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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka na MûÚ v Ti‰novû:

Referent odboru sociálního zabezpeãení
se specializací na sociálnû právní ochranu dûtí

PoÏadavky:
– VO· v sociální oblasti
– znalost  zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû (zákon ã. 359/1999 Sb.,

o sociálnû právní ochranû dûtí, zákon ã. 94/1963 Sb., o rodinû, zákon
ã. 128/2000 Sb., o obcích  a 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
– komunikativnost, samostatnost a 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 9.
Nástup dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 5. 3. 2009
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@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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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 1/2009 konaného
dne 5. února 2009

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Uzavfiení dokumentu „Uznání dluhu
a dohoda o splátkách“ s paní Renatou
Pu‰kovou, bytem Ti‰nov, po mûsíãní
splátce Kã 1.000,- od února 2009.

3. UÏ‰í v˘bûr ÏadatelÛ o byt na I. pololetí
roku 2009 dle pfiedloÏeného návrhu.

4. Prodej pozemku v k.ú. Ti‰nov parc.
ã. st. 1491 o v˘mûfie 18 m2 Jaroslavu
Jufiíãkovi, bytem Ti‰nov za kupní
cenu ve v˘‰i 250,- Kã/m2 + úhradu
nákladÛ spojen˘ch s prodejem a danû
z pfievodu nemovitostí.

5. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. st. 1487 o v˘mûfie 18 m2 Arno‰tu
Kvíãalovi, bytem Ti‰nov za kupní
cenu ve v˘‰i 250,- Kã/m2 + úhradu
nákladÛ spojen˘ch s prodejem a danû
z pfievodu nemovitostí.

6. Bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 1802/4 o v˘mûfie
593 m2, parc. ã. 1802/37 o v˘mûfie
133 m2, parc. ã. 1859/50 o v˘mûfie
167 m2, parc. ã. 2025/6 o v˘mûfie 2 m2,
parc. ã. 2302/1 o v˘mûfie 200 m2

a parc. ã. 2415 o v˘mûfie 4 389 m2 ve
vlastnictví âR, pfiíslu‰nost hospoda-
fiení s majetkem státu Úfiad pro
zastupování státu ve vûcech majetko-
v˘ch, se sídlem v Praze, do vlastnictví
mûsta Ti‰nov.

7. Smlouvu o poskytnutí pfiíspûvku
Hasiãskému záchrannému sboru
Jihomoravského kraje na stavební
úpravy PS HZS Ti‰nov dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

8. Pfiijetí dotace od Ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i
Kã 51.040.000,- na v˘platu pfiís-
pûvku na péãi oprávnûn˘m osobám.

9. Pfiijetí dotace od Ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i
Kã 12.000.000,- na dávky sociální
péãe.

10. Rozpoãtové opatfiení ã. 1/2009 mûsta
Ti‰nova k 5. 2. 2009 dle pfiedloÏené-
ho návrhu.

11. Povûfiení ãlenky zastupitelstva
Ing. Zuzany Brzobohaté k pfiijímání
prohlá‰ení o uzavfiení manÏelství ve
smyslu § 4 zákona ã. 94/1963 Sb.,
o rodinû v platném znûní.

12. Poskytnutí dotace ve v˘‰i
200.000,- Kã Amatérskému fotbalo-
vému klubu Ti‰nov na rekonstrukci
budov ve fotbalovém areálu na
Ostrovci.

13. V souladu s nafiízením vlády
ã. 20/2009 Sb. v˘‰i odmûn pro neu-
volnûné ãleny Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova dle pfiedloÏeného návrhu
s úãinností od 1. 2. 2009.

ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov

parc. ã. 2032/7 o v˘mûfie 1 816 m2

a parc. ã. 2032/8 o v˘mûfie 3 169 m2

Svatopluku Bílkovi, bytem Ti‰nov.

ZM bere na vûdomí: 
1. Zprávu o ãinnosti RM do 2. 2. 2009.
2. Zprávu o ãinnosti Komise k projed-

návání pfiestupkÛ mûsta Ti‰nova za
rok 2008.

3. Vyhodnocení ãinnosti mûstského
kamerového a dohlíÏecího systému
za II. pololetí roku 2008.

4. Zprávu o Ïivnostenském podnikání
za rok 2008.

5. Stav rozpracovanosti investiãních
akcí pro rok 2009.
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6. Závûreãnou zprávu pracovní skupiny
finanãního v˘boru ZM Ti‰nova o pro-
vedení kontroly MûKS Ti‰nov.

7. Zprávu kontrolního v˘boru o prove-
dené kontrole plnûní investiãních
akcí v roce 2008.

8. Zápis ã. 1/2009 ze schÛze V̆ boru pro
komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 12. 1. 2009.

9. Zápis ã. 1/2009 ze schÛze kontrolního
v˘boru ze dne 21. 1. 2009.

ZM ru‰í:
1. Pro neexistující oporu v platn˘ch le-

gislativních pfiedpisech Statut MûKS
Ti‰nov ze dne 10. 2. 1999 jako nadby-
teãn˘ dokument.

ZM ukládá:
1. RM zajistit prostfiednictvím vedoucí

MûKS prÛbûÏnou aktualizaci vnitfi-
ních pfiedpisÛ MûKS v souladu s plat-
nou legislativou.

ZM doporuãuje MûKS:
1. Provést takové zmûny, aby bylo

schopno zastfie‰it kulturní, infor-
maãní a vzdûlávací aktivity ve mûstû.

ZM zfiizuje:
1. V souladu s ãl. 13 Jednacího fiádu ZM

Ti‰nova pracovní skupinu k pfiípravû
komplexního materiálu k provedení
zmûn v MûKS, a to ve sloÏení: Jan
Schneider, RNDr. Hana Pokorná,
Mgr. Alena Adamcová, Dagmar
Kopfiivová, Iva Jirásková, Michal
Kadlec, Bc. Jifií Dospí‰il, PhDr. Josef
Zacpal.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Místní poplatek ze psÛ
a za komunální odpad 

Finanãní odbor Mûstského úfiadu
Ti‰nov pfiipomíná termíny splatnosti
místního poplatku ze psÛ a místního
poplatku za komunální odpad. Poãínaje
leto‰ním rokem dochází ke sjednocení
termínu splatnosti obou poplatkÛ
– tj. nejpozdûji do konce dubna kalen-
dáfiního roku. Poplatky je moÏné hradit
v hotovosti pfiímo do pokladny finanãního
odboru na radnici v Ti‰novû – první
poschodí vpravo, po‰tovní poukáz-
kou (poukázky budou distribuovány
koncem bfiezna aÏ zaãátkem dubna)
nebo bezhotovostním bankovním
pfievodem na pfiíjmov˘ úãet správce,
ã. ú.: 19-1425641/0100 veden˘ poboãkou
Komerãní banky v Ti‰novû. Variabilní
symboly zÛstávají beze zmûny a na poÏá-
dání je sdûlíme na tel. ãísle: 549 439 838,
pfiípadnû na e-mailové adrese:
stryk@tisnov-mûsto.cz. Základní v˘‰e
poplatkÛ zÛstala stejná jako v minulém
roce.

V‰echny úhrady provedené po v˘‰e
uvedeném termínu budou posuzovány
jako platby po stanovené splatnosti
a nedoplatky budou vymûfiovány plateb-
ním v˘mûrem s uplatnûním sankãního
zv˘‰ení podle ustanovení § 11 zákona
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znûní. Poznamenáváme, Ïe
podle uvedeného ustanovení citovaného
zákona mÛÏe obec vãas nezaplacené
poplatky nebo jejich nezaplacenou ãást
zv˘‰it aÏ na trojnásobek.

Vûfiíme, Ïe se poãet opozdilcÛ s place-
ním bude v budoucnu postupnû sniÏovat.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru
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VáÏení spoluobãané,

v prÛbûhu leto‰ního roku budete
v Ti‰novsk˘ch novinách pravidelnû
seznamováni s radami, jak správnû
postupovat pfii bûÏn˘ch druzích ohro-
Ïení, vãetnû ohroÏení Va‰í bezpeãnosti
a Va‰eho majetku. Projekt pfiipravili
pracovníci HZS JmK, Policie âR
a Diecézní charity Brno.

Jednotliv˘ch témat je do této chvíle
sedmnáct, budou mít svoje místo i na
webov˘ch stránkách mûsta a mÛÏete si
je téÏ otevfiít  na internetov˘ch stránkách
www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci.

Pfiehled zpracovan˘ch témat
• Jak správnû nahlásit mimofiádnou

událost
• Co udûlat, kdyÏ zazní sirény
• Jak správnû postupovat pfii opu‰tûní

domácnosti/objektu pfii evakuaci
• Proã mít doma hlásiãe poÏáru
• Improvizované ukrytí – kde a jak se

ukr˘t v pfiípadû nebezpeãí
• Jak se správnû zachovat pfii dopravní

nehodû
• Jak˘ hasicí pfiístroj na co pouÏít
• Jak zabezpeãit Va‰i domácnost pfii

odjezdu na dovolenou
• PoÏár v domácnosti
• PoÏár v domácnosti – otevfien˘ oheÀ
• Co má obsahovat evakuaãní zava-

zadlo
• Jaké hrozí nebezpeãí v oblasti infor-

maãních technologií
• PoÏár v domácnosti – dûti a jejich bez-

peãnost
• Jak se ochránit v zamofieném pro-

stfiedí
• Co dûlat v pfiípadû domácího násilí
• PoÏár v domácnosti – vytápûní
• Jak se zachovat v pfiípadû nálezu

podezfielého zavazadla nebo jiného
pfiedmûtu

Jak správnû nahlásit
mimofiádnou událost?

KaÏd˘ z nás se mÛÏe dostat do
situace, kdy se stane svûdkem nebo
pfiím˘m úãastníkem (v hor‰ím pfiípadû
i postiÏen˘m) nûjaké události, která
ohroÏuje na‰e zdraví, Ïivot, majetek
nebo bezpeãnost. Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor JmK ve spolupráci s Policií âR
– Mûstské fieditelství Brno a Diecézní
charitou Brno Vám nabízí nûkolik rad,
jak se zachovat v okamÏiku, kdy je
tfieba pfiivolat pomoc.

Mûli byste vûdût, Ïe v âeské repub-
lice existuje nûkolik telefonních ãísel
tísÀového volání, na která je moÏné mi-
mofiádnou událost ohlásit. V povûdomí
se nám asi vybaví ãísla 150, 155, 158,
moÏná i 112. Jak si ale zapamatovat,
které sloÏce patfií které ãíslo?

PomÛcka 1: SEMAFOR – tak, jak
jdou ãísla po sobû, pfiifiaìte si k nim barvu
vozidel jednotliv˘ch sloÏek – hasiãi mají
auta obvykle ãervená tel. ã. 150, sanitky
jsou Ïluté tel. ã. 155 a policejní auta
mûla zelenobílou kombinaci
tel. ã. 158.

PomÛcka 2: SYMBOL – poslední
ãíslice u hasiãÛ je „0“ – pfiedstavte si ji
jako stoãenou hadici k ha‰ení. Poslední
ãíslice u záchranky je „5“ – lze si ji
vybavit jako invalidní vozík. A koneãnû
poslední ãíslice u policie je „8“ – pfiipo-
míná policejní pouta.
Existují je‰tû dvû dal‰í dÛleÏitá ãísla:
156 – mûstská (obecní) policie
112 – jednotné evropské ãíslo tísÀového

volání

Kdy ale které ãíslo volat?
Pro co nejrychlej‰í vyfiízení dané

události doporuãujeme volat na sloÏku,
která má k dané situaci nejblíÏe.
150 Hasiãi – poÏár, v˘buch, Ïivelní
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pohroma, únik nebezpeãn˘ch látek,
technické havárie, vypro‰Èování osob,
atd.
155 Zdravotnická záchranná sluÏba
– náhlé ohroÏení Ïivota nebo zdraví
osob.
158 Policie âR – krádeÏ, násilí, nález
mrtvé osoby, závaÏná dopravní nehoda,
nález podezfielého pfiedmûtu (nevy-
buchlá munice...), atd.
156 Mûstská (obecní) policie (pokud
je v obci/mûstû zfiízena) – vandalis-
mus, drobná kriminalita, ‰patné parko-
vání ohroÏující bezpeãnost, ru‰ení
noãního klidu, atd.
112 Jednotné evropské ãíslo tísÀo-
vého volání – vÏdy pfii závaÏnûj‰ích
mimofiádn˘ch událostech, potfiebujete-li
pomoc více sloÏek. Tato linka je zvlá‰tní
i tím, Ïe obsluhující operátofii hovofií
i bûÏn˘mi svûtov˘mi jazyky. Provozuje ji
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR.

Na v‰echna ãísla lze volat 24 hod.
dennû. Linky jsou pro volajícího bez-
platné a dá se na nû volat i z mobilních
telefonÛ bez kreditu a SIM karty. Ale
pozor, zneuÏití tísÀov˘ch linek je trest-
n˘m ãinem. Díky moderní technologii
lze volajícího dohledat. Linky tísÀového
volání jsou zfiízeny pouze pro pfiijetí
stavu nouze. Záchranáfii, ktefií jsou
vázáni na fie‰ení neexistující udá-
losti, mohou chybût jinde!

Pokud zavoláte na ‰patné ãíslo, nic
se nedûje. Jednotlivé sloÏky si volání
pfiedají mezi sebou. Jen budete muset
tfieba opakovat stejné informace, které
jste jiÏ pfied chvíli fiíkali jinému operá-
torovi. To ale stojí drahocenn˘ ãas
a záchranáfii vyjedou pozdûji.

Jak správnû nahlásit událost?
NeÏ zavoláte na tísÀové ãíslo, udû-

lejte v‰e pro své vlastní bezpeãí (dosta-
teãná vzdálenost od poÏáru nebo místa

nehody...)! Uklidnûte se, zorientujte se
v okolí (operátor bude chtít vûdût, kde se
pfiesnû událost stala). Bûhem hovoru se
snaÏte mluvit pomalu, klidnû a srozumi-
telnû.
Operátorovi nahlaste:
CO SE STALO
– popis události, rozsah, poãet postiÏe-

n˘ch nebo ohroÏen˘ch osob, napfi.:
„Hlásím poÏár bytu ve 4. patfie pane-
lového domu, dÛm má 8 pater“

KDE SE TO STALO 
– pokud moÏno pfiesná adresa nebo

popis místa události, napfi.: „V Brnû-
Lí‰ni na Vlkovû ulici ãíslo 90“
(vzhledem ke shodn˘m názvÛm ulic
v mnoha obcích âR je nutné uvádût
i název obce, ve které se nacházíte,
popfi. i okres!)

KDO VOLÁ
– jméno a kontakt na volajícího, napfi.

„Jmenuji se Lea Bauerová, moje tele-
fonní ãíslo je...“

Nezavû‰ujte, je moÏné, Ïe operátor bude
mít dal‰í dotazy. Po ukonãení hovoru
nevypínejte telefon. Operátor mÛÏe
volat zpût pro ovûfiení nebo upfiesnûní
údajÛ!

âesk˘ statistick˘ úfiad
informuje 

V dobû od 21. února do 10. kvûtna
2009 probûhne v˘bûrové ‰etfiení o Ïivot-
ních podmínkách domácností v âeské
republice – SILC 2009 (Îivotní pod-
mínky 2009). Smyslem ‰etfiení je získat
reprezentativní údaje o ekonomickém
a sociálním postavení ãesk˘ch domác-
ností a jejich Ïivotních podmínkách.

Domácnosti jsou do ‰etfiení zahrnuty
na základû náhodného v˘bûru. Do ‰et-
fiení budou zahrnuty v‰echny osoby,
které mají ve vybraném bytû obvyklé
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bydli‰tû. Ve v‰ech fázích zpracování je
zaruãena anonymita zji‰tûn˘ch údajÛ.

Pracovníci zapojení do ‰etfiení se
budou prokazovat povûfiením k v˘konu
funkce nebo sluÏebním prÛkazem
zamûstnance âSÚ. V pfiípadû nejasností
kontaktujte pracovníka Odboru terén-
ních zji‰Èování âSÚ paní Martinu
Novákovou, tel.: 542 528 233.

(red.)

Plo‰ná deratizace

V rámci prevence proti pfiemnoÏení
potkanÛ a ãasového sjednocení derati-
zaãních zásahÛ, které zvy‰ují úãinnost
tûchto opatfiení, vyhla‰uje mûsto Ti‰nov
plo‰nou deratizaci od 2. 3. do 31. 3. 2009.

O provedení deratizace podejte pro-
sím zprávu Oddûlení komunálních
sluÏeb mûsta Ti‰nova osobnû nebo na
tel. 549 439 851.

Deratizaãní práce provádí
fa. Praiznerovi, tel. 723 244 840

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na
zafiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:

Dne 27. 2. 2009 od 7.30 do 17.00 hod.
Obec Ti‰nov – budou vypnuty ulice

Hfibitovní, Chodníãek, Husova,
Kvapilova, Sv. âecha a ulice Dvofiákova
mezi ulicemi Vrchlického a Husovou
a popisná ãísla 314, 885, 886 a 720.

Dne 4. 3. 2009 od 7.30 do 17.00 hod.
Obec Ti‰nov – budou vypnuty ulice

Majorova, Hfibitovní, na ulici
Havlíãkova bude bez napûtí ã. popisné

1728, 326, 344, ulice Dvofiákova mezi
ul. Brnûnská a Vrchlického.

Dne 5. 3. 2009 od 7.30 do 17.00 hod.
Obec Ti‰nov – budou vypnuty ulice

Majorova, Hfibitovní, Sv. âecha, na
ul. Na Hrádku bude bez napûtí ã. po-
pisné 637, 273, 667 a 750, na ulici
Bezruãova bude bez napûtí ã. popisné 35.

Dne 6. 3. 2009 od 7.30 do 14.30 hod.
Obec Ti‰nov – na ulici Králova

budou vypnuta ãísla popisná 1673,
1672, 1671.

Dne 9. 3. 2009 od 7.30 do 16.45 hod.
Vypnutá oblast: trafostanice Lesy

a z ní na ul. Olbrachtova ã. p. 839
Hasiãi, 1740, 1746, 1758, 1800 Hasiãi.

Trafostanice Ostrovec a z ní v‰echny
odbûry ã. p. 1554, 1553, 1552.

Odbûratelská trafostanice Ti‰nov
benzinka Haben (ã. 217901) – VYPNUTÍ
SE NET¯KÁ DOMÁCNOSTÍ

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

Informace pro vlastníky
kulturních památek

Podpora obnovy kulturních pamá-
tek prostfiednictvím obcí s roz‰ífie-
nou pÛsobností

Ministerstvo kultury vyhla‰uje pro-
gram „Podpora obnovy kulturních
památek prostfiednictvím obcí s roz‰ífie-
nou pÛsobností“. Tento dotaãní program
umoÏní Ministerstvu kultury alokovat
pfiíspûvek ze státního rozpoãtu na
zachování a obnovu  kulturní památky
prostfiednictvím obecního úfiadu obce
s roz‰ífienou pÛsobností tak, aby byla
naplnûna úãinnûj‰í péãe o ten segment
památkového fondu, kde to efektivnû
a úãelnû neumoÏÀují jiné programy
Ministerstva kultury.
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Snahou je, aby obce s roz‰ífienou
pÛsobností uplatnily detailní znalosti
kulturních památek ve sv˘ch správních
obvodech a mohly se podílet na kom-
penzaci vefiejného zájmu na úseku
památkové péãe.

Obecná pravidla
1. Finanãní prostfiedky v Programu jsou

urãeny na zachování a obnovu nemo-
vit˘ch kulturních památek, které se
nalézají mimo památkové rezervace
a zóny, nejsou národními kulturními
památkami.

2. Îadatelem o poskytnutí pfiíspûvku je
vlastník kulturní památky.

3. Z Programu nelze hradit náklady na:
a) modernizace
b) úpravy vefiejn˘ch prostranství
c) pofiízení stavebnû-historického

a restaurátorského prÛzkumu,
projektové dokumentace

4. Minimální podíl vlastníka je 10 %
z nákladÛ, k nimÏ se váÏe poskytnut˘
pfiíspûvek.

5. Do Programu nelze zafiadit akci
obnovy kulturní památky, jejíÏ
‰patn˘ technick˘ stav byl zpÛsoben
vlastníkem, kter˘ úmyslnû zanedbal
její pravidelnou údrÏbu.

6. Na pfiíspûvek není právní nárok.
7. Potfiebné informace, konzultaãní

a metodickou pomoc k postupu pfii
zpracování Ïádosti podávané do
Programu a odbornû metodickou
pomoc k obnovû kulturních památek
poskytují vlastníkÛm ministerstvo,
pfiípadnû obecní úfiady obcí s roz‰ífie-
nou pÛsobností.

Postup pfii realizaci finanãní
podpory
1. Program se realizuje ve dvou základ-

ních kolech (uzávûrka pfiíjmu Ïádostí
prvního kola 28. 2. 2009 a druhého
kola 30. 4. 2009) a jednom doplÀko-
vém kole (uzávûrka pfiíjmu Ïádostí
31. 8. 2009).

2. Vlastník podá ve stanoveném ter-
mínu pfiíslu‰né ORP Ïádost o poskyt-
nutí pfiíspûvku na formuláfii a se
v‰emi poÏadovan˘mi pfiílohami.
Souãástí Ïádosti je klauzule, Ïe
vlastník zmocÀuje obec s roz‰ífienou
pÛsobností, aby jeho jménem podala
Ïádost na ministerstvo.

3. Ke kaÏdé dokonãené ãásti akce ob-
novy zpracuje vlastník kulturní
památky vyhodnocení.

4. Provedené práce budou kontrolovány.

Pro obec s roz‰ífienou pÛsobností
Ti‰nov byla stanovena kvóta pod-
pory 540 000,- Kã.

Celé znûní „Zásad pro uÏití neinves-
tiãních prostfiedkÛ z rozpoãtu Minister-
stva kultury stanoven˘ch pro program
„Podpora obnovy kulturních památek
prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou
pÛsobností“ vãetnû formuláfie Ïádosti
naleznete na webov˘ch stránkách
Ministerstva kultury na adrese
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php
?id=2432
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MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

4. bfiezna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

KAMELOT
V¯JIMEâNÉ TURNÉ 2009

„100“
Pfiedprodej knihkupectví pí. Ra‰kové
tel. 549 410 022

11. bfiezna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Divadlo Hofiice Podkrkono‰í
OSUDY DOBRÉHO
VOJÁKA ·VEJKA

Hru Franti‰ka Kliãky
„Osudy dobrého
vojáka ·vejka“ podle
románu Jaroslava
Ha‰ka nastudoval
hofiick˘ ochotnick˘
soubor J. K. Tyl, kter˘
pracuje pod Domem
kultury Koruna
v Hofiicích. Pfiedsta-
vení mûlo premiéru
na jafie loÀského roku
a mûlo v Hofiicích
a dal‰ích mûstech

více neÏ 40 repríz. Ve hfie úãinkuje
cca 30 úãinkujících.
Pfiedprodej knihkupectví pí. Ra‰kové
tel. 549 410 022

6. bfiezna v 17.00 hod.
sál kina Svratka

Divadlo Duha Polná
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Pfiedprodej knihkupectví pí. Ra‰kové
tel. 549 410 022

30. bfiezna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Zdenûk Tro‰ka s redaktorem
Jaroslavem Suchánkem

„Nebe v hubû aneb blbiny
z ústní dutiny“

Pfiedprodej Knihkupectví pí. Ra‰kové
tel. 549 410 022

úter˘ 9 – 10 hod.
sál MûKS na Ml˘nské ulici
SAMA DOMA V TI·NOVù

Zdravotní cviãení s prvky PILATES pod
vedením fyzioterapeuta.
Vstupné symbolické 20,- Kã

Fotografie z akcí MûKS
si mÛÏete prohlédnout na
http://www.tisnov.info/index.php

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA
Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK
âtvrtek 19.00 – 20.00
Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedení fyzioterapeuta
âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA
Jednotné vstupné 30,- Kã

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci bfieznu 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

10. 3., 11. 3., 24. 3. a 25. 3. 2009
v 17.00 pfiedná‰ky letního semestru
UVâ – Dûjiny zahradní architektury
od antiky po souãasnost.

Vzdûlávání se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.
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Trénování pamûti
2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3. a 30. 3. 2009
Ach, ta moje hlava!!!

KaÏdé pondûlí od 9.30 hod. probíhají
pokraãovací kurzy urãené pro aktivní
vyuÏití volného ãasu seniorÛ. Jejich
cílem je podpofiit zájem o procviãování
mozkov˘ch bunûk a zvy‰ování sebevû-
domí zúãastnûn˘ch. Cel˘ mûsíc se
budeme vûnovat dûjinám âeska,
technikou háãkÛ se nauãíme 99 ãesk˘ch
panovníkÛ a dal‰í zajímavosti z historie.

Národní t˘den trénování pamûti
www.trenovanipameti.cz

âeská spoleãnost pro trénování
pamûti a mozkov˘ jogging, která je spe-
cializovaná na trénování pamûti pro
seniory, vyhlásila t˘den od pondûlí
16. do nedûle 22. bfiezna Národním t˘d-
nem trénování pamûti v rámci celosvû-
tové akce T˘den uvûdomûní si mozku,
kter˘ od roku 1996 pofiádá organizace
Dana Aliance for the Brain. V tomto
bfieznovém t˘dnu se vefiejnost dozvídá
o v˘sledcích v˘zkumu mozku srozumi-
telnou formou prostfiednictvím stovek
akcí. Cílem Národního t˘dne trénování
pamûti je pfiesvûdãit nejen seniorskou
populaci, Ïe si je‰tû docela slu‰nû pama-
tuje, kdyÏ jí nûkdo poradí, jak na to.
Ti‰novská knihovna se pfiipojila k NTTP
dvûma osvûtov˘mi pfiedná‰kami:
17. 3. 2009 v 9.30 hod
Trénování pamûti nebolí – Centrum
sociálních sluÏeb Ti‰nov
17. 3. 2009 v 17.00 hod.
Trénování pamûti nebolí – Mûstská
knihovna Ti‰nov, pfiedná‰kov˘ sál

Salonky

19. 3. 2009 v 9.30 hod.
První pomoc a jak se zachovat

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá

v rámci projektu „Salonky“ pfiedná‰ku,
kterou provede akreditovan˘ lektor
Mgr. Jifií KfiíÏ, DiS.

Podrobná témata:
• úvod do první pomoci
• cévní mozková pfiíhoda
• akutní infarkt myokardu
• onemocnûní centrálního nervového

systému
• krevní tlak, hypertenze, hypotenze
• diabetes
• poranûní pohybového aparátu, zlome-

niny
• GIT-úrazy a onemocnûní gastrointen-

stiálního traktu
• metabolická a endokrinologická one-

mocnûní
Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Cestopisná beseda

12. 3. 2009 v 17.00 hod.
Mont Blanc – stfiecha Evropy nejen
shora

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá ce-
stopisnou besedu Davida Hainalla spo-
jenou s dataprojekcí.

Pfiedná‰ka nás zavede do oblasti sa-
vojsk˘ch Alp na pomezí Francie, Itálie
a ·v˘carska. S batohem na zádech pro-
jedeme legendární vysokohorskou trasu
s názvem „Tour du Mont Blanc“, která
obchází cel˘ masív Mont Blancu.
Poznáme unikátní moÏnosti sportov-
ního vyÏití a aktivního trávení dovolené.
V závûru vystoupíme i na vrchol nej-
vy‰‰í hory Evropy.

Více informací a ukázky fotografií
najdete na osobních stránkách autora:
www.fototoulky.net

Akce se uskuteãÀuje za finanãní pod-
pory Ministerstva kultury âR.
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Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné akce
a besedy
Pro Ïáky základních ‰kol jsme

pfiipravili pestrou nabídku tématick˘ch
besed, které zahrnují i lekci informaãní
v˘chovy. Dal‰í informace získáte v kni-
hovnû, termíny besed je tfieba domluvit
na telefonním ãísle 549 121 003.

3. 3. 2009 v 8.30 a 10.00 hod.
Moje první kniha o pravûku

Beseda ti‰novského v˘tvarníka
Libora Baláka nás zavede na dobro-
druÏnou v˘pravu do pravûku.
Prostfiednictvím obrazov˘ch rekon-
strukcí  prehistorick˘ch zvífiat a lidí nás
zavede do svûta dávn˘ch vûkÛ. Beseda
pfiedstaví autorovy úspû‰né v˘tvarné
práce u nás i v zahraniãí.

10. 3. 2009 v 9.00 a 10.00 hod.
Tajemství pohádkové ilustrace

Beseda tfiebíãského rodáka akade-
mického malífie Josefa Kremláãka pfied-
staví dûtem pohádkové ilustrace
z exotického prostfiedí. Autor ilustroval
pfies 70 knih pro dûti a zúãastnil se
380 v˘stav, za svou tvorbu získal mnohá
ocenûní u nás i v zahraniãí.

13. 3. 2009 od 14.00 hod.
Igor Ondfiíãek ãte dûtem

Spoleãné ãtení v rámci kampanû
„Celé âesko ãte dûtem“ zpestfií pfiedãí-
tání populárního herce  Mûstského
divadla v Brnû. Do ãítárny dûtského
oddûlení srdeãnû zveme v‰echny malé
i velké ãtenáfie, ktefií se s dûtmi rádi
ponofií do kouzelného svûta pohádek
a dobrodruÏn˘ch pfiíbûhÛ.

„âtenáfiem se nikdo nerodí, ãtenáfii
musíme ukázat cestu.“

únor – bfiezen
Nejmilej‰í kniha mého dûtství
– v˘tvarná soutûÏ

Námûtem v˘tvarné soutûÏe je kniha
a v‰e co s ní souvisí. MÛÏete napsat
a ilustracemi doplnit pfiíbûh nebo si
vyzdobit titulní list ãi záloÏku. Pro jed-
notlivé i spoleãné práce si zvolte jakou-
koli techniku  a pestr˘ v˘bûr materiálÛ.
Do soutûÏe se mohou zapojit i ‰kolní
druÏiny. Zdafiilé v˘tvarné práce vysta-
víme v knihovnû a nejlep‰í odmûníme
hezkou knihou.

bfiezen
Máme rádi pfiírodu

Îákovská v˘stava inspirovaná pfií-
rodou ze Základní ‰koly a Dûtského
domova z Pfiedklá‰tefií.

3. 4. 2009
Noc s Andersenem

Oslavy Mezinárodního dne dûtské
knihy se zúãastní dûti, které nejlépe
vyplnily  pohádkov˘ kvíz. Pro 10 vybra-
n˘ch dûtí se pouze jedenkrát v roce
otevfiou dvefie knihovny, aby zde strá-
vily noc plnou kouzel a dobrodruÏství.

Dûti si mohou soutûÏní kvíz vyzved-
nout od 2. bfiezna v dûtském oddûlení
knihovny a vyplnûn˘ vrátit nejpozdûji
23. bfiezna 2009.

Z proutûného ko‰íku
4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. 2009
od 13.00 do 16.00 hod.

Ve stfiedeãních tvofiiv˘ch díl-
nách se necháme inspirovat
jarními motivy, zapojíme se také do v˘-
tvarné soutûÏe a vyzdobíme si svoji
vlastní knihu.

Univerzita volného ãasu

V pondûlí 9. února 2009 bylo v obfiadní
síni ti‰novské radnice za pfiítomnosti
starosty mûsta Ing. Franti‰ka Svobody,
lektorÛ PhDr. Ireny Ochrymãukové
a Mgr. Michala Koneãného a pracovnic
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Mûstské knihovny slavnostnû ukonãeno
studium zimního semestru na
Univerzitû volného ãasu, pofiádané
Mûstskou knihovnou.

Osvûdãení o absolvování UVâ pfie-
vzalo z rukou pana starosty 11 poslu-
chaãÛ kurzu Kapitoly z dûjin umûní,
35 posluchaãÛ kurzu Velcí mistfii svûto-
vého malífiství a sochafiství a 16 poslu-
chaãÛ kurzu Tradice lidové kultury,
etnika evropská i mimoevropská
a postavení lidové kultury v souãas-
nosti. Zb˘vajících 13 frekventantÛ,
ktefií se nemohli dostavit, si osvûdãení
pfievezmou v knihovnû. 

Univerzita volného ãasu nabízí zá-
jemcÛm moÏnost vzdûlání v oborech,
které je zajímají. Jde jen o to, mít chuÈ
vrátit se po letech zpût do „‰kolních la-
vic“ a rozvíjet svou osobnost. V zimním
semestru byly zájemcÛm nabídnuty tfii
kurzy, do kter˘ch se pfiihlásilo 82 poslu-
chaãÛ, pouze 7 z nich kurzy nedokonãilo.

Bedfiich Vala

Dne 6. bfiezna 2009 uplyne sto let,
kdy se v Nedvûdici narodil Bedfiich Vala,
uãitel a malífi, kter˘ cel˘ svÛj Ïivot pro-
Ïil v Ti‰novû.

JiÏ od mládí projevoval malífisk˘ ta-
lent, ale protoÏe v rodinû bylo je‰tû sedm
sourozencÛ, musel volit jistou existenci.

Absolvuje uãitelsk˘ ústav v Modre a po
nûm následují první uãitelské ‰tace.
Uãí, ale hlavnû kreslí a maluje. Od pé-
rovek se dostává k pastelu, tempefie
a nakonec k oleji. Roku 1943 se stává
hostujícím ãlenem Spolku v˘tv. umûlcÛ
moravskoslezsk˘ch Ale‰ v Brnû. Na prv-
ních spolkov˘ch v˘stavách se objevuje
jeho jméno vedle Ot. Zeminy, M. Netíka,
J. Janãi i Karla Formánka. Následuje
celá fiada úspû‰n˘ch v˘stav. Jeho jméno
se objevuje také v publikaci âesk˘
národ Rudé armádû, v seznamu dûl,
vûnovan˘ch ãesk˘mi umûlci Rudé
armádû z vdûãnosti za osvobození.

V pováleãn˘ch letech se aktivnû
úãastní bohatého v˘tvarného Ïivota
v Ti‰novû. Na v˘stavách Okresní osvû-
tové rady v Ti‰novû vystavuje spoleãnû
napfi. s Jos. Jamborem, Frant. ·tûpá-
nem, bratry Kotasov˘mi, Em. Rann˘m
ãi Petrem Bortlíkem.

Bedfiich Vala se námûtovû neuzavírá
jenom krajinou, ve které Ïije. Po náv‰tû-
vách Bulharska ho oslovuje také mofie.

Od roku 1950 svÛj tématick˘ okruh
roz‰ífiil námûtovû o Jeseníky, kam pra-
videlnû zajíÏdûl „na domeãek“. (Ve stej-
ném roce vychází TomanÛv Nov˘ slov-
ník ãesk. v˘t. umûlcÛ, kde na str. 635 je
uvádûn i Bedfiich Vala.)

Velkého mistrovství dosáhl umûlec
zejména ve sv˘ch sepiích, kdy v barevné
úspornosti a kresebné zkratce ztvárnil
celou fiadu námûtÛ z Vysoãiny. Poprvé se
s touto technikou pfiedstavil na v˘stavû
uspofiádané v roce 1959  u pfiíleÏitosti
oslav 700 let mûsta Ti‰nova (napfi.
Návr‰í, âeskomoravská vysoãina, Jaro,
Nálady), kdy také spoleãnû s Frant. ·tû-
pánem byl autorem barevného plakátu
k tûmto oslavám.

Stovky obrazÛ, kreseb a studií
svûdãí o tom, Ïe to s „kum‰tem“ myslel
vÏdy poctivû a Ïe byl nároãn˘ i kritick˘
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nejen vÛãi své práci, ale také sám k sobû.
Dalo by se téÏ hodnû napsat i o jeho

dal‰ích stránkách tvorby. Napfiíklad
o spolupráci s loutkov˘m divadlem
v Dolních Louãkách ãi o zhotovení kuli-
sov˘ch doplÀkÛ pro jevi‰tû v Nedvûdici,
Dolních Louãkách nebo v Ti‰novû.

Jeho obrazy jsou v majetku nejen
mnoha Ti‰novákÛ (maloval také mûsto)
a obyvatel regionu, ale v rámci rÛzn˘ch

spoluprácí mûsta Ti‰nova dostaly se i do
tehdej‰ího Sovûtského svazu, NDR, ale
i Polska a Maìarska. Není zajisté bez
zajímavosti, Ïe jeden jeho obraz (Mlha
v Jeseníkách) putoval za sbûratelem aÏ
do alpského Innsbrucku.

Dílo Bedfiicha Valy se uzavfielo
19. záfií 1983.

Mgr. Miroslav Pavlík

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

4. 3. Kamelot - koncert kino Svratka 19.30 MûKS
6. 3. O perníkové chaloupce kino Svratka 17.00 MûKS

– divadlo Duha Polná
11. 3. Osudy dobrého vojáka ·vejka kino Svratka 19.30 MûKS

– divadlo Hofiice Podkrkno‰í
12. 3. Mont Blanc – stfiecha Evropy knihovna 17.00 MûK

nejen shora, beseda
14. 3. Diskotéka pro náctileté MûKS 16.30 DDM
19. 3. Salonky – První pomoc a jak se zachovat knihovna 9.30 MûK
25. 3. Koncert KPH – Vaculíková, Feltl, sál MûKS 19.30 MûKS

Mergentalová, Michalica
30. 3. Z. Tro‰ka, J Suchánek – talk show kino Svratka 19.30. MûKS

„Nebe v hubû…“

V˘stavy
Datum Akce Místo

1. 3. – 15. 3. Doteky Afriky Jamborova galerie
8. 2. – 29. 3. Rostliny, zvífiata a lidé Podhorácké muzeum
1. 12. – 31. 3. Obrázky Heleny Zmatlíkové knihovna
2. 3. – 30. 4. Fotografie – Václav Kappel Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka

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

www.ddm-tisnov.cz

Korálková dílna
– pfiívûsek na krk
Tentokrát se nauãíte
a vyrobíte si pfiívûsek
na krk z rokajlov˘ch

korálkÛ. Na foto pfiívûsku se mÛÏete po-
dívat na: www.ddm-tisnov.cz (v kurzech).
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Vhodné pro dívky a Ïeny od 12 let.
V DDM v pátek 27. 3. 17.00 – 20.00 hod.
Cena: mládeÏ a studenti 70,- Kã

dospûlí 150,- Kã
V cenû: lektor a v‰echen materiál.

Pfiedposlední Diskotéka
pro náctileté 

Diskotéková sezóna se nám pomalu
blíÏí ke konci. VyuÏijte tento prostor pro
vá‰ tanec a va‰i zábavu. Minulá disko-
téka byla v lehce bojov˘ch podmínkách,
ale tato bude uÏ taková, na jakou jste
zvyklí, a to je DJ Tonda, skvûlá hudba
i oblíbená laserová show.
Kdy: Sobota 14. 3.
V kolik: 16.30 – 19.00 hod.
Vstupné: 30,- Kã

PC kurzy pro dospûlé – VI. bûh
Dal‰í kurz práce na PC pro dospûlé

– zaãáteãníky, zaãíná v úter˘ 17. 3.
v 18 hod.
Cena: 1000,- Kã/10 uãebních hodin.
Pfiihlá‰ky a rezervace tel. 549 410 118,
domecek@ddm-tisnov.cz

Nabídka táborÛ a pobytÛ
na léto 2009

Ba‰ka
Tradiãní pobyt u mofie s programem

pro rodiny. Cviãení, tai-chi, v˘tvarná
dílna. Ubytování v mobilhomech, dopra-
va bus.
Termín: 19. 6. – 28. 6. 2009
Rezervace a informace tel. 549 410 118,
777 712 120, Helánová
helanova@ddm-tisnov.cz

Tábor u koní
Tábor v krásném prostfiedí zamû-

fien˘ nejenom na jeÏdûní na koni, ale
také na poznání a pfiirozenou komuni-
kaci s koÀmi pod citliv˘m vedením
lektorÛ. V‰echny ãinnost jsou pfiipra-

veny s cílem dorozumût se s nimi, citlivû
vnímat signály, jejich potfieby a moÏnos-
ti. Tento kontakt je pro dûti po v‰ech
stránkách obohacující a uvolÀující.
Budou se cítit bezpeãnû a jistû.

Program bude probíhat ve tfiech sku-
pinách: jeÏdûní(2 hod dennû), péãe a po-
vídání o koních. Pfii jízdách budou dûti
rozdûleny do mal˘ch skupin na zaãáteã-
níky a pokroãilé a kaÏd˘ bude mít svého
konû. DÛraz je kladen na bezpeãnost
a fyzickou i psychickou pohodu dûtí.
Kromû jeÏdûní bude pfiipraven i zají-
mav˘ doplÀkov˘ program (hry, koupání
atd…). Ubytování v chatkách, strava
5x dennû.
Cena: 4 200,- Kã
Turnus I.: 20. 7. – 26. 7.
Turnus II.: 26. 7. – 1. 8.
Místo: Podmitrov
Rezervace a informace tel. 549 410 118,
777 809 263 Veronika Jufiíková,
jurikova@ddm-tisnov.cz

Taneãní tábor pro men‰í dûti
T˘denní mini tábor pro malé dûti

s taneãní pfiípravkou a táborov˘m pro-
gramem: hry, v˘lety, koupání, malování,
odpolední odpoãinek. Tábor povedou
lektorky taneãního krouÏku  a pedago-
gick˘ doprovod.
Doporuãen˘ vûk dûtí: 6 – 9 let, ubyto-
vání: penzion Podmitrov, strava: 5x dennû
PfiedbûÏná cena: 2 500,- Kã
Termín: 20. 7. – 26. 7. 2009
Rezervace a informace v DDM
tel.: 549 410 118, 777 712 120 Helánová,
helanova@ddm-tisnov.cz

LT Vranice – ARCANUM
Svût prastaré magie a probouzející

se technologie. Místo, kde mÛÏete cesto-
vat parním vlakem nebo se nechat nést
vzduchem kouzly. Poznejte nemûnn˘
klid Tully ãi zázraky prudce se rozvíjejí-
cího Tarantu. Uãte se ãáry u vûhlasn˘ch
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mistrÛ magie nebo odhalte tajemství
parní technologie. ZáleÏí na kaÏdém
z vás, kterou cestou se vydá. Svût
ARCANUM je tu pro vás.
Termín: 11. 7. – 25. 7. 2009
Cena: 3 500,- Kã (100,- Kã sleva pro staré
známé z Vranic nebo na‰ich krouÏkÛ)
Vûk: 7 – 15 let, ubytování: stany
s podsadou (pro dva), strava: 5x dennû
+ pitn˘ reÏim
Místo: pfiírodní rezervace Toulovcovy
ma‰tale (www.mastale.cz), osada Vranice
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky Lazarová
tel.: 731 507 220,
lazarova@ddm-tisnov.cz

„Masopust, masopust,
do kola mne holka pusÈ!“

KaÏdé roãní období
má své kouzlo.
Snad ale nejvíce se

tû‰íme na pfiíchod jara a s ním na pro-
bouzející se pfiírodu. Radost z nástupu

jara byla v minulosti spjata s mnoÏ-
stvím pranostik, pfiísloví, zvykÛ a obyãe-
jÛ. Moudrost na‰ich pfiedkÛ by nemûla
b˘t zapomenuta, a proto ji pfiibliÏujeme
i dûtem ve ‰kolní druÏinû na Z· nám.
28. fiíjna.

Po koledû tfiíkrálové zaãíná období
masopustního veselí. Jeho termín se
urãuje podle Velikonoc. A protoÏe tyto
svátky jsou pohyblivé, mÛÏe b˘t maso-
pustní nedûle v rozmezí od 1. února aÏ
do 7. bfiezna. V masopustu se vÏdy od-
b˘valy karnevalové zábavy. Latinské

„carnevale“ zna-
mená v pfiekladu
totéÏ jako maso-
pust (carne –
maso, vale – sbo-
hem). PrÛvody
v maskách ne-
jsou jen ãeskou
s p e c i a l i t o u .
Masopust se sla-
ví v celé Evropû,
ale skuteãnû vel-
kolepé oslavy
mají tradici
hlavnû v román-
sk˘ch zemích.
Velké karnevaly
v Rio de Janeiro,
v Benátkách,
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v ¤ímû ãi New Orleansu nav‰tûvují
kaÏdoroãnû statisíce turistÛ, aby se
bavily spolu s úãastníky ma‰karních
prÛvodÛ.

Ve stfiedu 11. 2. 2009 odpoledne vyvr-
cholilo masopustní veselí karnevalem
pro dûti ‰kolní druÏiny. Masky byly
velmi rozmanité, vût‰ina byla zhoto-
vena samotn˘mi dûtmi a jejich rodiãi.
Hodnû záleÏelo na jejich nápaditosti
a zruãnosti. KaÏdá maska má svÛj ty-
pick˘ zpÛsob chování – dal‰í uÏ záleÏí
na fantazii a hereck˘ch schopnostech
dûtí. Velmi oblíbené jsou masky zvífiecí,
a tak jsme mûli moÏnost vidût koãiãky,
pejsky, vãelky i mot˘lky. âast˘m námû-
tem masek jsou profese a povolání,
proto se na parketu pohybovali lékafii,
policisté, kadefinice, sportovci i hasiãi.
Spolu s nimi se veselili ãernoknûÏníci,
hastrmani, ãarodûjnice, princezny
a dal‰í hrdinové z pohádek a dûtsk˘ch
filmÛ. Není moÏné vyjmenovat v‰echny
masky, ale ãím vût‰í pfiekvapení, tím
vût‰í legrace. Celé odpoledne provázela
fiada soutûÏí a her, jejichÏ cílem bylo
pobavit sebe i ostatní, zatancovat si
a samozfiejmû získat sladkou odmûnu.
A je to tak v pofiádku, protoÏe takov˘
masopust vÏdy b˘val a mûl by b˘t.

Pro ty, ktefií si chtûjí pfiiblíÏit atmo-
sféru karnevalového odpoledne, jsou
k dispozici i fotografie na webov˘ch
stránkách na‰í ‰koly www.tisnov-zs28.cz.

Mgr. Marie Musilová
vychovatelka ·D

na Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Zápis do 1. tfiíd na
Z· Smí‰kova

V pátek 6. února jsme pfiivítali
budoucí ‰koláãky, ktefií pfii‰li v dopro-

vodu sv˘ch rodiãÛ k zápisu do 1. tfiíd.
Poprvé se posadili do opravdové

lavice, popovídali si s paní uãitelkou,
ukázali své dovednosti a znalosti a také
zazpívali nebo pfiednesli básniãku.
Po této zkou‰ce na nû ãekala zaslouÏená
odmûna, kterou pfiipravili Ïáci z kera-
mického krouÏku a star‰í kamarádi.
Doufáme, Ïe se jim u nás líbilo.

SchÛzka rodiãÛ budoucích prvÀáãkÛ
se uskuteãní 8. 6. 2009 v 15.30 hod.

Metodické sdruÏení I. stupnû

Pomáhám, pomáhá‰,
pomáháme…
Humanitární pomoc
v Pfiedklá‰tefií pokraãuje.

Máme za sebou dal‰í rok práce a po-
moci. Jsme taková rodinka, která se
skládá z pletafiek, ze sponzorÛ a z dal-
‰ích ochotn˘ch lidí, ktefií nám pomáhají.
Je to pán, kter˘ nezi‰tnû vÏdy odveze
napletené obvazy do Brna na sbûrné
místo, a paní, která téÏ nezi‰tnû jezdí
pro pfiízi Snûhurku pfiímo k v˘robci.
DÛleÏití jsou sponzofii-dárci, ktefií svou
finanãní pomocí umoÏÀují, abychom si
samy nemusely tuto pfiízi kupovat.

V‰echny obce na‰eho Mikroregionu
Porta – Pfiedklá‰tefií, Dolní Louãky,
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Kaly, ·tûpánovice. Boraã, Lomniãka,
·erkovice, Îelezné – pfiispûly. Páni
starostové a starostky tûchto obcí, dûku-
jeme. Dal‰í podûkování patfií i soukro-
m˘m osobám, které finanãnû pfiispûly,
ale nechtûjí b˘t jmenovány, dûkujeme.

V‰ichni víte, Ïe pfiijímat dary je lid-
ské, ale obdarovat je boÏské. âlovûk je
jedinû tím, co sám ze sebe vydá a rozdá.

Podle dohadu svûtové zdravotnické
organizace trpí v tzv. tfietím svûtû kolem
12 milionÛ lidí leprou. Z toho je
registrováno v Africe a v Indii kolem
4 milionÛ nemocn˘ch. Právû v tûchto
oblastech nejchud‰ích, kde je bída, hlad,
podv˘Ïiva, analfabetismus, tak tam
byla zfiízena centra s ambulantní po-
mocí a tam právû smûfiují na‰e naple-
tené obvazy. Malomocní jsou jedni
z nejvíce trpících, umírají v hrozn˘ch
podmínkách i bolestech.

V roce 2008 jsme napletly a odevz-
daly 480 kusÛ tûchto obvazÛ. Dále se
nám podafiilo sesbírat 40090 kusÛ po‰-
tovních známek, které sv˘m prodejem
pfiispûly na zakoupení lékÛ. Dûkuji
v‰em, ktefií se podíleli na sbûru známek
a hlavnû dvûma filatelistÛm, ktefií vûno-
vali své sbírky známek na tento úãel.

A nakonec tfie‰inka na dortu, váÏení,
na‰e „rodinka“ se 10. ãervna 2008 stala
souãástí svûtového spoleãenství
Mezinárodní konfederace spoleãnosti
Sv. Vincence z Pauly, s regr. ã. 57 397
pod oznaãením Sv. AneÏka ãeská
– Pfiedklá‰tefií, farnost Ti‰nov, diecéze
Brno – Morava – âeská republika, také
jsme obdrÏeli Certifikát pfiímo z PafiíÏe
s podpisy generálního sekretáfie Erika
Smifite a generálního presidenta
dr. Torremocha a pfiedsedkynû Národní
rady pí. M. Brejchové. Hlavní ãinnost

tohoto spoleãenství je jak˘mkoliv zpÛso-
bem pomoci pro ulehãení utrpení nebo
bídy a pov˘‰ení dÛstojnosti ãlovûka ve
v‰ech smûrech.

A poslední prosba na vás, ktefií
nemáte vítr ve své penûÏence, pfiispûjte
finanãnû na Snûhurku, udûláte dobr˘
skutek a bude vás to hfiát u srdíãka.
Metaforicky fieãeno: „I z kamení, které
nám nûkdo nahrnul do cesty, lze stavût
katedrálu.“

Drobné obûti jsou drahocenné kle-
noty. Dárci nabízejí nejvzácnûj‰í po-
klady, lidství, b˘t lidmi, dobrou vÛlí
pomáhat, vytváfiet prostor svoji moud-
rostí, velk˘mi balíky napleten˘ch
obvazÛ pomáhat uzdravovat, pfiispívat
k humanitární podpofie.

A fieãeno ústy A. C. Stojana: „Mám
jen to, co jsem dal druh˘m“.

Dûkuji v‰em. Marie Hájková

Pozvánka

na spoleãné setkání tûlesnû postiÏe-
n˘ch a vozíãkáfiÛ, které se koná v pátek
13. bfiezna 2009 ve 14 hodin v pfiíjem-
ném prostfiedí kavárny „DIANA“
v Ti‰novû, ul. Koráb 133, vedle areálu
firmy Mouka.
Bezbariérov˘ pfiístup zaji‰tûn.
Srdeãnû zveme v‰echny na‰e ãleny
a pfiíznivce a budeme se tû‰it na setkání
s Vámi.

âlenové v˘boru „Ti‰novsk˘ vozíãkáfi“
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Trhy ti‰novské,
buìteÏ pozdraveny!

Slovo trh pÛvodnû oznaãovalo vyhra-
zené místo, kde se v pravideln˘ch inter-
valech scházeli lidé, aby navzájem
smûÀovali nûjak˘ statek, zboÏí. Obvykle
se hovofií o trhu nûjaké komodity ãi
sluÏby (trh s obilím, trh s dobytkem)
a jde obvykle o smûnu za peníze.
Dojde-li k obchodu, nabízející získává za
své zboÏí od zákazníka nûjakou sumu,
kterou pak mÛÏe pouÏít, jak potfiebuje.

Mûsto Ti‰nov má pro umístûní trhÛ
ideální polohu a mûlo ji od svého vzniku.
Je tu ti‰novská kotlina – hranice mezi
úrodn˘m údolím kolem Brna a poãát-
kem âeskomoravské vrchoviny. ¤eka
Svratka, která sem pfiitéká mezi kopci
a lesy, dávala potravu lidem uÏ pfied
tisíci lety. VymûÀování  zboÏí znali jistû
osadníci kelt‰tí a germán‰tí, natoÏpak
Slované, ktefií v‰ichni postupnû
v Ti‰novû sídlili.

Podél fieky vedly rÛzné cesty, dÛleÏi-
tûj‰í z nich vybíhaly odboãkami pfii
dal‰ím osídlování regionu v jeho ménû
pfiístupn˘ch ãástech. Ti‰nov se stal ve
tfietinû 13. století dÛleÏit˘m uzlem
tûchto cest a jeho v˘znam vzrostl ze-
jména po roce 1232 zaloÏením cister-
ciáckého klá‰tera Porta coeli, stavby
z královsk˘ch zdrojÛ, kdy byl územním
stfiediskem celého rozsáhlého klá‰ter-
ního panství. Kraj kolem stfiední
Svratky byl tehdy spravován markrabû-
cími úfiedníky z hradu Vevefií. V dobo-
v˘ch dokumentech je Ti‰nov poprvé
uvádûn jako trhová ves roku 1240.
Jednalo se asi o trhy t˘denní, udûlení tr-
hového práva znamenalo pro stfiedovûké
obce základní mûstsk˘ znak. Tedy kon-
cem 13. století byl Ti‰nov v˘znamn˘m
moravsk˘m poddansk˘m mûsteãkem.

Hlavní ti‰novské komunikace byly
dne‰ní ulice Brnûnská s fiemeslnou v˘-
robou a dne‰ní Jungmannova. Dolní ná-
mûstí, nyní Komenského, bylo místem,
kde se soustfieìoval obchod. Cestu, spo-
jující Brno s horami, lemovaly rozliãné
krãmy. Kolmo vycházela z Ti‰nova ko-
munikace na Lomnici a âernou Horu,
vedle které se brzy vytvofiila i plocha pro
vût‰í trÏi‰tû – nynûj‰í námûstí Míru.

Zásadní privilegium, umoÏÀující ko-
nat v mûsteãku první osmidenní v˘roãní
trh, udûlil Ti‰novu roku 1416 král
Václav IV. V ti‰novské kronice, uloÏené
ve Státním okresním archivu
v Rajhradû, se mÛÏeme dostat ke kon-
krétním zmínkám o trzích:

„My, Václav“ – následoval v˘ãet
titulÛ – „milostivû dovolujeme, aby
Ti‰nov‰tí poãínaje první nedûli po svát-
ku Nanebevzetí blahoslavené Panny
Marie po 8 dní nepfietrÏitû po sobû jdou-
cích kaÏdého roku trh v˘roãní konati,
drÏeti a zachovávati svobodnû smûli
a mohli …“.

Byl to trh letní, kter˘ zaãínal po
15. srpnu. Na trhu se prodávalo v‰eli-
jaké zboÏí, byla to pro mûsto a ‰iré okolí
zásadní událost. Posílena byla i úloha
mûstské samosprávy, která mûla pravo-
moc upravit prÛbûh trhÛ urãit˘mi pra-
vidly, platbami atd. Udûlování trhov˘ch
práv panovníky probíhalo mimo klá‰-
terní vrchnost.

Ve‰keré v‰eobecné politické události,
které postihly zemi, mûly jistû vliv i na
obchod. Napfiíklad po ukonãení husit-
sk˘ch válek nastalo uklidnûní hospo-
dáfisk˘ch a spoleãensk˘ch pomûrÛ,
rozvinula se fiemesla a cechy, tedy
samozfiejmû i obchod a trhy.

Pravdûpodobnû král Vladislav
Jagellonsk˘ udûlil Ti‰novu právo konání
druhého v˘roãního osmidenního trhu,
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jarního, od pondûlí pfied svátkem Filipa
a Jakuba, tedy pfied 1. kvûtnem.

V˘sady, t˘kající se obchodu
v Ti‰novû, udûlila Ti‰novu kromû panov-
níkÛ téÏ klá‰terní vrchnost. Známé je
privilegium abaty‰e Barbory Konické ze
·vábenic z roku 1554 a také musíme
zmínit v˘razn˘ vliv Pern‰tejnÛ, kter˘
trval od husitsk˘ch válek do poãátku
17. století.

R o k u
1537 císafi
Ferdinand I.
Habsbursk˘
p o v o l i l
v Ti‰novû
konat tfietí
o s m i d e n n í
v˘roãní trh,
a to vÏdy od
pondûlí pfied
s v a t ˘ m
Ondfie jem,
tj. poslední
t˘den v li-
s t o p a d u .
ProtoÏe v‰ak
termín kolidoval s trhem v Boskovicích,
tent˘Ï panovník pfieloÏil „svrchupsa-
n˘m Ti‰novsk˘m jarmark roãní s faj-
runkem obyãejn˘m“ roku 1554 na pon-
dûlí pfied Hromnicemi, tedy na pfielom
ledna a února.

Císafi Rudolf II. roku 1577 udûlil „do-
tãen˘m Ti‰novsk˘m“ právo ãtvrtého os-
midenního trhu v˘roãního „pro lep‰í jich
opatfiení a vzdûlání" na pondûlí pfied
sv. Klimentem, tj. pfied 23. listopadem.

Na pfielomu 16. a 17. stol. vzkvétalo
mûsteãko Ti‰nov jako jedno z nejvût‰ích
a nejlidnatûj‰ích poddansk˘m mûsteãek
na Moravû. Naprost˘, katastrofick˘
kontrast k tomuto v˘chodisku nastal
v celém ãeském království za tfiicetileté

války a pohromy se nevyhnuly ani
Ti‰novu. V zoufalém nedostatku bûÏ-
n˘ch potravin, vlivem znaãného úbytku
obyvatelstva (epidemie, emigrace, padlí
a zabití poddaní), váleãn˘m vydranco-
váním celého kraje do‰lo pfiirozenû
i k poklesu trhov˘ch vazeb. Stav, kter˘
kulminoval navíc nûkolika niãiv˘mi
poÏáry, byl velmi pomalu napravován aÏ
do poloviny 18. století.

Za vlády
Marie Tere-
z i e  b y l y
u r o v n á n y
dlouhotrva-
jící spory
s klá‰terní
v r c h n o s t í .
P o t v r z e n í
dosavadních
v˘sad pfii‰lo
za císafie
Josefa II.
v roce 1781.
Co se trhÛ
t˘ãe, racio-
nální císafi

udûlil Ti‰novu roku 1786 dva trhy na
vlnu, v pondûlí po sv. Medardu, 8. 6.,
a po sv. Terezii, 15. 10.

Jako zajímavost mÛÏeme uvést, Ïe
1735 mûsto nafiídilo v trÏních dnech,
aby pekafiky nerozná‰ely peãivo po
domech, ale na trh.

1788 byl Ti‰nov zafiazen zfiízením
regulovaného magistrátu mezi mûsta.
Císafi Franti‰ek II. potvrdil mûstu privi-
legia v roce 1794 a dále roku 1824 povo-
lil 4 trhy na dobytek – vÏdy pfii bûÏném
jarmarku.

Irena Ochrymãuková
(pokraãování pfií‰tû)
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Festival dokumentárních
filmÛ o lidsk˘ch právech
Jeden svût

Ve dnech 17. – 24. bfiezna 2009 se
v Kinû Art, Sále Bfietislava Bakaly,
KC Star˘ Pivovar, Kavárnû Trojka
a Klubu Fléda uskuteãní jiÏ 11. roãník
Mezinárodního festivalu dokumentár-
ních filmÛ o lidsk˘ch právech Jeden
svût. Bûhem své existence se festival,
organizovan˘ spoleãností âlovûk
v tísni, vyvinul v nejvût‰í lidskoprávní
filmov˘ festival v Evropû a stal se jed-
nou z nejv˘znamnûj‰ích kulturních
akcí v âR. Leto‰ní roãník je oficiální
doprovodnou akcí pfiedsednictví âR
v Radû EU.

Na festivalu bude uvedeno na
50 dokumentÛ z celého svûta. Jeden
svût se bude v leto‰ním roce v rámci te-
matické sekce „20 let demokracie ve
stfiední Evropû“ vûnovat v˘zvám
a neúspûchÛm v letech po pádu komu-
nismu. Filmy ze sekce „Evropa bez

bariér“ pak pfiipomenou skuteãnost,
Ïe je i âR, jako mladá demokracie,
schopna vést pfiedsednictví Rady EU.
Mimoevropská témata letos budou za-
stoupena v sekci „Obrazy Afriky“, kde
se pfiedstaví nejzajímavûj‰í díla sou-
ãasn˘ch africk˘ch i mimoafrick˘ch
dokumentaristÛ. Souãástí festivalu
jsou i v˘stavy fotografií, diskuse k fil-
mÛm a koncerty. 

Dopolední projekce jsou zamûfiena
na ‰kolní projekce, které v Brnû reali-
zují LuÏánky – Stfiedisko volného ãasu.
BliÏ‰í informace:
jedensvet.brno@seznam.cz
www.jedensvet.cz

Bfiezen ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 7. 3. 9.00 stol. tenis turnaj veteránÛ
Nedûle 8. 3. 10.00 volejbal muÏi Sokol Buãovice

12.00 basketbal muÏi KromûfiíÏ
13.00 volejbal Sokol Buãovice
17.00 házená muÏi A SHC Malomûfiice

Sobota 14. 3. 20.00 futsal Boss Lino Brno
Nedûle 15. 3. 8.00 pfiípravka AFK turnaj

17.00 házená muÏi A Sok. N. Veselí
Sobota 21. 3. 10.00 volejbal muÏi Sokol ·lapanice

13.00 volejbal muÏi Sokol ·lapanice
20.00 futsal Slovan Brno

Nedûle 22. 3. 8.00 florbal turnaj
Sobota 23. 3. 8.00 fotbal turnaj âD
Nedûle 29. 3. 8.00 fotbal pfiípravka AFK turnaj
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Pod vysokou sítí – volejbal

31. 1. 2009
TJ Tesla Brno

– VK Ti‰nov
3:0, 2:3

S uzdraven˘m nahrávaãem byl cíl
jasn˘, uzmout Tesle minimálnû jedno ví-
tûzství. Úvod utkání byl vyrovnanou
partií, první set 32:30 pro soupefie.
Druh˘ i tfietí set nás soupefi pfievy‰oval
témûfi ve v‰ech ãinnostech. První utkání
3:0 pro Teslu.

Druhé utkání, prakticky ve stejném
hráãském sloÏení na obou stranách, nás
zastihlo v lep‰ím svûtle. V̆ kon byl pfie-
svûdãivûj‰í a zaslouÏenû jsme vedli 2:0.
Tfietí a ãtvrt˘ set jsme polevili a soupefi
srovnal na 2:2. V pátém setu, po ‰Èastné
koncovce, jsme slavili úspûch a vyhráli
3:2.

7. 2. 2009
Volejbal Vy‰kov – VK Ti‰nov 3:0, 3:0

Proti lídrovi soutûÏe by i jedno vítûz-
ství bylo velk˘m úspûchem. BohuÏel pro
nás se tak nestalo, koneãn˘ verdikt prv-
ního zápasu 3:0 pro Vy‰kov.

Druh˘ zápas jsme zaãali o poznání
lépe, nechybûla bojovnost a hrál se
opravdu pohledn˘ volejbal. Av‰ak kou-
sek ‰tûstíãka, zejména v koncovkách,
nám chybûl. âasto byly k vidûní dlouhé
v˘mûny, av‰ak konãily ‰Èastnûji pro do-
mácí. Vy‰kov byl lep‰í, opût zvítûzil 3:0.

14. 2. 2009
VK Ti‰nov – TJ Znojmo 1:3, 0:3

V dal‰ím tûÏkém zápase jsme hostili
soupefie ze Znojma, kter˘ je v tabulce na
druhém místû. Zápasy s ním b˘vají vÏdy
vyrovnané. Nejinak tomu bylo i v prv-
ním utkání. Kromû úvodních 2 setÛ se
v‰ak ukázala pfievaha hostÛ a koncov˘
v˘sledek 1:3 pro Znojmo.

Odvetn˘ zápas jsme zaãali nevyda-
fienû, první set jsme soupefii pfiímo daro-
vali. Znojmo obûtavû bránilo, úspû‰nû
útoãilo a s minimem nevynucen˘ch chyb
nás nepou‰tûlo k tomu, abychom mohli
pom˘‰let na vítûzství. Pfiesto je to
‰koda, pokud bychom se vyvarovali
nevynucen˘ch chyb, mohlo b˘t s trochou
‰tûstí alespoÀ jedno vítûzství reálné.

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pondûlí 9. 3. 9.00 – 17.00 prodej obuvi
Úter˘ 10. 3. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 11. 3. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 12. 3. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Pátek 13. 3. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 14. 3. 10.00 – 18.00 prodej textilu a dom. potfieb
Nedûle 15. 3. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 21. 3. 9.00 – 17.00 prodej obuvi
âtvrtek 26. 3. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Pátek 27. 3. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
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Podûkování

Dûkuji v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li dne 9. 2. 2009
naposledy rozlouãit s tatínkem,
dûdeãkem a pradûdeãkem panem
FRANTI·KEM MIHOLOU. Dcera
Lenka s rodinou.

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s na‰ím manÏelem,
tatínkem a dûdeãkem panem
FRANTI·KEM MIHOLOU. Dûkujeme
za projevenou soustrast a kvûtinové
dary. ManÏelka, syn a dcera.

Vzpomínky

Dne 9. února uplynulo 10 rokÛ, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milovan˘ tatínek,
dûdeãek, pradûdeãek a bratr pan
VLADIMÍR ANTONOVIâ, rodák 

z Hajánek. Dne 13. dubna vzpomeneme
2. smutné v˘roãí úmrtí na‰í milované
‰vagrové a tety paní MARIE
ANTONOVIâOVÉ. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje syn Vladimír, dcera Jana
se sv˘mi rodinami, sestra a ‰vagrová
Marie Kotouãková s rodinou.

Dne 26. února uplyne rok, co nás
navÏdy opustil ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek, bratr a str˘c pan
DRAHO· KOVÁ¤. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje jménem celé rodiny man-
Ïelka.

Dne 15. února uplynuly 3 smutné roky,
co nás navÏdy opustil manÏel, tatínek
a dûdeãek pan SLAVOMÍR MAREK.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka,
dcera a syn s rodinami.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. Volejbal Vy‰kov 28 27 1 0 83:12 2302:1801 55

2. TJ Znojmo 28 23 5 0 72:30 2408:2100 51

3. Komárov 28 16 12 0 61:41 2312:2187 44

4. VK Ti‰nov 28 13 15 0 47:55 2203:2270 41

5. TJ Sokol ·lapanice 28 12 16 0 51:54 2316:2358 40

6. TJ Lokomotiva – Ingstav 28 12 16 0 41:56 2116:2156 40

7. TJ Tesla Brno 26 13 13 0 51:51 2278:2196 39

8. VK MS Brno 26 11 15 0 42:55 2037:2157 37

9. TJ Sokol Dûdice 28 9 19 0 40:65 2272:2433 37

10. TJ Sokol Buãovice B 28 2 26 0 11:80 1643:2229 30

Tabulka po 28 utkáních

Omluva

V Ti‰novsk˘ch novinách ã. 3/2009
jsem informoval o pfieboru ‰kol v ‰achu.
V posledním odstavci jsem nevhodnû

formuloval slova, ãímÏ jsem zcela neú-
myslnû po‰kodil dobré jméno ‰koly.
Tímto se vedení ‰koly a v‰em ostatním
omlouvám.

Jan âíhal
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Dne 16. 2. uplynulo jiÏ
8 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
str˘c pan FRANTI·EK
·UTERA. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.
Vzpomínají netefi a syno-

vec s rodinami.

Dne 2. bfiezna 2009 tomu
bude smutn˘ch 9 rokÛ,
co nás navÏdy opustil
ná‰ syn MAREK
MÜHLHANSEL. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.

Dûkují rodiãe.

Dne 21. 2. uplynul druh˘
smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná manÏelka,
maminka a babiãka paní
IVANA FAFÍLKOVÁ.
Vzpomíná manÏel a dûti

s rodinami. Dûkuji pfiátelÛm za tichou
vzpomínku.

JiÏ dvanáct˘ rok uplynul, co osud
nám Tû vzal, v na‰ich srdcích
zanechal jen smutek a Ïal.

Dne 23. února uplynulo
12 smutn˘ch let, co nám
navÏdy ode‰el ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan ZDENùK
LONDIN. Dûkujeme za
tichou vzpomínku.

ManÏelka, dcera a syn s rodinami.

Dne 26. 2. 2009 uplynou
3 roky od chvíle, co nás
opustil ná‰ milovan˘
druh, tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek pan JARO-
SLAV KLIM. Dûkujeme
v‰em, ktefií vzpomenou

s námi. DruÏka a dûti s rodinami.

Dne 8. 3. uplyne 4. smut-
n˘ rok, co nás navÏdy o-
pustil milovan˘ manÏel,
tatínek pan B¤ETI-
SLAV SCHNEIDER.
Za tichou vzpomínku dû-
kuje manÏelka s rodinou.

Inzerce

Pronajmu byt 2+1 s pfiíslu‰enstvím
v rodinném domû v Ti‰novû. Cena doho-
dou. Tel.: 737 837 724

Prodám byt v OV 2+1 v Ti‰novû,
Králova. DÛm po rekonstrukci. Cena
1,5 mil. Kã. Bez RK. Tel.: 777 103 359

Prodám byt v OV 2+1, v Ti‰novû na
Jamborovû ulici. Cena 1 600 000,- Kã.
Tel.: 736 230 202

Koupím vojenskou v˘zbroj a v˘stroj
z I. a II. války, pfiilby, uniformy,
pouzdra na pistole, dalekohledy, bodáky,
knihy a fotografie. Tel.: 723 539 270

Prodám dvû kresby tu‰í od
E. Ranného, originály z roku 1932.
Tel.: 723 539 270

Prodám brambory konzumní, balení
25 kg, cena 6,- Kã/kg. Dovoz do Ti‰nova
zaji‰tûn. Tel.: 605 767 734

Prodám krb. kamna na dfievo, v˘kon
10 KW. Málo pouÏívané, cena dohodou.
Tel.: 603 169 905

Prodám rozkládací sedací soupravu,
vãetnû dvou kusÛ kfiesel a konf. stolku,
cena 3.000,- Kã. Tel.: 739 086 844



24 TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2009

Douãím angliãtinu, zaãáteãníky i po-
kroãilé. Pfiipravím k maturitû, konver-
zace. Volejte: 775 600 503

Hledám douãování matematiky pro
stfiední ‰koly, pouze o víkendu. 
Tel.: 732 847 431

Pohlídám va‰e dítû v‰eho vûku.
Ti‰nov a okolí. Tel.: 775 071 301

V˘uka, douãování angliãtiny – indi-
viduálnû i skupinovû. Tel.: 776 570 893

Zavedené studio FREE (u kostela)
pfiijme, na ÎL pracovnici na masáÏe,
manikúru, modelaci nehtÛ, pedikúru
a jiné sluÏby. Info na tel.: 777 676 629

Dlouhodob˘ pronájem pro soukromé
i firemní zájemce 1+kk zafiízen˘ pokoj,
s pfiíslu‰enstvím, 6500,- vãetnû sluÏeb.
Tel.: 603 894 613



25TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2009



26 TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2009



27TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2009



28 TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2009



29TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2009



30 TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2009



31TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2009



TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2009. 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. 5/2009) vyjde 11. bfiezna 2009 (uzávûrka textÛ i inzerce je 2. 3. 2009).


