû, dokonce

i v Japonsku.
Poezii jeho foto-
grafií zná
i Morava, kde vy-
stavoval v Brnû
i dal‰ích morav-
sk˘ch mûstech,
napfi. v Jamborovû
galerii v Ti‰novû,
v Drásovû, spjatém
s jeho studentsk˘-
mi prázdninami.
V Senticích vûno-
val malou ukázku
sv˘ch prací osla-
vám 80. v˘roãí
vzniku âeskoslo-
venska. V roce
2000 to byla
Praha. Nejkrás-
nûj‰í záÏitky v‰ak
patfií Drásovu,
kam jezdíval ke
svému str˘ci

Dupalovi a kde vznikala ãetná morav-
ská pfiátelství a nejmilej‰í vzpomínky.

Od 1. do 27. ãervna 2008 se pfied-
staví v ti‰novské galerii DIANA ve
firmû MOUKA v ãase pÛlroãního
návratu do âeské republiky.

Zveme v‰echny pfiátele dobré foto-
grafie na zahájení v nedûli 1. ãervna
v 10.00 hod.

Provozní doba: Út – Pá 12–17
So – Ne 10–16

www.galerie-diana.cz
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Program v Matefiském
centru Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka.webzdarma.cz

1. 6. 2008
O perníkové chaloupce
(Divadelní studio „V“
Brno)
O Jeníãkovi a Mafience,

jejich putování lesem k perníkové cha-
loupce, setkání 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.

Mûsto Ti‰nov a Matefiské centrum
Studánka pofiádají v pátek 30. kvûtna
2008 od 15.30 hodin slavnostní otev-
fiení dûtského hfii‰tû na ulici Dlouhá.
Program:
1. Pfiedstavení materiálÛ – v˘stava

„Dûtská hfii‰tû v Ti‰novû“ k projektu
Mûsto pro dûti

2. Projev zástupcÛ mûsta
3. Program pro dûti a rodiãe
Doprovodn˘ program – zápis do pamût-
ní listiny, v˘stava

Kam – kvûten
Datum Akce Místo âas Organizuje

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·
6. - 7. 6. EUROSTROJ RALLY
10. 6. Concentus Moraviae – Jan Jirask˘ – klavír sál MûKS 19.30
14. 6. Trhy na námûstí námûstí 8.00
22. 6. Svátek hudby nádvofií U Palce ZU· a Mûsto Ti‰nov
27. 6. Concentus Moraviae – Porta coeli 19.30

– M‰e svatá ke cti sv. Cyrila

V˘stavy
Datum Akce Místo

24. 5. – 19. 6. O. BlaÏek – „âarovná vysoãina“ – fotografie Jamborova galerie
13. 5. – 28. 9. Kvûtnice hora, Besének voda Podhorácké muzeum

Pfiedklá‰tefií
1. 6. – 27. 6. V. Dupal – fotografie galerie Diana
1. 5. – 30. 6. Asijská putování aneb... knihovna

„Kak my oãeÀ chara‰o oddychali“

V˘stavy
Datum Akce Místo

22. 6. ·erkovické koulení (13.30) ·erkovice
31. 5. – 22. 6. „Stromy kolem nás“ – v˘stava fotografií synagoga Lomnice
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Zprávy z DDM
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

V rámci cyklistic-
k˘ch závodÛ pro
dospûlé probûhly
v nedûli 18. 5. cyk-

listické závody pro dûti.
Na ty nejmen‰í od 0-6 let na tfiíkol-

kách a kolobûÏkách ãekala  slalomová
pohádková trasa s Ferdou  mravencem,
Beru‰kou a ·a‰kem. Baby závodu se

zúãastnilo témûfi 90 dûtí. Pro star‰í zá-
vodníky byla pfiipravena jízda zruã-
nosti. Celkem 55 dûtí ve vûku od 7 do
14 let projelo trasou s rÛzn˘mi druhy
pfiekáÏek – houpaãka, pfiená‰ení vody,
zastavení na cíl…

A tady jsou ti nejlep‰í:
Dívky 7 – 10 let 1. Kurucová Anna

2. Pytlíková Hana
3. Floriánová Sa‰a

Kluci 7-10 let 1. Marek Libor
2. Suchánek Dominik
3. Jureãka Tomá‰

Dívky 11-14 let 1. Îáãková Eva
2. Janeãková Eli‰ka
3. ·rÛtková Natálie

Kluci 11-14 let 1. Florián Joná‰
2. Cíner Tomá‰
3. Bauer Libor

SchÛzka rodiãÛ

Z· Ti‰nov Smí‰kova 840 pofiádá
schÛzku pro rodiãe budoucích prvÀákÛ
dne 2. 6. 2008 v 16 hod.

Zahradní slavnost

Z· Ti‰nov Smí‰kova 840 zve pfied‰kolá-
ky na ZAHRADNÍ SLAVNOST
V MASKÁCH, která se bude konat dne
11. 6. 2008 v dobû od 14 do 16 hod. na
zahradû ‰koly.

Atletick˘ pfiebor
ãarodûjnice Agáty

V 8.00 hod. se se‰el 1. stupeÀ na
hfii‰ti Z· Smí‰kova a tam zaãal
Atletick˘ pfiebor ãarodûjnice Agáty.
Vy‰lo to zrovna na 30. 4., kdy se pálí
ãarodûjnice.

Uvadûãe dûlala paní uãitelka Petra
KfiíÏová s velk˘m zelen˘m kloboukem
na hlavû. Závody se konaly pro poba-
vení celého 1. stupnû, ale taky aby Ïáci
pomûfiili svoje síly v rÛzn˘ch disciplí-
nách. KdyÏ nûkdo vyhrál, dostal diplom
a sladkou odmûnu.

Nejdfiíve odstartoval hod míãkem,
poté bûh 60 m, skok do dálky, bûh
200 m, 400 m nebo 600 m (podle vûku)
a ‰tafeta tfiíd.

1. a 2. tfiídy bûÏely ‰tafetu pÛl ko-
leãka. 3. – 5. tfiídy bûÏely celé koleãko.
KaÏd˘ si vybral dvû disciplíny a snaÏil
se v nich podat co nejlep‰í v˘kony.

Nakonec bylo vyhodnocení a v‰ichni
dostali lízátka. Sice bylo zataÏeno, ale
den se velmi povedl.
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Na závodech ‰lo hlavnû o to vyzkou-
‰et si jednotlivé disciplíny a pobavit se.
Zvítûzit není dÛleÏité.

Anna Francová, 4.A
Z· Smí‰kova

Dal‰í sportovní úspûchy
Z· Smí‰kova

24. 4. se uskuteãnilo okrskové kolo
v minifotbalu, které pofiádala na‰e ‰ko-
la. Tradiãnû naplnûn˘ turnaj se odehrá-
val na dvou hfii‰tích, kde nám vypomo-
hla i Z· nám. 28. fiíjna. Na‰i chlapci se
tentokrát umístili na 3. místû a nezopa-
kovali tak úspûch z loÀského roku, kde
se na‰e druÏstvo probojovalo aÏ do kraje.

25. 4. si odjely pomûfiit své basketba-
lové dovednosti na‰e dívky na krajské
kolo do Brna. Po pûkn˘ch v˘konech si
nakonec odvezly krásné páté místo.

Po velmi zvlá‰tním krajském kole
Nestle basketbalu dívek, které se usku-
teãnilo v Kufiimi, si dívky 6. a 7. roãníku
jely zkusit vybojovat postup do republi-
kového finále. Kvalifikace se konala
15. 5. v Olomouci. Nakonec si odvezly
velmi pûkné páté místo a nasbíraly dal-
‰í hráãské zku‰enosti.

7. 5. se uskuteãnil na hfii‰ti
28. nám. fiíjna Atletick˘ ãtyfiboj star‰ích
ÏákÛ a ÏákyÀ. Na‰e druÏstva si vedla po
celou dobu závodu velmi dobfie a spor-
tovci plnili pokyny na 110 procent.
Chlapci nakonec obsadili 1. místo
a postupují 30. 5. do krajského finále
a dívky obsadily místo druhé.

Od 12. do 16. kvûtna se uskuteãnil
cyklo-turistick˘ kurz ÏákÛ 9. roãníkÛ.
Îáci mûli na v˘bûr jízdu na kole nebo
pû‰í turistiku. V odpoledních hodinách
si pomûfiili svoje síly v míãov˘ch
sportech jako volejbal, fotbal, streetball,
baseball.

Fyzicky vyãerpáni, ale spokojeni
jsme odjíÏdûli domÛ a vûfiíme, Ïe jsme
zaãali novou tradiãní sportovní aktivitu
na na‰í ‰kole.

V dal‰ích t˘dnech nás opût ãeká
sportovní klání v atletice a na konci
‰kolního roku vyhlá‰ení nejlep‰ích spor-
tovcÛ na‰í ‰koly.

Dûkujeme v‰em sportovcÛm za dosa-
vadní reprezentaci ‰koly i mûsta a do
dal‰ích závodÛ pfiejeme mnoho úspûchÛ.

VV

Atletick˘ ãtyfiboj

Ve stfiedu 7. 5. 2008 se na hfii‰ti
‰koly Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna uskuteã-
nilo okresní kolo atletického ãtyfiboje
star‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ základních ‰kol.
SoutûÏilo se ve skoku dalekém, skoku
vysokém, hodu kriketov˘m míãkem,
vrhu koulí, bûhu na 60 metrÛ, ve vytr-
valostním bûhu na 800 a 1 000 metrÛ.

V kategorii star‰ích ÏákyÀ celkovû
vyhrálo druÏstvo Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna pfied druÏstvem ze
Z· Ti‰nov, Smí‰kova a Îidlochovic.
V celkovém pofiadí jednotlivcÛ dívek
vyhrála domácí Tereza Du‰ková
s poãtem bodÛ 2020, na 2. místû se
umístila Krist˘na Havlátová s poãtem
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bodÛ 1839, na 3. místû Aneta Kuãerová
ze Z· Smí‰kova s poãtem bodÛ 1838.

DruÏstvo Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
startovalo ve sloÏení: Tereza Du‰ková,
Krist˘na Havlátová, Klára Veselá,
AlÏbûta Miãánová, Barbora Krejãí.

V kategorii star‰ích ÏákÛ soutûÏilo
7 druÏstev. Celkovû zvítûzilo druÏstvo ze
Z· Smí‰kova pfied domácím druÏstvem
ze Z· nám. 28. fiíjna a Lomnicí u Ti‰nova.

Bodování jednotlivcÛ celkovû vyhrál
Martin Flamich ze Z· nám. 28. fiíjna
s poãtem bodÛ 2156, 2. místo Lubo‰
Homola 2122 bodÛ a 3. místo Matûj
Gajdo‰ek 1951 bodÛ, oba závodníci ze
Z· Smí‰kova.

DruÏstvo Z· Ti‰nov nám. 28. fiíjna
chlapcÛ startovalo ve sloÏení: Vojtûch
Pokorn˘, Martin Flamich, Daniel
Malásek, Patrik Vejpustek, Michal Slouka.

Vítûzná druÏstva se nominovala do
krajského finále, které se uskuteãní
30. 5. 2008 v Bfieclavi.

DruÏstvÛm gratulujeme k umístûní,
dûkujeme za bojovn˘ pfiístup a dobrou
reprezentaci ‰kol. Pfiejeme také hodnû
úspûchÛ na pfií‰tích atletick˘ch závo-
dech „Poháru Rozhlasu“, kter˘ se usku-
teãní 22. 5. 2008 na Základní ‰kole
nám. 28. fiíjna.

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

Studentská ãesko-nûmecká
v˘mûna

Na zaãátku tohoto ‰kolního roku
probûhla 1. ãást ãesko-nûmecké student-
ské v˘mûny. Tfiináct nûmeck˘ch dûtí
tehdy nav‰tívilo na‰i ‰kolu a strávilo
nûkolik dní v rodinách ÏákÛ na‰eho
gymnázia. Od 25. 4. do 5. 5. 2008 se
13 ÏákÛ na‰eho gymnázia zúãastnilo
2. ãásti ãesko-nûmecké studentské

v˘mûny. Studenti nav‰tívili mûsto
Kassel. Îili v nûmeck˘ch rodinách,
seznámili se s prostfiedím partnerské
‰koly Gymnázia Engelsburg, absolvo-
vali celou fiadu v˘letÛ. Program pro
na‰e Ïáky pfiipravily jednotlivé hosti-
telské rodiny a ‰kola Engelsburg. Celá
akce byla finanãnû podpofiena dotací
Jihomoravského kraje z fondu „Do svûta“.

V pátek 25. dubna se témûfi polovina
na‰í tfiídy sekundy z ti‰novského gym-
názia vypravila na v˘mûnn˘ pobyt do
Nûmecka, kter˘ skonãil 5. kvûtna. Sraz
jsme mûli pár minut pfied 19. hodinou
v Brnû. Cesta byla nekoneãnû dlouhá
a sedadla v autobuse nepohodlná.
Na nádraÏí v Kasselu jsme dorazili aÏ
druh˘ den ráno 5.45 hodin a tam uÏ si
nás vyzvedly na‰e nûmecké rodiny.

Myslím, Ïe kaÏd˘ z nás strávil první
dopoledne odpoãinkem. Já jsem spala aÏ
do obûda a po jídle jsme vyrazili s mou
rodinou do centra mûsteãka, kde jsem
byla ubytována. Mûsteãko leÏelo asi
25 km od Kasselu. Nedûli jsme spoleãnû
strávili v aquaparku.

V pondûlí 28. 4. se v‰ichni ãe‰tí stu-
denti vypravili do ‰koly v Kasselu. V té-
to ‰kole jsme pracovali vÏdy první dvû
hodiny v pondûlí, úter˘ i stfiedu. Ale od-
polední akce byly kaÏd˘ den jiné. V pon-
dûlí jsme si ‰li prohlédnout celou ‰kolu.
V úter˘ jsme se vypravili do Muzea bra-
tfií GrimmÛ. Z této prohlídky vyplynul
úkol - namalovat kvarteto z pohádek
bratfií GrimmÛ. Veãer jsme vyplnili ná-
v‰tûvou muzikálu Jesus Christ
Superstar. Ve stfiedu jsme se vydali do
zámecké obrazárny v Kasselu.  âtvrtek
byl voln˘ den v rodinách a trávili jsme
ho rozmanitû. Já napfiíklad na obûdû
v ãínské restauraci a v muzeu
Napoleonova bratra. Na pátek pro nás
pfiipravili hostitelé celodenní v˘let do
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Marburgu. Sobotu jsme znovu trávili
kaÏd˘ sám se sv˘mi rodinami. My jsme
nav‰tívili Göttingen - mûsto studentÛ
a den jsme vyuÏili k nákupÛm, protoÏe
nedûle byla dnem na‰eho louãení
a odjezdu.

Po ranních bohosluÏbách v Kasselu,
spoleãném obûdû a poslední prohlídce
mûsta jsme se museli bohuÏel rozlouãit.
K domovu jsme vyjeli autobusem ve ve-
ãerních hodinách. Zpáteãní cesta se mi
líbila mnohem více, protoÏe se nám ne-
chtûlo spát, a tak jsme si povídali
o sv˘ch bohat˘ch záÏitcích. V pondûlí
kolem pÛl deváté ráno si nás, plné
dojmÛ a krásn˘ch vzpomínek, vyzvedli
rodiãe v Brnû.

V˘mûna se nám v‰em bez v˘jimky
líbila a tû‰íme se, Ïe se v budoucnu
podobná akce zopakuje. Za organizaci
celého programu dûkujeme nejen
nûmeck˘m hostitelÛm, ale zvlá‰tû paní
doktorce Barbofie Holubové, která
s námi mûla pfii pfiípravû obrovské
mnoÏství práce.

Michaela ·lapanská

Pozvánka na slavnostní
obnovení trhové tradice

V pfiedchozím vydání Ti‰novsk˘ch
novin jsme vás v ãlánku o obnovení
trhové tradice letmo pozvali na slav-
nostní trh o sobotním dopoledni
14. ãervna 2008 na ti‰novském námûstí.
Termín se blíÏí, a proto vám pfiiná‰íme
podrobnûj‰í informace.

Trh bude zahájen v osm hodin
a potrvá do pravého poledne. Budete
zde mít moÏnost nakoupit potraviny
a v˘robky z Ti‰novska a okolí. Svou ú-
ãast pfiislíbili i prodejci z certifikova-
n˘ch ekofarem s nabídkou biozeleniny.

Konkrétnû se mÛÏete tû‰it na pekafi-
ské v˘robky Jifiího Balabána z Veverské
Bít˘‰ky (i sortiment bio), mléãné v˘-
robky firmy Lacrum z Velkého Mezifiíãí
(vãetnû nabídky v bio kvalitû) a stánek
Zdravé v˘Ïivy Veronika z Ti‰nova, která
vám zprostfiedkuje nabídku tûch v˘-
robcÛ, ktefií nemají kapacitu dostavit se
osobnû. Pokud si budete chtít osladit
procházku po trÏi‰ti, pfiijdou vám vhod
cukráfiské v˘robky Ing. Katolického
z ¤epky. Pokud chcete udûlat nûco pro
zdraví sebe i na‰í krajiny, uvítáte
nabídku biozeleniny z ekofarmy Baucis
z LesoÀovic a ekofarmy Mach z Osové
Bít˘‰ky. Firma Oveko, která provozuje
farmu ovcí a koz v areálu Zlobice, krom
oãekávan˘ch masn˘ch a mléãn˘ch
v˘robkÛ pfiipraví i specialitu „jehnûãí
kotlík“. Bude se spoleãnû se stánkem
sentického Kvasaru starat i o va‰e Ïíz-
nivá hrdla. Z fiemeslnick˘ch v˘robkÛ se
mÛÏete tû‰it na keramiku firmy
Moravia Art z Kun‰tátu, patchwork
a textilní v˘robky paní Ilony StaÀkové.
Na stánku Ekoporadny Ti‰novsko si bu-
dete moci zakoupit fairtradové kakao,
kávu, ãokoládu a ãaje – v‰e v kvalitû bio.

Nebude chybût ani kulturní program
– cel˘mi trhy vás budou provázet písnû
harmonikáfie pana Hofírka a ukázka
lidov˘ch tancÛ taneãního souboru
KVJ pod vedením PhDr. Ireny
Ochrymãukové.  Budete mít také
moÏnost vyplnit si znalostní kvíz o bio-
potravinách a vyhrát tematické ceny
v závûru trhu. V pÛl desáté zahraje ma-
Àáskové divadlo Oveãka pohádku pro
nejmlad‰í náv‰tûvníky trhÛ „Co mají
oveãky nejradûji“. Její ãást jste mohli
vidût na jafie v Matefiském centru
Studánka. V jedenáct hodin o trzích pro-
mluví starosta Ti‰nova Ing. Franti‰ek
Svoboda a dal‰í hosté, následovat bude
vylosování úãastníkÛ kvízu a rozdání cen.
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O podobû pravideln˘ch trhÛ vás
budeme informovat v pfií‰tím ãísle TN.
PrÛbûÏné informace najdete na
http://trhy.tisnovsko.eu.

NezapomeÀte:
Slavnostní obnovení trhové tradi-

ce se uskuteãní v sobotu 14. ãervna
2008 od 8 do 12 hodin. Pfiipravuje ho
pro vás Ekoporadna Ti‰novsko, obãan-
ské sdruÏení Za sebevûdomé Ti‰novsko
a mûsto Ti‰nov za finanãního pfiispûní
Jihomoravského kraje.

Eli‰ka Honcová
Ekoporadna Ti‰novsko

Rybáfiské mistrovství
âR na Svratce

Je to jiÏ dlouh˘ch osm let, co zde by-
lo poslední rybáfiské mistrovství âR.
I letos byl povûfien Moravsk˘ rybáfisk˘
svaz spolu s Místní organizací
MRS Ti‰nov, aby uspofiádali
XXII. Mistrovství ãeské republiky v lovu
ryb udicí na umûlou mu‰ku.

Zveme v‰echny rybáfie, ale i pfiíz-
nivce tohoto zajímavého sportu na toto
nev‰ední klání. O co vÛbec jde? Je to
soutûÏ v praktickém rybolovu, na fiece
Svratce zejména pstruhÛ a lipanÛ, na
umûlou mu‰ku, která je vázána na
háãku bez protihrotu, aby byly ryby
co nejménû zraÀovány. Hodnotí se
kaÏdá sportovnû ulovená ryba v délce
nad 200 mm, která se ‰etrnû podebere
do podbûráku, zmûfií se její délka a ohle-
duplnû se opût pustí zpût do vody. Vítûzí
ten, kdo jednodu‰e fieãeno nachytá na
délku nejvíce ryb. Mistfii republiky
budou vyhlá‰eni v kategorii muÏi, Ïeny
a druÏstva.

Úãastníky mistrovství bude i nûkolik
pfiedchozích mistrÛ svûta v této spor-
tovní disciplínû a hlavnû leto‰ní mistr

svûta Martin DroÏ, tfietí v pofiadí,
jihomoravsk˘ reprezentant Tomá‰
Star˘chfojtÛ z RoÏínky a dále celé ãeské
vítûzné druÏstvo. Tyto vavfiíny si vydo-
bili aÏ na dalekém Novém Zélandu
v bfieznu leto‰ního roku. Pfiijede i novo-
peãen˘ mistr Evropy jihomoravsk˘
Lubo‰ Roza. Pfiijìte a uvidíte!

Program mistrovství:
Slavnostní zahájení bude na ná-

mûstí Míru v Ti‰novû pfied radnicí
v pátek 13. ãervna v 15.00 hodin.
Pfiedstaví se v‰ichni závodníci, ãinovníci
závodu a hosté.

Vlastní závody budou probíhat na
fiece Svratce, a to od Doubravníku aÏ do
·tûpánovic. První závod bude v sobotu
14. ãervna od 9.00 do 12.15 hod. a druh˘
závod od 15.00 do 18.15 hod.

Tfietí závod bude v nedûli 15. ãervna
od 9.00 do 12.15 hod.

Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ, pfie-
dání pohárÛ, diplomÛ a cen bude opût
na námûstí v Ti‰novû v nedûli 15. ãervna
od 16.00 hod.

Souãástí slavnostního zahájení
i vyhlá‰ení v˘sledkÛ bude i kulturní
program. Vystoupí taneãní skupina
STREET FLAVA, kytarista Pepa âáp
a maÏoretky TJ LaÏánky.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu a pfiijìte
povzbudit zejména na‰e jihomoravské
závodníky.

Pofiadatelé XXII. Mistrovství âR

Zmûna sídla oblastní
Charity Ti‰nov

Od pondûlí 26. 5. 2008
zaãíná ti‰novská Charita
fungovat v prostorách novû
opravené budovy na ulici
RáboÀova 116. Na této
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adrese naleznete kanceláfi fieditelky
OCH Ti‰nov, sluÏbu Odborné sociální
poradenství a nízkoprahov˘ klub âas,
kter˘ slavnostnû zahájí svou ãinnost
v pátek 6. 6. 2008.

Zaãátkem ãervna zahájí svoji ãinnost
dal‰í projekt Oblastní charity Ti‰nov
– Klub âAS. Jde o nízkoprahov˘ klub
pro dûti a mládeÏ (ve vûku 11 aÏ 20 let),
tedy jakousi alternativu k jin˘m volno-
ãasov˘m aktivitám a krouÏkÛm, která
v‰ak sv˘m uÏivatelÛm nabídne i pora-
denství a sociální servis. Klubík je urãen
kaÏdému, kdo chce skoncovat s nudou,
ãi bezv˘znamn˘m touláním po ulici
a hledá nûjaké smysluplné vyÏití
a vyuÏití svého ãasu. 

Ná‰ klub nabízí fiadu zajímav˘ch
programÛ (v˘lety do pfiírody, víkendové
pobyty, náv‰tûvy bowlingového centra,
plavão, filmov˘ klub), vybavení (fotbá-
lek, ping pong, deskové hry, PC s pfií-
stupem k internetu), ale také moÏnost
jen tak pfiijít a nedûlat vÛbec nic.
Zásadní v˘znam klubu v‰ak spoãívá
v poradenské a preventivní ãinnosti.
Jsme tu proto, abychom pomohli
mlad˘m lidem lépe zvládat strasti a tûÏ-
kosti jejich dospívání. KaÏd˘ si tu mÛÏe
popovídat nebo se svûfiit se sv˘mi pro-
blémy pracovníkÛm, ktefií budou pfiipra-
veni podat pomocnou ruku. To v‰echno
bez poplatkÛ, registrace a klidnû
anonymnû, tfieba jen pod pfiezdívkou.
Klub je zároveÀ bezpeãn˘m prostfiedím
bez cigaret, alkoholu, drog, ‰ikany a ná-
silí, ve kterém mÛÏe kaÏd˘ najít své
pravé místo.

Provozní doba:
pondûlí 12.30 – 16.30
úter˘ 12.30 – 16.30
stfieda 12.30 – 18.00
ãtvrtek 12.30 – 16.30

Vedle novû vzniklého Klubu âAS je
v provozu také sluÏba odborné sociální
poradenství, kterou poskytuje Poradna
PORTA. Ta pomáhá v‰em lidem v ne-
pfiíznivé sociální situaci, kterou nejsou
schopni vyfie‰it vlastními silami. AÈ uÏ
se jedná o problematiku sociálních dá-
vek, dÛchodu, v˘Ïivného, hledání práce
ãi bydlení, pomoc pfii uplatÀování práv,
zájmÛ a osobních záleÏitostí nebo zpro-
stfiedkování kontaktÛ na jinou odbornou
pomoc, charitní pracovníci jsou pfiipra-
veni naslouchat, poradit, pomoci.
Poradenství je anonymní, bezplatné
a není tfieba Ïádného doporuãení.

Provozní doba:
pondûlí 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
ãtvrtek 8.00 – 12.00
pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Tradiãním a léty osvûdãen˘m charit-
ním projektem, kter˘ pfiirozenû patfií do
nabídky Oblastní charity Ti‰nov, je
O‰etfiovatelská sluÏba a Peãovatelská
sluÏba. Obû pamatují pfiedev‰ím na
seniory a snaÏí se, aby na‰i star‰í
nejbliÏ‰í mohli proÏívat podzim svého
Ïivota dÛstojnû, smysluplnû a co moÏná
nejdéle v prostfiedí sv˘ch domovÛ a bylo
jim tak zaji‰tûno klidné doÏití v pro-
stfiedí, ve kterém se cítí dobfie. Tento
komplexní zdravotnick˘ a sociální
servis mohou vyuÏít i lidé se sníÏenou
sobûstaãností z dÛvodu chronického
onemocnûní nebo zdravotního postiÏení.

Charitní o‰etfiovatelská sluÏba
poskytuje domácí péãi obãanÛm, kter˘m
jejich zdravotní stav neumoÏÀuje nav-
‰tûvovat praktického lékafie. Zku‰ené
o‰etfiovatelky zaji‰Èují 24 hodin dennû
zdravotnické úkony jak˘mi jsou odbûry
krve, pfievazy, podávání medikamentÛ
ãi rehabilitaãní cviãení. SluÏba je hra-
zena zdravotními poji‰Èovnami.
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Charitní peãovatelská sluÏba
poskytuje za minimální poplatek pomoc
pfii zvládání bûÏn˘ch úkonÛ péãe
o vlastní osobu, pomoc pfii osobní
hygienû, pomoc pfii zaji‰tûní stravy
a rovnûÏ chodu domácnosti a zpro-
stfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m
prostfiedím.

Chcete-li nás poznat blíÏ, potfiebu-
jete-li pomoc ãi zvaÏujete vyuÏít nû-
kterou z na‰ich sluÏeb, mÛÏete nás
kontaktovat:

Oblastní charita Ti‰nov
RáboÀova 116, 666 01 Ti‰nov
mob.: 739 389 106
e-mail: tisnov@caritas.cz
web: http://www.tisnov.caritas.cz
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Pozvánka

na setkání tûlesnû postiÏen˘ch,
vozíãkáfiÛ a v‰ech na‰ich pfiíznivcÛ,
které se koná v sobotu 7. ãervna ve
14 hod. v restauraci âERVEN¯
ML¯N. Bude vítán kaÏd˘, kdo má
zájem se s námi setkat.

Srdeãnû zve
TI·NOVSK¯ VOZÍâKÁ¤ o. s.

Stfiedisko rané péãe
SPRP Brno
Nerudova 7, 602 00 Brno
tel.: 541 236 743
mobil: 777 234 034,
e-mail: brno@ranapece.cz

Stfiedisko rané péãe SPRP Brno je
neziskovou organizací, která vznikla
v roce 1990, poskytuje terénní sociální
sluÏbu rodinám, v nichÏ se narodilo dítû
s tûÏk˘m zrakov˘m a kombinovan˘m
postiÏením. Od roku 1997 funguje
brnûnské Stfiedisko jako regionální pra-
covi‰tû obãanského sdruÏení Spoleãnost
pro ranou péãi. Novû Stfiedisko rané
péãe SPRP Brno poskytuje sluÏby
i rodinám s dûtmi s tûlesnû – mentál-
ním postiÏením nebo s autismem.
SluÏby rané péãe jsou poskytovány pfie-
váÏnû v domácím prostfiedí, coÏ je pro
dítû i jeho rodinu nejpfiirozenûj‰í.
Nenahradí to, co mÛÏe nabídnout láska
a péãe rodiny, ale pomáhají rodiãÛm ote-
vírat nové moÏnosti a fie‰it situace, na
které nebyli pfiipraveni.

Pokud máte zájem o dal‰í informace
o ãinnosti Stfiediska a sluÏbách rané
péãe, obraÈte se, prosím na na‰e praco-
vi‰tû, rádi vám zodpovíme v‰echny pfií-
padné dotazy.

Podpofieno grantem z Islandu,
Lichten‰tejnska a Norska v rámci
Finanãního mechanismu EHP
a Norského finanãního mechanismu
prostfiednictvím Nadace rozvoje obãan-
ské spoleãnosti.

Proã nezavrhovat
alternativní zdroje energie

Ti‰nov je mé rodné mûsto a pfiestoÏe
zde posledních 6 let b˘vám sporadicky,
mám stále zájem o to, co se v nûm dûje.
KdyÏ jsem náhodnû proãítala nejnovûj‰í
Ti‰novské noviny, byla jsem docela pfie-
kvapená, jak lidé v tomto mûstû stále
proti nûãemu novému brojí, aniÏ by pro-
jevili snahu se o dané problematice
dozvûdût nûco bliÏ‰ího z rÛzn˘ch úhlÛ
pohledu. Pokud je opak pravdou, tak
potom nerozumím tomu, proã to dûlají.
KaÏd˘ má právo na názor a v‰ichni
obãané mají stejné moÏnosti jak získat
rÛzné informace. Av‰ak vût‰inû staãí
vûdût to, co sly‰í ve veãerních televiz-
ních novinách. Ke smÛle nás v‰ech v‰ak
zpravodajové informují pfieváÏnû
o negativních vûcech, kde se stala jaká
havárie, aÈ jiÏ automobilová ãi prÛmy-
slová, nebo kde prasklo nûjaké potrubí.
Proto se ãásteãnû nedivím, kdyÏ se obje-
vila na Ti‰novsku zpráva o v˘stavbû
bioplynové stanice na Trnci, Ïe lidé
zaãali proti tomuto protestovat a hájit
se vznikem zápachu linoucím se cel˘m
Ti‰novem. Televize nás v‰ak jiÏ neinfor-
muje o desítkách dal‰ích bezproblémovû
fungujících bioplynov˘ch stanicích v âR
a jejím blízkém okolí. Dokonce i nûktefií
lidé Ïijící v blízkosti tûchto staveb
o jejich existenci vÛbec neví. JenÏe
samotná média nemohou za dané
mnoÏství získan˘ch podpisÛ na petici.
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Její organizátofii totiÏ ãásteãnû zneuÏili
dÛvûfiivosti obãanÛ. Osobnû jsem byla
svûdkem události, kdy jedna paní
v dÛchodovém vûku pfii odchodu ze
samoobsluhy si v‰imla na stolku leÏící
petice. AniÏ by si pfieãetla, proã tam je
a za co protestuje, automaticky ji pode-
psala. V této situaci ji vidûla její pfiítel-
kynû a se slovy: „Co to podepisuje‰, ukaÏ,
já taky“ zanechala svÛj autogram bez
dal‰ích podrobností na onom papífie
také. Po shlédnutí této pfiíhody jsem
zaãala je‰tû více pochybovat o vûrohod-
nosti a správnosti vytvofiené petice
proti BPS. Myslím si, Ïe kdyby obãané
mûli opravdu zájem se nûco dozvûdût
a mûli více informací o pfiipravovaném
projektu, urãitû by nepropadali takové
davové hysterii, jakou jsem na vlastní
oãi vidûla a sly‰ela.

Co se t˘ãe  petice proti v˘stavbû spa-
lovny na biomasu, mám také jisté
v˘hrady. Není moÏné si nepov‰imnout
jisté zmatenosti lidí (a nejen v na‰em
mûstû, ale v celé âR), neboÈ pfiesnû neví,
co vÛbec znamená slovo bioplyn, biood-
pad ãi biomasa. V‰e jim spl˘vá dohro-
mady a pfiedstavují si to jako jednu vel-
kou ‰pinavou zapáchající smûs. Av‰ak
netu‰í, Ïe vlastnû jeden druh biomasy
vidí dennû a moÏná s ním i doma sami
topí, mám na mysli dfievo. Jak jsem se
doãetla v Ti‰novsk˘ch novinách, dfievo,
pfiesnûji dfievní ‰tûpka, by bylo onou
surovinou do spalovny na biomasu.
V nûkter˘ch pfiípadech je dfievní ‰tûpka
odpad z dfievozpracujících závodÛ ãi pfii
kácení stromÛ v lesích.

Autofii petice se odvolávají na péãi
a ochranu pfiírodní památky Kvûtnice.
Jak více je‰tû chcete hájit ochranu pfií-
rody neÏ tím, Ïe se sami pfii uspokojení
sv˘ch potfieb budete chovat ekologicky

a s ohledem na Ïivotní prostfiedí?
Jak je‰tû více ekologicky chcete vyrábût
teplo pro své pfiíbytky? Dokonce to bude
v˘hodné i finanãnû.

V tûchto dvou projednávan˘ch pro-
jektech vidím jen samá pozitiva a pokud
nûkdo pfiispívá k zatracení tûchto pro-
jektÛ, nepodporuje zachování zdravého
Ïivotního prostfiedí v Ti‰novû v tom
správném smûru.

Myslím si, Ïe oba tyto návrhy jsou
jasn˘ pfiíklad toho, jak jde krásnû a bez
velk˘ch ‰kod skloubit spokojené bydlení
obãanÛ ve vyhfiát˘ch obydlích s ‰etrnou
ochranou na‰í krásné krajiny. Je to
velk˘ krok kupfiedu v rozvoji mûsta
Ti‰nova a jeho nepfiehlédnutelné
ohleduplné  chování k pfiírodû.

Ing. Eva Baro‰ová
absolventka UTB ve Zlínû, Ústav inÏe-

n˘rství ochrany Ïivotního prostfiedí

Nové spoje v IDS

V letním období od 1. 5. do 2. 11.
jsou víkendové autobusy na linkách 152
a 162 doplnûny o nové rekreaãní spoje:

Linka 152 Kufiim – Blansko:
Z Blanska do Kufiimi ve 21.50 jede
v sobotu a v nedûli. V Blansku je moÏ-
nost pfiestupu z linky 231 ze Studnice
a Jedovnice, v Kufiimi na nûj ve 22.27
navazuje linka 311 do Ti‰nova.

Z LipÛvky do Kufiimi ve 22.40 jede
v sobotu, v Kufiimi navazuje vlak do
Ti‰nova ve 23.21.

Linka 162 Kufiim – Boskovice:
Z Kufiimi do Boskovic v 9.29 jede
v sobotu a v nedûli. Spoj navazuje na
vlak s odjezdem z Ti‰nova v 8.41.
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Doprava na ohÀostroje
u Brnûnské pfiehrady

Na pfielomu kvûtna a ãervna pro-
bûhne na Brnûnské pfiehradû soutûÏní
pfiehlídka ohÀostrojÛ. V‰echna pfiedsta-
vení zaãínají ve 22.30.
Program:
ãtvrtek 29. 5. – FLASH BARRANDOV

SFX – âR
sobota 31. 5. – HENDRICKX

FIREWORKS – Belgie
pondûlí 2. 6. – MARUTAMAYA – Japonsko
stfieda 4. 6. – FETES & FEUX – Francie

V uveden˘ch dnech bude posílena
autobusová linka ã. 302 z Kufiimi
do Rozdrojovic a Brna-Bystrce a zpût
s pfiím˘mi spoji do Ti‰nova. POZOR!
Po skonãení ohÀostrojÛ budou autobusy
do Kufiimi a Ti‰nova odjíÏdût ze
zastávky Bystrc, Pod Mni‰í horou na
levém bfiehu fieky. Ze zastávky Bystrc
ZOO (toãna) nic nepojede!!

Odjezdy z Kufiimi, Ïel. st.
do Bystrce dne 29.5., 31.5., 2.6. a 4.6.:
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 a 22:00
Odjezdy vlakÛ z Ti‰nova do Kufiimi:
20:41, 21:07 a 21:41

Odjezdy z Bystrce, Pod Mni‰í
horou do Kufiimi a Ti‰nova
dne 29.5., 2.6. a 4.6.:
22:59, 23:10, 23:25 (z Kufiimi pokraãuje
do Moravsk˘ch Knínic, Chudãic, Sentic,
Hradãan a Ti‰nova) a 23:45 (z Kufiimi
pokraãuje do âebína, Malhostovic,
Drásova a Ti‰nova).

Odjezdy z Bystrce, Pod Mni‰í
horou do Kufiimi dne 31.5.:
22:49, 23:10, 23:25 (z Kufiimi pokraãuje
do Moravsk˘ch Knínic, Chudãic, Sentic,
Hradãan a Ti‰nova) a 23.45 (z Kufiimi
pokraãuje do âebína, Malhostovic,
Drásova a Ti‰nova).

Milo‰ Kotek
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Jan Hru‰ka

Dne 29. kvûtna si pfiipomeneme ne-
doÏité narozeniny inzitního malífie
Jana Hru‰ky (29. 5. 1918 – 11. 6. 2004).

I kdyÏ se tento malífi evropského
rozmûru narodil v Lysicích a pracovnû
je jeho Ïivot spjat s Brnem, nejkrásnûj‰í
léta svého Ïivota proÏil na své chatû
v ·erkovicích, kde  na‰el druh˘ domov
a nevyãerpatelnou inspiraci pro svou
tvorbu.

Jan Hru‰ka pracoval takfika cel˘
Ïivot jako drogista v ¤eãkovicích a ke
zboÏí pfiidával nejen úsmûv, ale mnohdy
i svoje první obrázky. Zlomov˘m rokem
v jeho tvorbû je rok 1967, kdy touha
vyslovovat se malbou byla stále silnûj‰í.
Následovaly první úspûchy, v˘stavy
i ocenûní.

Jan Hru‰ka se do v˘tvarné tvorby
zapsal sv˘m osobit˘m a nenapodobitel-
n˘m rukopisem. Jeho obrazy tvofií stov-
ky drobn˘ch barevn˘ch teãek, teãiãek
a bodÛ, které malífi s neobyãejnou trpû-
livostí naná‰el na na‰epsovan˘ podklad
injekãní stfiíkaãkou. Jeho inspirativní
‰kála byla ‰iroká. Zachytil ve sv˘ch
obrazech svá oblíbená  místa, napfi. rodné
Lysice, milované Brno, ale také
Bratislavu a dal‰í místa, ke kter˘m mûl
citov˘ vztah. Jeho mûstské veduty kypí
Ïivotem, jsou plné lidí a lidiãek.
Námûstí oÏila národními zvyky, trhy
i pouÈov˘mi atrakcemi. Zajímavá jsou
i jeho záti‰í a kytice. Hodnû obdivova-
telÛ mají jeho romantické zimy plné las-
kavosti a zimních radovánek. V‰echny
jeho obrazy zobrazují radost, se kterou
je malífi tvofiil.

Je takfika neuvûfiitelné v kolika
zemích vystavoval. Kromû vût‰iny
evropsk˘ch státÛ se jeho obrazy dostaly
také do Japonska, USA, Kanady,

Ekvádoru, Venezuely a také na Kubu.
Za svoji tvorbu získal celou fiadu mezi-
národních diplomÛ a ocenûní.

Malífi Jan Hru‰ka byl velk˘m pfiíte-
lem Klubu pfiátel v˘tvarného umûní
v Ti‰novû, obesílal v‰echny v˘tvarné
salóny v Îelezném a nechybûl na Ïádné
vernisáÏi.

Svá poslední a krásná léta proÏil
v malebné krajinû ·erkovic se sv˘m pfií-
telem Lad. Puklem, kter˘ o nûj peãoval
do posledních chvil. Jeho zásluhou
a také z jeho pera vychází v tûchto
dnech o malífii Janu Hru‰kovi barevná
monografie nazvaná „O malífii, kter˘
maloval radost pro radost jin˘ch“
(vydalo F. O. ART Bratislava 2008).

Janu Hru‰kovi vûnuje KPVU na
svém letním v˘tvarném salónu v Îelez-
ném (19. VII. – 10. VIII.) nûkolik ãest-
n˘ch panelÛ a také na této v˘stavû bude
k dostání v˘‰e uvedená monografie.

Tvorbû Jana Hru‰ky je vûnována
stálá expozice na Úfiadu mûstské ãásti
Brno-¤eãkovice. Zde také od pátku
23. kvûtna probûhne velká v˘stava,
vûnovaná  nedoÏitému 90. v˘roãí tohoto
v˘znamného umûlce.

Mgr. Miroslav Pavlík
pfiedseda KPVU
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Na místo práce volejbal

Právû tento zpÛsob relaxace si ve
sváteãní voln˘ den 8. kvûtna zvolili
úãastníci jiÏ tradiãního turnaje. I pfies
odfieknutí tradiãních celkÛ, jak˘mi
b˘valo druÏstvo hasiãÛ, zdravotníkÛ
a ·ikulÛ, se na kurty gymnázia dosta-
vilo 7 druÏstev rÛzn˘ch profesí.

Poãasí tentokrát vy‰lo parádnû,
takÏe bylo pouze na hráãích, aby pfied-
vedli své pokud moÏno nejlep‰í v˘kony
a bojovného ducha.

Po posledním míãi bylo stanoveno
koneãné pofiadí i celek, kter˘ do pfií‰tího
roãníku bude drÏitelem putovního
Poháru starosty mûsta Ti‰nova:

1. Informatici
2. Podnikatelé
3. Sokol
4. KORAL
5. Studenti
6. Uãitelé
7. MÚ Ti‰nov

A jelikoÏ se v prÛbûhu bojÛ nikdo
nezranil, byl cel˘ turnaj jednoznaãnû
zdravotní injekcí do následujících pra-
covních dní.

MB

Pétanque v ·erkovicích –
– ·erkovické koulení 2008

Obec ·erkovice vás spolu s pfiíznivci
hry pétanque v Mikroregionu PORTA
zve na 2. roãník otevfieného turnaje
dvojãlenn˘ch t˘mÛ ·ERKOVICKÉ
KOULENÍ. Turnaj se koná v nedûli
22. 6. 2008 od 13.30 hodin na hfii‰ti
v ·erkovicích. Prezentace bude probíhat
na místû od 13 hod. Systém hry bude
upfiesnûn podle poãtu pfiihlá‰en˘ch,

není stanovena Ïádná vûková hranice,
hrát mohou i úplní zaãáteãníci.

Vyhodnocena bude stejnû jako
v loÀském roãníku kategorie dûtí
a dospûl˘ch, pro vítûze jsou pfiipraveny
vûcné ceny a medaile. Obãerstvení
zaji‰tûno.

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

(FM)

Kynologové soutûÏili

V nedûli 4. kvûtna pfiijelo do areálu
Kynologického klubu Ti‰nov 28 závod-
níkÛ z 10 kynologick˘ch klubÛ pomûfiit
své síly v závodu Grádo 2008. SoutûÏ se
konala dle zku‰ebního fiádu
Kynologické jednoty Brno a probûhla ve
dvou kategoriích. V první, dle zkou‰ky
Základní ovladatelnost psa (ZOP), která
obsahuje cviky základní poslu‰nosti –
pfiivolání psa, ovladatelnost psa na vo-
dítku i bez vodítka, splnûní tfií poloh
sedni, lehni, vstaÀ a cvik dlouhodobé od-
loÏení psa plus cviky skupinové soutû-
Ïilo osmnáct psovodÛ z toho sedm ãlenÛ
ti‰novského klubu. Zvítûzila Monika
Zouharová s nûmeckou ovãaãkou Ajdou
z KK Ti‰nov se ziskem 94 bodÛ.

V druhé kategorii závodilo 10 pso-
vodÛ podle vy‰‰í zkou‰ky ZPU1, která
se celá provádí se psem bez vodítka
a obsahuje navíc cviky odloÏení psa
za pochodu v leÏe, ‰tûkání psa v sedû
u nohy psovoda, aport a pfiekonání pfie-
káÏek 1 m vysoké a ‰plh pfies bariéru.
Dále tato zkou‰ka obsahuje voliteln˘
cvik buì hlídání pfiedmûtu psovoda,
nebo vypracování vlastní stopy psovoda.
Ve tfiídû hlídání zvítûzila Veronika
Timková s Chorusem Zlatá Harfa
(belgick˘ ovãák) z KK Ti‰nov se 143
body a ve skupinû stopafiÛ byla nejlep‰í
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paní T˘ralová se stfiedním kníraãem
Dobbym ze Sluneãné verandy
z KK Královo Pole se ziskem 138 bodÛ.

Dûkujeme psovodÛm kynologického
klubu Ti‰nov za bezvadnou reprezentaci
a organizátorÛm za dobfie pfiipravenou
akci. Podûkování patfií i firmám, které
pfiispûly cenami do závodu: MOUKA
TI·NOV, PTÁâEK – pneuservis,
ROSA – kamenolom u Lomniãky,
STEINHAUSER TI·NOV, TENST,
ZÁMEâNICTVÍ DRLÍK.

Koral Ti‰nov – 3. liga
stolní tenis

Stolní tenisté Koralu Ti‰nov se po ví-
tûzství v pomûru 2:1 na zápasy nad
Znojmem probojovali do leto‰ního finále
play-off 3. ligy. V pfiímém souboji
o postup do 2. ligy se utkali s t˘mem
Moravské Slávie Brno „B“. Ve ãtvrtek
8. kvûtna podlehli na pÛdû soupefie 4:9,
v sobotu 10. kvûtna v odvetû hrané
v Ti‰novû zvítûzili 9:5 a srovnali stav
zápasÛ na 1:1. BohuÏel v rozhodujícím
utkání hraném v nedûli 11. kvûtna opût
v Brnû se jim nevydafiil úvod utkání
a podlehli 3:9. V̆ sledek tohoto utkání je
s ohledem na prÛbûh utkání krut˘,
nicménû je tfieba sportovnû pfiiznat, Ïe
soupefi byl o kousek lep‰í a zaslouÏenû

se radoval z postupu. Závûrem zb˘vá
snad jen doplnit, Ïe finálová utkání se
odehrála v korektní atmosféfie a za
solidního zájmu divákÛ.

1. utkání finále play-off
ãtvrtek 8. 5. 2008

MS BRNO „B“ : KORAL TI·NOV
9:4

Body: Cvrkal 2; Pfiikryl 1; Smejkal 1;
Vesel˘ 0

2. utkání finále play-off
sobota 10. 5. 2008

KORAL TI·NOV : MS BRNO „B“
9:5

Body: Vesel˘ 3; Pfiikryl 2,5; Cvrkal 2;
Smejkal 1,5

3. utkání fnále play-off
nedûle 11.5.2008

MS BRNO „B“ : KORAL TI·NOV 
9:3

Body: Vesel˘ 2; Cvrkal 1; Pfiikryl 0;
Smejkal 0
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Vzpomínky

Dne 6. ãervna uplyne
druhé smutné v˘roãí
úmrtí na‰í milované man-
Ïelky, maminky a babiã-
ky, paní KVùTOSLAVY
BARTO≈KOVÉ. Stále
vzpomínají manÏel a dûti

s rodinami.

Dne 3. 6. 2008 uplyne
5 rokÛ od úmrtí paní
ZDE≈KY HO·KOVÉ.
Kdo jste ji znali a mûli
rádi, vzpomeÀte prosím
s námi. Dûkují manÏel
a dcery s rodinami.

Dne 5. 6. 2008 je tomu jiÏ
25 rokÛ co od nás ve
sv˘ch tfiiaãtyfiiceti letech
navÏdy ode‰el starostliv˘
manÏel a otec pan
OLD¤ICH JÁCHIM
z Újezdu, zamûstnanec

UD Dolní RoÏínka. Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte s námi. Nikdy nezapomene
manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 19. kvûtna jsme
vzpomnûli 15. smutné
v˘roãí úmrtí paní
MARIE NùMCOVÉ.
Za tichou vzpomínku
tûm, kdo ji znali, dûkuje
dcera Jarka s rodinou.

Dne 26. 5. uplynulo
5. smutné v˘roãí od chvíle,
kdy nás navÏdy opustila
na‰e milovaná man-
Ïelka, maminka a ba-
biãka paní VLASTA
ZAJACOVÁ. S láskou

vzpomínají manÏel, dûti Jana a Milan
s rodinami, syn Pavel a sestra Ludmila
s rodinou.

Dne 6. 6. 2008 uplyne
5 let, co nás v den sv˘ch
81. narozenin opustila
na‰e milovaná manÏelka,
maminka, babiãka
a prababiãka paní
OLGA MAYEROVÁ.

VzpomeÀte si s námi. Arno‰t – manÏel,
Hana – dcera s manÏelem, Ivana – dce-
ra s manÏelem, vnouãata – Daniela,
Petr, Simona, Ondfiej, pravnouãata –
Prokop, Vanda, Katefiina.

Dne 29. 5. vzpomeneme
7. v˘roãí úmrtí mého
manÏela, pana JOSEFA
PEKÁRKA. Vzpomíná
manÏelka a dûti.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na‰í
milovanou maminkou, babiãkou a praba-
biãkou paní EMÍLIÍ HOVORKOVOU.
Dûkujeme za projevenou soustrast
a kvûtinové dary. Zarmoucená rodina.
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Inzerce

Prodej bytu v OV 4+1 na Kvûtnici
3. patro, 90 m2, 2 balkony.
Cena: 2.490.000,- Kã. Tel.: 603 172 115

Prodám byt 2+1 v OV po GO.
Tel.: 732 331 509

Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Ti‰novû
nebo vymûním za 2+1 s doplatkem.
Tel.: 604 664 107

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

Pronajmu 2+kk, ulice Dlouhá, luxusní
s terasou (praãka, kuch. spotfiebiãe,
vestavûné skfiínû, leti‰tû) cena 8.500,- Kã
vãetnû inkasa. Spûchá. Voln˘ od 16. 6.
Tel.: 603 305 024

Pronajmu byt 1+kk, cena 6.500,- Kã.
Voln˘ ihned. Tel.: 608 822 144

Koupím zahradu nebo pozemek s moÏ-
ností stavby chatky, Ti‰nov a okolí.
Tel.: 602 737 678

Prodám nové masáÏní kfieslo poloh.,
vyhfiívané, mnohofunkãní, PC 34 tis.;
nov˘ zdravotní lÛÏkov˘ komplet s ter-
moizolaãním vláknem, PC 11.530,- Kã;
pro‰ívané péfiové deky. Ceny dohodou,
tel.: 549 440 350, 605 086 817

Koupím zachoval˘ Favorit.
Tel.: 605 559 416

Prodám koãárek nûm. zn. ICCO,
trojkombinace, polohovací, dÏínovo-
smetanové barvy, prací potah, pfienosná
ta‰ka. Rok pouÏívan˘, ve velmi dobrém
stavu. Cena dohodou. Tel: 776 805 513

Uklidím v odpoledních hodinách
v Ti‰novû a Pfiedklá‰tefií.
Tel.: 776 176 426

Nabízím práci v kanceláfii v Brnû.
Admin. ãinnost, tel.: 776 093 920

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

Jazyková ‰kola hledá lektora AJ pro
Ti‰nov. Tel.: 777 240 925

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

Kondice, elán? Tip: www.fajnhubni.cz

www.zhubni.info
www.pracedomu.info
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Omlouváme se Vodárenské
akciové spoleãnosti, a. s.

za chybu pfii uvefiejnûní inzerátu
v Ti‰novsk˘ch novinách ã. 9.
Chyba vznikla pfii zpracováni

dat do tisku.
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