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Na soutoku Svratky, Louãky a Besénku
koryto fieky nestaãilo – foto z 6. 3. 2009.
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PovodÀová situace
v Ti‰novû 2009

Leto‰ní tání snûhu spojené s odto-
kem vody v fiece Svratce a jejích
hlavních pfiítocích – Louãce a Besénku
– probûhlo bez komplikací a hrozby
záplav. Situaci na fiece jsme sledovali
prÛbûÏnû po celé zimní období.
Intenzitu pozorování a mapování stavu
v ‰irokém okolí povodí jsme zv˘‰ili na
základû meteorologick˘ch pfiedpovûdí
jiÏ od stfiedy 3. 3., kdy byla hladina
vody na stavoznaku umístûném na
mostû u prodejny Unicom hlu-
boko pod znaãkou I. stupnû
povodÀové aktivity
(I. SPA), coÏ je
nejniÏ‰í stupeÀ
– tzv. bdûní.
V dÛsledku od-
távání snûhu
v povodí nad
Ti‰novem ve
ãtvrtek ráno
4. 3. zaãala na-
stupovat hla-
dina rychlostí témûfi 5 cm za hodinu.
Pravidelnû jsme sledovali na interneto-
vém portále Povodí Moravy zhor‰ující
se situaci v nátoku vody do Vírské
pfiehrady v Daleãínû, fiízen˘ minimální
odtok z Víru i situaci na mûfiícím stano-
vi‰ti ve Veverské Bít˘‰ce, kde je nám
nejbliÏ‰í mûfiení prÛtoku a stavu hla-
diny. Souãasnû jsme po pÛl hodinû
vyhodnocovali údaje z na‰í vodoãetné
latû na mostû. V odpoledních hodinách
tendence rÛstu v˘‰ky hladiny poklesla,
nicménû ve 20 hod dosahovala ménû
neÏ deset centimetrÛ pod oznaãení
I. SPA. Pro jistotu jsme zkontrolovali
situaci ve Skryjích a navázali spojení
s dal‰ími starosty v na‰em ORP pro

pfiípad zhor‰eného budoucího v˘voje.
Hladina fieky v prÛbûhu noci kulmino-
vala na úrovni mírnû nad bodem I. SPA,
dostateãnû daleko od znaãky, kdy se vy-
hla‰uje II. SPA – pohotovost. (I. SPA se
nevyhla‰uje, ale pouze nastává!) Od
páteãního rána nastal trval˘ pokles hla-
diny, kter˘ trvá doposud.

Je tedy zfiejmé, Ïe leto‰ní povodÀová
situace se Ti‰nova prakticky net˘kala.
Rozhodující byla nepochybnû skuteã-
nost, Ïe Svratka i její pfiítoky protékaly
voln˘m korytem bez ledÛ, ker a zamrz-

l˘ch nadjezí. Snûhová
pokr˘vka v nej-
bliÏ‰ím okolí rov-
nûÏ vãas odtála
je‰tû pfied velkou
oblevou a pfiede-
v‰ím se nedo-
stavily hrozící
intenzívní de-
‰Èové sráÏky,
které odtávání
snûhu urychlují
a v˘raznû zvy-
‰ují odtékající

mnoÏství vod z povodí. Tentokrát per-
fektnû zafungovala informaãní sluÏba
Povodí Moravy. KaÏdou pÛlhodinu byly
na internetu aktualizovány údaje o sta-
vech hladin a prÛtocích v dÛleÏit˘ch
mûfiících bodech, takÏe bylo moÏno
s pfiedstihem nûkolika hodin dostateãnû
pfiesnû odhadnout i situaci u nás. Dík
patfií tradiãnû i Vírské pfiehradû a její
obsluze, která opût v˘raznû brzdila
nástup ohroÏujících prÛtokÛ vody ve
Svratce nad Ti‰novem.

Ing. Franti‰ek Svoboda
pfiedseda PovodÀové komise Ti‰nov

Splav v Bfiezinû
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Nov˘ ceník inzerce
v Ti‰novsk˘ch novinách

Od 1. 4. 2009 schválila Rada mûsta
nav˘‰ení ceny inzerce v Ti‰novsk˘ch
novinách.

Ceník od 1. 4. 2009
první fiádek fiádkové inzerce  . . 60,- Kã
kaÏd˘ dal‰í fiádek  . . . . . . . . . . 30,- Kã
vzpomínka – fotografie  . . . . . 100,- Kã
1/8 strany  . . . . . . . . . . . . . . . 450,- Kã
1/4 strany  . . . . . . . . . . . . . . . 900,- Kã
1/2 strany  . . . . . . . . . . . . . . 1.800,- Kã
celá strana  . . . . . . . . . . . . . 3.600,- Kã

Jak správnû postupovat
pfii opu‰tûní domácnosti
/objektu pfii evakuaci?
(pokraãování)

V pfiípadû vyhlá‰ení evakuace, aÈ uÏ
se nacházíte doma, v kanceláfii nebo
nákupním stfiedisku, je dÛleÏité vûdût,
co udûlat pfied odchodem a jak se chovat
pfii opu‰tûní objektu. Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor JmK ve spolupráci s Policií âR
– Mûstské fieditelství Brno a Diecézní
charitou Brno Vám pfiiná‰í základní
informace o tom, jak v tomto pfiípadû
postupovat a na co nezapomenout.
Kdo rozhoduje o pfiipravované
evakuaci?

Evakuace je souhrnem opatfiení pro
rychlé, bezpeãné a úãinné pfiemístûní
osob, zvífiat a majetku z ohroÏeného
objektu nebo oblasti do prostoru, kde
nebezpeãí nehrozí.

Evakuaci je oprávnûn nafiídit
(v rámci sv˘ch kompetencí) velitel zá-
sahu pfii záchrann˘ch pracích, zamûst-
navatel pro svÛj objekt, starosta obce
v rámci území své obce, starosta obce
s roz‰ífienou pÛsobností pro svÛj správní

obvod ORP a hejtman kraje pro ãást
území svého kraje.
Jak se dozvíte o pfiipravované
evakuaci?

Hrozí-li nebezpeãí z prodlení
– napfi. hrozba v˘buchu, úniku nebez-
peãné látky, destrukce objektu, pfiíva-
lová vlna pfii zvlá‰tní povodni – dozvíte
se z místního rozhlasu, není-li zfiízen,
tak z radiovozÛ policie/mûstské policie,
od zamûstnavatele ãi správce objektu.

Nehrozí-li nebezpeãí z prodlení
– napfi. pfiirozená povodeÀ, dlouhodob˘
kolaps dodávek energií - kromû v˘‰e
uveden˘ch zpÛsobÛ se dozvíte také
z médií, zvl. z âeské televize a âeského
rozhlasu.
Jak správnû postupovat pfii
krátkodobém opu‰tûní
domácnosti/objektu?

Pokud lze pfiedpokládat, Ïe se
budete moci vrátit do svého
domova/kanceláfie jiÏ za nûkolik hodin,
postupujte takto:
– vypnûte v‰echny plynové a elektrické

spotfiebiãe, které máte v provozu
– elektrické spotfiebiãe odpojte ze zá-

suvky (mimo ledniãky a mrazniãky)
– uhaste otevfien˘ oheÀ (krb, kamna,

svíãky...)
– vypnûte topení (plynov˘ kotel)
– zhasnûte pfied odchodem v‰echna

svûtla
– vezmûte s sebou i svá domácí zvífiata
– uzamknûte byt/kanceláfi
– ovûfite, zda i ostatní v budovû vûdí

o evakuaci
– opusÈte budovu podle únikového zna-

ãení nebo podle pokynÛ toho, kdo eva-
kuaci fiídí.

Pfii opou‰tûní budovy se chovejte
klidnû, pomáhejte osobám se sníÏenou
pohyblivostí a po opu‰tûní budovy se
shromáÏdûte na místû, urãeném 
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k evidenci evakuovan˘ch. Je nezbytné
se zaevidovat, aby záchranáfii pfii pfií-
padné havárii po Vás nepátrali zbyteãnû
v troskách budovy.
Jak správnû postupovat pfii
dlouhodobém opu‰tûní
domácnosti/objektu?

Pfii dlouhodobém opu‰tûní domác-
nosti je Va‰ím nejdÛleÏitûj‰ím úkolem
si sbalit evakuaãní zavazadlo. Jak
správnû postupovat pfii balení evakuaã-
ního zavazadla a co má toto zavazadlo
obsahovat, naleznete v nûkterém z pfií‰-
tích ãísel TN.

Pokud máte sbaleno evakuaãní
zavazadlo a byl dán pokyn k opu‰tûní
domácnosti, postupujte tak, jak je uve-
deno v pfiedchozí podkapitole.

Mimo to ale pfii dlouhodobé eva-
kuaci také vypnûte i hlavní uzávûr
plynu a vody (v pfiípadû povodnû
i elektfiiny) a na vchodové dvefie bytu
umístûte zprávu o tom, kdo, kdy
a kam se evakuoval a kontakt, na
kterém budete k zastiÏení. Toto platí
zejména pro pfiípad, kdy hodláte po-
b˘vat mimo oficiální místa, urãená
k nouzovému ubytování evakuovan˘ch
(napfi. na své chatû, u pfiíbuzn˘ch).
Nemûjte strach o Va‰i domácnost, eva-
kuovaná oblast bude hlídána policií ãi
armádou a nepovolané osoby nebudou
do této oblasti vpu‰tûny.

Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe budou v mûsíci
dubnu opût po mûstû a obcích umísÈo-
vány podle rozpisu sady velkoobje-
mov˘ch kontejnerÛ, a to ve mûstû na
bioodpad a velkoobjemov˘ odpad, na
obcích na velkoobjemov˘ odpad. Za vel-
koobjemov˘ odpad lze povaÏovat odpad,

kter˘ vzhledem k jeho rozmûrÛm nelze
uloÏit do vlastních odpadov˘ch nádob
(popelnic). Jsou to pfiedev‰ím skfiínû, se-
dací soupravy, koberce, Ïelezo aj. Pokud
je to moÏné, prosíme o maximální sní-
Ïení objemu tohoto odpadu. U skfiíní se
jedná o rozmontování, s kter˘m mÛÏe
pomoci i obsluha u kontejnerÛ. Za vel-
koobjemov˘ odpad nelze povaÏovat
„velkoobjemov˘“ nebezpeãn˘ odpad
(chladniãky, sporáky, televize aj.), kter˘
podléhá reÏimu zpûtného odbûru, jehoÏ
plnûní mûsto zaji‰Èuje na sbûrném
dvofie.

Co se t˘ãe bioodpadu, Ïádáme ty ob-
ãany, ktefií mají moÏnost bioodpad kom-
postovat na vlastních zahrádkách nebo
jiÏ vlastní popelnici na bioodpad, aby
tímto zpÛsobem bioodpad likvidovali.
Prosíme také, aby donesené vûtve, které
podléhají jinému zpÛsobu recyklace, ne-
byly smíchány s ostatním bioodpadem.
Budou odvezeny následnû.

Plán pfiistavení sad velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ dle míst urãení a termínÛ
v období od 2. do 30. dubna
ãtvrtek 2. 4. 2008
– ul. âernohorská – u Jefiábkov˘ch
– ul. Janáãkova – parkovi‰tû „U Náhonu“
úter˘ 7. 4. 2008
– ul.Kvapilova – u Z· Smí‰kova
– sídl. Pod Klucaninou – parkovi‰tû

u Po‰ty 3
ãtvrtek 9. 4. 2008
– ul. Drbalova – u bytov˘ch domÛ
– U Humpolky – parkovi‰tû
úter˘ 14. 4. 2008
– sídl. Pod Kvûtnicí – parkovi‰tû ul. Polní
– ul. Erbenova – u bytov˘ch domÛ
ãtvrtek 16. 4. 2008
– Trnec – u velkoobchodu
– ul. Klá‰terská – u závor
úter˘ 21. 4. 2008
– ul. Na Hrádku – u starého hfibitova
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– ul. PurkyÀova – u nemocnice
ãtvrtek 23. 4. 2008
– Pej‰kov – u autobusové zastávky
– Jamné – u hostince „U VlachÛ“
úter˘ 28. 4. 2008
– nám. 28.fiíjna – parkovi‰tû u Z·
– ul. Brnûnská – u pily
– Hájek – Hajánky – naproti kultur-

nímu domu
ãtvrtek 30. 4. 2008
– Za Ml˘nem – u kfiíÏku
– sídl. Pod Klucaninou – ul. Halasova

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

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

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

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

Za odpad z domácností nelze
povaÏovat stavební suÈ, krytinu
a ostatní stavební odpad nebo v˘ko-
pek zeminy. Tento materiál je moÏné
na sbûrném dvofie uloÏit za úhradu.

Mimo sbûrn˘ dvÛr je v provozu
V̆ kupna Ïeleza a barevn˘ch kovÛ firmy
FIALA v areálu Jihomoravsk˘ch lesÛ

Ti‰nov na Ostrovci s pracovní dobou
pondûlí – pátek 8.00 – l6.00 hod.
a v kaÏdou pfiedem avizovanou sobotu
(tel.: 604 213 996). Odpadov˘ papír lze
také uloÏit ve sbûrnû pana Milo‰e Fr˘by
– Kontest, provozovna Pfiedklá‰tefií, ve
Vísce naproti papírnû, s otevírací dobou
ve v‰ední dny vÏdy 8.00 – 13.00 hod.
a 13.30 – 16.00 hod.

Ing. Václav Drhlík

Zatoulaná a opu‰tûná
zvífiata

JelikoÏ se stále fie‰í pfiípady zatoula-
n˘ch ãi opu‰tûn˘ch zvífiat, mûsto Ti‰nov
vyz˘vá majitele neoznaãen˘ch psÛ, aby
v rámci rychlého návratu psa k majiteli
opatfiili svému zvífieti nejlépe známku
na obojek nebo ho oznaãili tetováním.
Známku obdrÏíte u svého veterináfie
nebo na MûÚ Ti‰nov na finanãním
odboru pfii placení poplatku za psa.

Pokud se Vám pfiesto pes zabûhne
ãi ztratí, informujte se v okolí Va‰eho
bydli‰tû na obecních nebo mûstsk˘ch
úfiadech, v Ti‰novû na odboru správy
majetku a investic, tel. 549 439 851, kde
se tyto pfiípady fie‰í.

Dále apelujeme na ostatní obãany,
aby pobíhající psy neodchytávali, pouze
v pfiípadû hrozícího ohroÏení volali na
v˘‰e uveden˘ telefon MûÚ Ti‰nov nebo
na policii.

Odbor správy majetku a investic
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MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

30. bfiezna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

„Nebe v hubû aneb blbiny
z ústní dutiny“

ReÏisér Zdenûk
Tro‰ka a b˘val˘
televizní sportovní
komentátor Jaroslav
Suchánek se zájez-
dovou talk show.

Povídání o filmech, ale taky o sportu,
Ïivotû i jídle. Talk show vznikla na
základû dvou kníÏek obou protagonistÛ.
Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022

5. dubna 13.00 – 17.00 hod.
sál MûKS

Velikonoãní dílna s klubem
Cuchanina Ti‰nov – Vítání jara
Ve 14 hod. vystoupí dûtí z M· Sluníãko

a taneãní skupina Tygfiíci ze Sokola
Ti‰nov. V 16 hod. vyhlá‰ení v˘sledkÛ
soutûÏe o nejkrásnûj‰í vajíãko
Ti‰novska. Náv‰tûvníci mohou sv˘m
hlasem vybrat po shlédnutí v˘stavy
vajíãko, které získá Cenu diváka.
V̆ sledky soutûÏe  a fotografie nejúspû‰-
nûj‰ích vajíãek budou uvefiejnûny na
internetov˘ch stránkách MC Studánka
a ve zpravodaji Ti‰novské noviny.

Bûhem celé akce si mohou náv‰tûv-
níci vyrobit velikonoãní dekoraci.

V uãebnû probûhne v˘stavka
MC Studánka.

17. dubna v 17.00 hod.
sál kina Svratka

Pavel Novák junior
V¯LET

Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 5649 410 022

22. dubna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Jakub Smolík s doprovodnou
skupinou a sboristkami

Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 5649 410 022

25. dubna v 19.30 hod.
sál MûKS

Divadlo PRKNO Veverská Bit˘‰ka
SPOLEâNOST

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

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci dubnu 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

7. 4., 8. 4., 21. 4. a 22. 4. 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.

18. 4. 2009
Skanzen Vesel˘ kopec

Mûstská knihovna pofiádá v rámci
UVâ (Tradice lidové kultury, etnika
evropská i mimoevropská a postavení
lidové kultury v souãasnosti) v˘let do
skanzenu Vesel˘ kopec. Ve skanzenu
naleznete témûfi tfiicet volnû rozpt˘le-
n˘ch objektÛ. Napfi. ‰p˘char, ovãín,
v˘mûnek, ãtyfiboká stodola pokrytá ‰in-
delem, zvoniãka z Jeníkova, usedlost
z Lezníku, halt˘fi se studánkou, su‰ka
lnu, hájenka z Kozojed, vãelín, vodní
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olejna z Dama‰ku, ml˘n a dal‰í.
Odjezd autobusu: nám. Míru

(od Elektry) v 8.00 hod.
Cena autobusu a vstupného: 300,- Kã
(záloha 150,- Kã se platí pfiedem)
Zájemci se mohou hlásit osobnû nebo
telefonicky na ãísle 549 121 001-5.
Absolventi kurzÛ PhDr. I. Ochrymãu-
kové „Tradice a zvyky v lidové kultufie“
mají pfii pfiihla‰ování pfiednost.

Trénování pamûti

6. 4., 20. 4. a 27. 4. 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. I tento mûsíc se
budeme vûnovat dûjinám âeska,
technikou háãkÛ se nauãíme 99 ãesk˘ch
panovníkÛ a dal‰í zajímavosti z historie.

Salonky

2. 4. 2009 v 9.30 hod.
Poznávací v˘let lesní pedagogiky

Pod vedením pana Jaroslava ·paãka
se vydáme na poznávací procházku
lesem. Lesy tvofií souãást na‰eho
kulturního prostfiedí, je tedy nezbytné
je chránit a poznávat. Rady, jak chránit
les najdeme témûfi na kaÏdém kroku.
Ale známe les? Víme, jaké lesy na
Ti‰novû pfievaÏují? Poznáme bezpeãnû
jednotlivé stromy, kefie, rostliny?

Souãástí v˘letu bude zastávka u po-
mníku bratfií Vete‰níkÛ Na V˘rovce.
Pomníãek Na V̆ rovce pfiipomíná tragic-
kou událost rodiny fiídícího uãitele
v Osikách Ladislava Vete‰níka. Jeho
synové Josef (zem. 28. 2. 1945)
a Ladislav (zem. 10. 3. 1945) byli

umuãeni v koncentraãním tábofie ve
Flossenburgu za odbojovou ãinnost
v ilegální organizaci Junák.

Zájemci se sejdou v 9.30 hod. pfied
Mûstskou knihovnou Ti‰nov. Pevnou
obuv a svaãinu s sebou!

16. 4. 2009 v 9.30 hod.
V˘roba ruãního papíru

Praktická dílna pod vedením paní
Dany Veselé probûhne v pfiedná‰kovém
sále knihovny.

Vynález papíru pochází z âíny, kde
byl objeven ministrem orby ve druhém
století na‰eho letopoãtu. K jeho v˘robû
se pouÏívalo l˘ko, moru‰ovník, bambu-
sové v˘honky, r˘Ïová sláma a konopí.
Materiál se dlouh˘m namáãením rozlo-
Ïil a pak rozmûlnil. Ka‰e fiedûná vodou
se ãerpala formou, která byla tvofiena
rámem s jemnou rohoÏí.  Získané listy
se pak vylisovaly a su‰ily. V âesk˘ch ze-
mích je papír spojován s vládou Karla
IV. a se zaloÏením Karlovy univerzity.
Tzv. „bílému fiemeslu" se u nás velmi
dafiilo, jiÏ  v 16. století je doloÏeno na
30 tiskáren na na‰em území.

30. 4. 2009
Zoologická zahrada Zlín

V rámci projektu „Salonky“ pofiádá
Mûstská knihovna zájezd do zlínské zoo,
která je jedineãn˘m místem, kde mohou
náv‰tûvníci vidût zvífiata v‰ech konti-
nentÛ v pfiírodním bioparku s voln˘m
v˘bûhem. Krásu místa dotváfií
nádhern˘ historick˘ zámeck˘ park
star˘ více neÏ 200 let. Náv‰tûvníky
upoutá sv˘m anglick˘m slohem a 1150
druhy vzácn˘ch dfievin a okrasn˘ch
bylin. Park patfií k dendrologicky nej-
cennûj‰ím zámeck˘m parkÛm celé
Moravy.  Dominantou parku je zámek
Le‰ná, kter˘ nechal postavit ‰lechtick˘
rod SeilernÛ na poãátku 19. století.



Kultura v Ti‰novû

8 TI·NOVSKÉ NOVINY 6/2009

Interiéry zámku budí obdiv zejména
dfievofiezbáfiskou prací vídeÀsk˘ch
mistrÛ z mofieného slavoÀského dubu.
Odjezd autobusu: nám. Míru

(od Elektry) v 8.00 hod.
Cena autobusu a vstupného do ZOO
a do zámku: 300,- Kã (záloha 150,- Kã
se platí pfiedem)
Zájemci se mohou hlásit osobnû nebo
telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Pfiedná‰ky

8. 4. 2009 v 19.30 hod.
Guineou – cestou necestou
(Povídání nejen o adopci na dálku)

Hostem v Mûstské knihovnû bude
Jifií Bouda z Brna, kter˘ je ãlenem hu-
manistického centra DIALOG. Toto
centrum sdruÏuje lidi rÛzn˘ch vyznání,
rÛzn˘ch ras a kultur, rÛzn˘ch vûkov˘ch
kategorií, ktefií si pfiejí vytvofiení lid‰tûj-
‰ího svûta – bez násilí, diskriminace
a zbyteãného utrpení, a jsou ochotni pro
to také nûco udûlat.

Poutavé vyprávûní s diapozitivy vás
jistû osloví osobní zku‰eností hosta,
kter˘ je zapojen do Projektu pomoci
dûtem na dálku, jehoÏ cílem je zaji‰tûní
vzdûlání dûtem, jejichÏ rodiãe si nemo-
hou dovolit hradit ‰kolné a v˘daje spo-
jené s v˘ukou.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné akce
a besedy

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.

Igor Ondfiíãek ãte dûtem
Oblíben˘ herec Mûstského divadla

v Brnû bude dûtem pfiedãítat v rámci
kampanû Celé âesko ãte dûtem. Termín
ãtení bude upfiesnûn.

V˘stava

Od 20. dubna 2009
Nejmilej‰í kniha mého dûtství

Pfiijìte se podívat a vybrat nejzdafii-
lej‰í knihu z v˘tvarné soutûÏe. Práce
dûtí mÛÏete pfiijít ohodnotit bûhem
mûsíce kvûtna do dûtského oddûlení,
kde bude v˘stava ke shlédnutí.
Nejzdafiilej‰í práce odmûníme – jak
jinak – neÏ hezkou knihou.

Z proutûného ko‰íku

1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4. a 29.
4. 2009 od 13.00 do 16.00 hod.

Ve stfiedeãních tvofiiv˘ch
dílnách se necháme inspirovat
Velikonocemi, budeme také vyrábût
drobnosti s jarními motivy.

Karel Plíhal zahraje
a zazpívá v Pfiedklá‰tefií

Koncert známého písniãkáfie Karla
Plíhala se bude konat v úter˘ 21. dubna
2009 v 19 hodin ve spoleãenském sále
obce Pfiedklá‰tefií v budovû OÚ.
Autorem hudby a textu v‰ech krásn˘ch
folkov˘ch písní, které zazní na kon-
certu, je Karel Plíhal (Padaly hvûzdy,
Námofinická, Kde jsou, KdyÏ jsi smutná
a mnoho dal‰ích).

Cena vstupenky na koncert je
150,- Kã. Pfiedprodej vstupenek bude
od 16. 3. 2009 na OÚ Pfiedklá‰tefií
(tel.: 549 410 170), v knihkupectví
Ra‰ková Ti‰nov (tel.: 549 410 122) a ve
Spoleãenském a kulturním centru
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Kufiim (te.: 541 263 556). V‰echny
zájemce o písnû Karla Plíhala srdeãnû
zve Kulturní komise obce Pfiedklá‰tefií.
UpozorÀujeme, Ïe program koncertu
není vhodn˘ pro dûti pfied‰kolního vûku.

M. K.

Po Vánocích vychází
i Velikonoce

Po úspû‰né kníÏce Vánoce, vychází
v Praze dal‰í s názvem „Velikonoce
(malé povídání o velk˘ch dnech)“, kte-
rou sestavil a napsal znám˘ praÏsk˘
knihkupec a spisovatel VráÈa Ebr.
KníÏka je úsmûvné ãtení o velikonocích

v bonmotech, aforismech i zamy‰leních.
âtenáfie Ti‰novsk˘ch novin potû‰í,

Ïe i tuto kníÏku nûkolika desítkami
kreseb doprovodil ná‰ spolupracovník
Miroslav Pavlík ze Îelezného.

Slavnostní kfiest se konal v Praze na
Václ. nám. v Luxoru za úãasti znám˘ch
praÏsk˘ch hereãek Libu‰e ·vormové
a Táni Fi‰erové. Besedu s obûma autory
doprovodila zpûvaãka Dagmara
Cortésová (dcera zpûváka Rudolfa
Cortése).

Kniha vy‰la pouze v omezeném ná-
kladu a prodává se pfiedev‰ím v Praze.
Nûkolik v˘tiskÛ bude k dostání také
v Ti‰novû na Jungmannovû ul. ve
V-ateliéru. KníÏeãka Vám urãitû pfiinese
kus jarní pohody.

(RED)

KPVU pátrá…

Na ãlánek „KPVU pfiipravuje“,
oti‰tûn˘ v ã. 3, ve kterém jsme pátrali po
nûkter˘ch v˘tvarnících regionu, reago-
valo nûkolik ãtenáfiÛ. Bez odezvy v‰ak
zÛstalo jméno absolventky Umûlecko-
prÛmyslové ‰koly v Praze Olgy
Stavûlové – Effenbergerové (1903).
Najde se nûkdo, kdo by ji znal? Stejnû
tak v zapomnûní upadl Dr. Bohumil
Harák  z ¤epky.

V roce 1972 se konala v Ti‰novû
v˘stava akademického malífie
Ant. Viktorína. Informaci o v˘stavû
pfiinesly TN vãetnû fotografie malífie.
Îel, tisk není pfiíli‰ kvalitní. Najde se
fotograf, kter˘ na této vernisáÏi fotogra-
foval, nebo nûkdo, kdo má fotografii
mistra Viktorína? Dûkujeme pfiedem za
informaci. (KPVU Îelezné 101, tel.: 549
413 420).

(PAV)

V˘stava nedoÏit˘ch 100 let
Bedfiicha Valy

Slavnostní vernisáÏí bude v Galerii
Art Periscope JamborÛv dÛm v Ti‰novû
zahájena v sobotu 4. dubna ve 14 hod.
dlouho oãekávaná v˘stava obrazÛ ma-
lífie Bedfiicha Valy, uspofiádaná pfii pfiíle-
Ïitosti jeho nedoÏit˘ch 100 let. V̆ stavu
uvede spolumajitel pofiádající spoleã-
nosti Art Periscope pan Franti‰ek
Vejpustek a o tvorbû umûlce promluví
také doc. Ing. Jan Lacina, CSc. V kul-
turním programu vystoupí pûvkynû
ND Vûra Bakalová a profesofii JAMU
Franti‰ek Kratochvíl (klavír) a Jifií
Novotn˘ (housle). V˘stava bude otev-
fiena dennû kromû pondûlí od 10 do
12 hod. a od 13 do 17 hod.
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Malífi Bedfiich Vala, rodák
z Nedvûdice, se narodil 6. bfiezna 1909
a takfika cel˘ svÛj Ïivot proÏil v Ti‰novû.
S vdûãností na nûho jako na svého uãi-
tele vzpomínají celé generace ÏákÛ. Byl
nejen dobr˘m kantorem, ale také
skromn˘m a talentovan˘m malífiem.
Maloval kraj, kter˘ mûl rád, a byly to
i Jeseníky, kam zajíÏdûl na svou cha-
loupku. O tom, Ïe doopravdy umûl,
svûdãí také fakt, Ïe ãasto, jiÏ po válce,
vystavoval po boku tehdy renomova-
n˘ch akademick˘ch malífiÛ, jako byl
Josef Jambor, bratfii Kotasové,
Franti‰ek ·tûpán, Emanuel Rann˘ ãi
Petr Bortlík. Na v˘stavû náv‰tûvníci
uvidí vÛbec poprvé mnoho obrazÛ ze
soukrom˘ch sbírek.

(PAV)

Úspû‰ná v˘stava o Africe

Do kulturního dûní Ti‰novska
vstoupila umûlecká spoleãnost Art
Periscope, s.r.o., která v bfieznu oficiálnû
zahájila svoji ãinnost v Jamborovû domû
první a nutno dodat divácky velmi

úspû‰nou v˘stavou fotografií s názvem
Doteky Afriky.

Bûhem vernisáÏe v nedûli 1. bfiezna
s úãastí témûfi 200 náv‰tûvníkÛ pras-
kala galerie ve ‰vech. Tolik divákÛ zde
bylo naposled pfii slavnostním otevfiení
Jamborova domu, a to uÏ je hodnou
fiádku let. Pofiadateli v˘stavy a fiediteli
galerie ZdeÀku Jílkovi se podafiilo
takfika nemoÏné. Na vernisáÏ pfiijeli
z Prahy v‰ichni vystavující fotografové,
coÏ se mnohdy nepodafií zrealizovat ani
v Praze. A tak náv‰tûvníci mohli uvítat
známou hereãku, stále usmûvavou
Ljubu Krbovou, jejího manÏela a spiso-
vatele Ondfieje Neffa, Ïurnalistu Jana
Svato‰e a cestovatele Václava ·ilhu
a Jifiího Vepfieka. V‰echny totiÏ spojilo
nejen fotografování a cestování, ale pfie-
dev‰ím láska k Africe.

Litovat mohou ti, ktefií si tento mi-
mofiádn˘ kulturní záÏitek nechali ujít.
Dal‰í moÏnost náv‰tûvy galerie Art
Periscope, s. r. o.. budou mít náv‰tûvníci
od 24. bfiezna 2009, kdy zde bude zahá-
jena prodejní v˘stava obrazÛ.
Podrobnosti na www.artperiscope.cz.

(PAV)

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje

30. 3. Pûveck˘ a sborov˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·
30. 3. Z. Tro‰ka, J Suchánek kino Svratka 19.30 MûKS

– talk show „Nebe v hubû…“
2. 4. Salonky – poznávací v˘let lesní pedagogiky 9.30 MûK
6. 4. Kytarov˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·

16. 4. V̆ roba ruãního papíru knihovna 9.30 MûK
17. 4. V̆ let – Pavel Novák junior kino Svratka 17.00 MûKS
22. 4. Jakub Smolík kino Svratka 19.30 MûKS
25. 4. Divadlo Prkno – Spoleãnost sál MûKS 19.30 MûKS
27. 4. Klavírní koncert sál ZU· 16.30 ZU·
30. 4. Salonky – ZOO Zlín MûK
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

28. 3. 2009 od 9 hod.
Dopoledne nejen
pro tatínky
Matefiské centrum Stu-
dánka bude patfiit hlavnû

tatínkÛm a jejich dûtem – cviãení, tvofiení,
prima zábava. Tû‰í se na vás táta David!

Helen Doron angliãtina pro dûti
od bfiezna koneãnû v Ti‰novû
v Matefiském centru Studánka!

Nabízíme angliãtinu pro dûti jiÏ od
1 roku. Unikátní metoda v˘uky pfiiroze-
nou a hravou formou.
Metodika akreditovaná M·MT.
Malé skupinky 6-8 dûtí.
Vynikající v˘ukové materiály a moÏnost
nûkolika let návazné v˘uky.
V pfiípadû zájmu kontaktujte
Mgr. Jaroslavu Paruchovou, certifikova-
ného uãitele Helen Doron, a domluvte si
zku‰ební hodinu zdarma.
Tel.: 731 242 167
Email: paruchova@seznam.cz

Spoleãnost pfiátelská rodinû 2009

Matefiské centrum Studánka vyhla-
‰uje kampaÀ MC – Spoleãnost pfiátel-
ská rodinû.

Cílem kampanû je ocenit TY (sub-
jekty místní pÛsobnosti – firmy, organi-
zace, úfiady…), ktefií sv˘m jednáním
podporují rodinu, nebo naopak upozor-
nit na moÏnosti zlep‰ení podmínek
rodin s dûtmi v kaÏdodenním Ïivotû.
Kdo navrhuje:
– uÏivatelé
– samotní zájemci o certifikát
Koho je moÏné navrhnout:
– státní i soukromé spoleãnosti

a organizace
– kulturní a sportovní instituce
– ‰koly, nemocnice, úfiady….
Kritéria:
– nabídka trvalého charakteru
– bezbariérové prostfiedí
– vstfiícnost rodinû (slevy, dûti vítané,

ãisté, nekufiácké)
– ohleduplnost k Ïivotnímu prostfiedí
Jak navrhovat:
– pomocí formuláfie pfiímo v MC Studánka,

více na www.studanka.webzdarma.cz
Návrhy na ocenûní budou pfiijímány
do 30. 8. 2009. Vyhodnocení porotou

V˘stavy
Datum Akce Místo

4. 4. – 19. 4. „NedoÏit˘ch 100“ Bedfiicha Valy JamborÛv dÛm
8. 2. – 29. 3. Rostliny, zvífiata a lidé Podhorácké muzeum

31. 3. – 26. 4. Tak dlouho se chodí se dÏbánem Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo

2. 3. – 30. 4. Václav Kappel – fotografie Domov sv. AlÏbûty
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a slavnostní pfiedání certifikátÛ pro-
bûhne na podzim 2009. O prÛbûhu kam-
panû Vás budeme prÛbûÏnû informovat.

JiÏ ocenûné subjekty:
Za rok 2005 – dûtsk˘ obchod

U Davídka, Potraviny U PivoÀkÛ,
Stolafiství Slovák

Za rok 2006 – Mûstská knihovna
Ti‰nov, Restaurace âerven˘ ml˘n

Za rok 2007 – Lékárna Arnika, Mûsto
Ti‰nov

V roce 2008 nebyl podán Ïádn˘ návrh
na ocenûní v Ti‰novû a okolí.

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

www.ddm-tisnov.cz

Velikonoãní díl-
niãka pro dûti
Pfiijìte se inspiro-
vat a vyrobit si

svoji vlastní velikonoãní v˘zdobu.
Kdy: pátek 3.4. 2009 od 15.00 do 17.00
Kde: DDM – dílna na hasiãce
S sebou: 2-3 vyfouknutá vajíãka

a barevné látkové stuÏky
Cena: 20,- Kã

Tifany – jarní motivy
Obrázek, kytka nebo ‰perk inspiro-

van˘ pfiicházejícím jarem. Drobná vit-
ráÏ z barevn˘ch sklíãek spojená cínem.
MÛÏete si pfiinést vlastní návrh nebo se
inspirovat na místû hotov˘mi v˘robky
nebo z knih.
Kdy: sobota 18. 4. 2009

od 9.00 do 12.00 hodin
Kde: DDM Ti‰nov, Riegrova 312
S sebou: pracovní obleãení a pfiezÛvky
Cena: 450,- Kã
Lektor: Monika Chlupová

Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 731 507 220 nebo: lazarova@ddm-
tisnov.cz

Jak se Ïije ve tmû

Ve stfiedu 5. bfiezna
2009 nav‰tívili
na‰i ‰kolu dva

lektofii pro v˘chovnû vzdûlávací programy
„Hele lidi“ paní Ivana Oveãková a pan
Franti‰ek Koplík (nevidící fiemeslník
a lektor).

Îáci 3. B a 4. A si formou her a ãin-
ností sami prakticky vyzkou‰eli Ïivot
nevidomého ãlovûka. Provûfiovali si
svoje hmatové schopnosti a sluch.
Nevidící lektor jim pfiedvedl pouÏívání
slepecké hole, dal jim praktické rady,
poradil jim, jak se chovat pfii náhodném
setkání s nevidícím, pohovofiil o moÏnos-
tech zamûstnání nevidom˘ch. Souãástí
programu bylo modelování podle
Axmanovy techniky, kdy si dûti spoleãnû
s lektory vyzkou‰ely vymodelovat obli-
ãej z hlíny.

Projekt byl hrazen z finanãních pro-
stfiedkÛ na‰í ‰koly za finanãní podpory
Nadaãního fondu âeského rozhlasu
Svûtlu‰ka. Takto mohly b˘t dûti oboha-
ceny o praktické rady a zku‰enosti pro
budoucí Ïivot.

Dûtem v‰ak pfiejeme, aby se do po-
zice nevidom˘ch nikdy nedostaly.

Mgr. J. Anto‰ová, Mgr. V. StaÀková
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna 

Jak se Ïije ve tmû podruhé,
tentokrát oãima dítûte

Ve ãtvrtek 5. bfiezna 2009 nav‰tívili
na‰i ‰kolu dva lidé z Tasova – Ivana
Oveãková a Franti‰ek Koplík. Pfiijeli
proto, aby nás seznámili s Ïivotem lidí,
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ktefií nevidí (proto se akce naz˘vá „sle-
pí‰i“). V Tasovû je totiÏ ‰kola, kde se
nevidomí uãí pomocí Axmanovy tech-
niky modelovat z hlíny. Ivana vidí
dobfie, ale Franti‰ek je slep˘. Nejprve
jsme si na chodbû zavázali oãi ‰átkem
a Ivana nás vedla za ruku do tfiídy, kde
jsme se posadili na pfiipravené Ïidle. Se
zavázan˘ma oãima  jsme zkou‰eli osa-
hávat rÛzné vûci a hádali jsme, co to je.
Franti‰ek nám ukázal stolní hry pro ne-
vidomé, jak si umí zalít ãaj, pozná rÛzné
bankovky a jiné pfiedmûty. Nakonec
jsme si vymodelovali z hlíny obliãej.
ProtoÏe jsme se jiÏ mohli dívat a nemu-
seli mít zavázané oãi, bylo to lehké
a moc nás to bavilo. Franti‰ek procházel
kolem nás a hmatem vybíral v˘robek,
kter˘ se mu nejvíce líbil. Zvítûzila
Aniãka Buterinová. Tato akce byla pro
nás velmi pouãná, protoÏe jsme si mohli
na vlastní kÛÏi vyzkou‰et Ïivot lidí po-
stiÏen˘ch slepotou.

Helenka Bednáfiová IV. A
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Oznámení Z· Smí‰kova

Základní ‰kola Ti‰nov, Smí‰kova
840 oznamuje, Ïe ve ‰kolním roce
2009/2010 opût otevfie VI. tfiídu s vy‰‰í
hodinovou dotací anglického jazyka
a od 7. roãníku s moÏností volby
druhého cizího jazyka.

Podmínkou pfiijetí je úspû‰né
zvládnutí písemného testu z anglického
jazyka.
Termín konání: 4. 5. 2009

ve 13.00 hod. v budovû
Z· Smí‰kova 840

Pfiihlá‰ky lze vyzvednout na fieditelství
‰koly.
Tel. ã.: 549 415 163

Hele lidi

Ve ãtvrtek 5. února se na na‰í ‰kole
konala v˘chovnû vzdûlávací lekce pro
Ïáky 4. a 5. roãníkÛ „Hele lidi“. Dûti se
na ní seznámily se Ïivotem nevidom˘ch
lidí a jak by jim mohly pomáhat. Dûtem
se program velmi líbil, coÏ potvrzují
i následující fiádky.

Program „Hele lidi“ byl ve ãtvrtek
5. února. KdyÏ jsme stáli pfied dvefimi,
zavázali jsme si oãi ‰átkem. Potom nás
nevidící pan Franti‰ek odvedl do tfiídy
a posadil kaÏdého na Ïidli.

Se zavázan˘ma oãima jsme si posí-
lali pfiedmûty, které jsme mûli hmatem
poznat a zapamatovat si je. Pfii pfiedá-
vání sousedovi jsme museli spolupraco-
vat a zeptat se, jestli má prázdné ruce,
a aÏ potom jsme mu vûc mohli dát. Pak
jsme uÏ bez ‰átku zkontrolovali, jestli
jsme vûci opravdu poznali.

Franti‰kova spolupracovnice nám
ukazovala v‰elijaké v˘robky z kera-
miky, které vyrobily slepé dûti. Ukázala
nám také, jak se máme zachovat, kdy-
bychom potkali nûkoho slepého a on by
potfieboval pomoc. Tfieba pfiejít na dru-
hou strana ulice. Seznámili jsme se
s rÛzn˘mi pomÛckami pro nevidomé:
jak se ‰ablonkou rozeznají papírové
peníze, s párovaãem na ponoÏky, hodi-
nami, telefony, míãi na hraní míãov˘ch
her, dûrovanou tabulku s kolíãky na tvo-
fiení obrázkÛ, Braillov˘m písmem.

Druhou hodinu jsme dostali kus ke-
ramické hlíny a zaãali jsme maãkat hady,
které jsme postupnû pfiilepovali na
krabiãku od Fruka, aÏ byla celá zakrytá
hlínou, pfiidali jsme pusu, oãi, u‰i, nos,
oboãí a vlasy. Chodil mezi námi nevidící
pan Franti‰ek, radil nám a zkou‰el,
jestli to máme dobfie pfiipevnûné.
Na konci pan Franti‰ek vybral nejhezãí



RÛzné

14 TI·NOVSKÉ NOVINY 6/2009

hlavu a v˘herce dostal srdce na dlani,
vyrobené z keramiky.

Vylu‰tili jsme také vzkaz napsan˘
Braillov˘m písmem: „Ahoj, napi‰ posle-
pu svoje jméno.“

Program se mi líbil, hodnû jsem se
nauãila o nevidom˘ch lidech. Vyrobené
hlavy dala paní uãitelka do ‰kolní kera-
mické pece a mohli jsme si je vzít domÛ.

Iveta DaÀhelová, Ïákynû 4.B
Z· Smí‰kova

Zápis do matefiské ‰koly
Sluníãko  a u Humpolky
v Ti‰novû
na ‰kolní rok 2009/2010

Den otevfien˘ch dvefií probûhne
v úter˘ 7. dubna 2009 od 8.00 do
16.00 hod., kdy si rodiãe  s dûtmi mohou
prohlédnout obû pracovi‰tû ‰kol – Na
Rybníãku i na Horovû ulici
– U Humpolky i na Kvûtnické ulici
a vyzvednout si Ïádost o pfiijetí dítûte
do M·.

Zápis dûtí do M· probûhne ve ãtvr-
tek 16. dubna 2009 od 8.00 do 16.00 hod.
pouze na pracovi‰ti Na Rybníãku
a U Humpolky, kde rodiãe dûtí pfiedají
fieditelce vyplnûnou a lékafiem potvrze-
nou Ïádost. ZároveÀ jim budou poskyt-
nuty dal‰í informace t˘kající se pfiijetí
dûtí do M·.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V pátek 13. 3. t. r. odpoledne jsme
pofiádali spoleãné setkání vozíãkáfiÛ
a jejich pfiíznivcÛ spojené s v˘roãní
schÛzí této organizace.

Na‰e setkání se uskuteãnilo v ka-
várnû DIANA. Chceme touto cestou po-
dûkovat firmû Mouka, paní Kocourkové,
vedoucí kavárny a panu Kocourkovi za
to, Ïe nám umoÏnili náv‰tûvu tûchto
prostor tím, Ïe nás i s vozíãky vyvezli do
1. patra, kde se kavárna nachází.

Dûkujeme i personálu za vzornou
obsluhu a milé chování.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

Okénko ekoporadny
Sázení jedliãek s procházkou
po Klucaninû

Zaãíná jaro a s ním pfii‰el
i vhodn˘ ãas k vysazení jed-
liãek, které si obyvatelé
Ti‰nova a okolí mohli
koupit pfied Vánoci v Eko-

poradnû. Pokud chcete zasadit svoji
vánoãní jedliãku, pomoci se zasazením
jedliãek, které zbyly v Ekoporadnû nebo
se jen tak projít po Klucaninû pod
vedením doc. Ing. Jana Laciny, CSc.,
vyhraìte si ãas na nedûlní dopoledne
dne 5. dubna. Sraz je v devût hodin
u nemocnice. Pokud mÛÏete, vezmûte
s sebou r˘ã nebo jin˘ nástroj vhodn˘ na
sázení a vodu na zalití zasazen˘ch jedli-
ãek.

Tû‰íme se na Va‰i úãast!

Z lomnického zámku

V‰echno okolo nás opût zaãíná
vonût jarem a ‰kolní rok zaãne brzy
ukrajovat ze své poslední tfietiny.

Pfiíroda se po leto‰ní bílé zimû znovu
zaãíná probouzet k Ïivotu, ale na
na‰í ‰kole je Ïivo a ru‰no stále,
zimní spánek se nás opravdu net˘ká.
Ráda bych vás teì provedla dÛleÏi-
t˘mi událostmi, které nás v poslední
dobû potkaly, a nabídnu i mal˘
v˘hled do budoucna.

V leto‰ním ‰kolním roce se na-
‰emu t˘mu grantÛ a projektÛ poda-
fiilo po usilovném hledání najít part-
nerskou ‰kolu, se kterou by bylo
moÏné navázat uÏ‰í spolupráci.
Vhodného partnera jsme na‰li za v˘-
chodními hranicemi, tedy na starém
dobrém Slovensku. Na na‰i v˘zvu
zareagovalo SOU Komenského
Pezinok, které podobnû jako my pfii-
pravuje na budoucí povolání kadefi-
níky, kuchafie a ãí‰níky. V mûsíci
lednu se uskuteãnila první pfií-
pravná náv‰tûva, vedení na‰í ‰koly
se vydalo do slovenského Pezinku,
aby si prohlédlo tamní uãili‰tû a za-
hájilo spolupráci na spoleãn˘ch pro-
jektech. V prvním bfieznovém t˘dnu
pak zavítali zástupci slovenské ‰koly
k nám. Obû strany se dohodly na
v˘mûnném pobytu vybran˘ch ÏákÛ
uãebních oborÛ, skupina na‰ich ka-
definíkÛ a kuchafiÛ-ãí‰níkÛ se tak
v dubnu vydá sbírat nové zku‰enosti
na Slovensko. Fotografie z náv‰tûvy
i odkaz na internetové stránky na‰í
partnerské ‰koly naleznete spolu
s dal‰ími uÏiteãn˘mi informa-
cemi a zaj ímavostmi na adrese
www.zameklomnice.cz.

Nyní se s Vámi chci podûlit
o velk˘ úspûch zástupce na‰í ‰koly.
Mirek Randuch, Ïák tfietího roãníku
uãebního oboru kadefiník, se na
únorovém Mistrovství republiky
mlad˘ch kadefiníkÛ a kosmetiãek
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Harmonie 2009 umístil v tzv. stfiíbr-
ném pásmu a je‰tû tak pfiekonal loÀ-
skou bronzovou pfiíãku Terezy
Burianové. Îe bychom se tedy pfií‰tí
rok mohli tû‰it na zlato? Mirkovi
k v˘bornému v˘sledku touto cestou
je‰tû jednou gratulujeme a dûkujeme
za skvûlou reprezentaci ‰koly.
Fotografie ze soutûÏe si mÛÏete pro-
hlédnout na na‰ich internetov˘ch
stránkách.

Závûrem bych je‰tû ráda v‰echny
pozvala na tradiãní pfiehlídku odbor-
n˘ch dovedností na‰ich ÏákÛ, která
letos probûhne pfiímo v areálu
zámku. Akce se koná 15. kvûtna
a ponese se v barokním duchu.
Pokud tedy chcete nasát atmosféru
za‰l˘ch ãasÛ lomnického zámku,
urãitû nás v tento den pfiijìte nav-
‰tívit.

Mgr. Lucie Halouzková
uãitelka SOU a SO· SâMSD

Lomnice u Ti‰nova, s. r. o.

Z ãinnosti ÚO SD Ti‰nov

V tûchto dnech, pfiesnû 9. 4., si
na‰e organizace Svazu diabetikÛ pfii-
pomíná 15. v˘roãí zaloÏení. V rámci
ustavení Svazu diabetikÛ âR jsme
byli jedni z prvních na jihu Moravy.
S postupn˘m roz‰ifiováním ãlenské
základny  se roz‰ifiovala ãinnost na‰í
organizace. Pod vedením ústfiedí SD
byly zpracovány projekty pro ãinnost
na‰í organizace. Jednalo se pfiede-
v‰ím o tyto projekty: cviãení, cviãení
v bazénu, zdravotnû v˘chovná ãin-
nost a edukaãnû preventivní pobyty
v odpovídajících zafiízeních. Cílem
uveden˘ch projektÛ je seznamovat
diabetiky a dal‰í zájemce s plnohod-
notn˘m Ïivotem diabetika.

Ve spolupráci s diabetologickou
ambulancí se roz‰ifiovala organizace
o dal‰í ãleny, ãímÏ postupnû vzrostla
na nejvût‰í organizaci v rámci
Jihomoravského kraje.

Po stabilizaci ãlenské základny
byly pro ãleny a vefiejnost pofiádány
v˘stavy produktÛ pro diabetiky
a pfiedvádûny novinky pouÏívané pfii
léãení. Tyto v˘stavy postupnû za-
nikly z dÛvodÛ finanãních a kvÛli
slábnoucímu zájmu vystavovatelÛ,
ktefií se soustfieìovali na vût‰í akce,
které mûly pro nû vût‰í finanãní
efekt (Praha, Brno, Ostrava). Od
této doby pfietrvává sluÏba pro na‰e
ãleny v zabezpeãování kvalitních sla-
didel. Pokud je zájem, zúãastÀujeme
se v˘stav v Brnû, kde se prezentují
firmy mající vztah k léãení diabetu.
Pravidelnû od zaloÏení organizace
plníme projekt edukaãních pobytÛ
v délce sedmi dnÛ v zafiízeních, jeÏ
jsou schopna zajistit ve‰keré pod-
mínky pro splnûní projektu. Dle
zájmu bylo zabezpeãováno cviãení
v tûlocviãnû nemocnice Ti‰nov. Dále
zaji‰Èujeme cviãení v bazénu
Z· Lomnice. Zde je tfieba podo-
tknout, Ïe tyto projekty musí splÀo-
vat podmínky,  jeÏ spoãívají v tom, Ïe
je ãinnost provádûna pod dohledem
sester.

V rámci zdravotnû v˘chovné
ãinnosti probíhají 1x mûsíãnû dvû
klubová setkání (DPS a MûKS) pod
vedením zdravotních sester. Na uve-
den˘ch setkáních si navzájem
pfiedáváme zku‰enosti a dovídáme
se o novinkách v léãbû diabetu.
RovnûÏ provádíme kontrolní mûfiení
glykémie a probíhá krátká pfied-
ná‰ka. Smûrem k vefiejnosti na‰e or-
ganizace provádí vÏdy ke svûtovému
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Dni diabetu (14. listopad) bezplatná
mûfiení glykémie a poradenskou ãin-
nost. Novû organizujeme jiÏ tfietím
rokem Pochod proti diabetu. Tato
akce je celosvûtovû organizována
a má upozornit na vzrÛstající poãet

diabetikÛ v rámci populace. V âR se
tato hodnota blíÏí k ãíslu 800 tisíc
obãanÛ – evidovan˘ch diabetikÛ.
Tímto pochodem demonstrujeme to,

Ïe i pohyb nám pomáhá pfiekonávat
potíÏe a pfiedcházet komplikacím
této nemoci.

Na‰e organizace není organizací
Ti‰novákÛ. âlenská základna se
skládá v podstatû z ãlenÛ z celého

okolí od Brna po
Nedvûdici. Organi-
zace je rozdûlena do
úsekÛ, kde dobrovolní
ãlenové pfiedávají
informace z v˘boru,
ústfiedí a klubov˘ch
setkání. Za dobrovol-
nou práci pro Svaz
diabetikÛ byli na‰i
ãlenové odmûnûni
plaketami od ústfiedí
v Praze. DÛleÏitou
spolupráci je tfieba
pfiipomenout i s MûÚ
Ti‰nov a okolními
obcemi, které finanã-
ními pfiíspûvky po-
máhají uskuteãÀovat
plnûní projektÛ, kte-
ré si na‰e organizace
na kaÏdé období vy-
tyãuje. Leto‰ní rok
2009 je rokem
8. sjezdu diabetikÛ,
kde budou vytyãeny
úkoly pro dal‰í ãtyfi-
leté funkãní období
pro v‰echny organi-
zace SD âR.

V závûru hodno-
cení ãinnosti na‰í
organizace je tfieba
podûkovat za spolu-

práci s diabetology, zdravotními
sestrami a ostatními spolupracov-
níky. Dobrá spolupráce je rovnûÏ se
cviãitelkami, které nás doprovázejí
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na rekondiãní pobyty. V˘boru organi-
zace je tfieba podûkovat za organizo-
vání zmínûn˘ch projektÛ  a popfiát
zdraví do dal‰í ãinnosti nejen v jubi-
lejním roce, ale i po listopadovém
sjezdu.

Pfiedseda ÚO SD Ti‰nov
Zdenûk Pleskaã

Vítání jara na
Ti‰novsk˘ch trzích

První leto‰ní trhová
slavnost je pfiipravena
na 4. dubna. Louãí se se
zimou, vítá nové roãní
období a pfiipomíná blí-
Ïící se Velikonoce. Na

téma „Vyná‰ení smrtky a pfiiná‰ení
léteãka“ se mÛÏete tû‰it na následu-
jící program:
– od 8.00 do 9.30 hod.: lidové písnû

souboru Donava s cimbálem, hous-
lemi, basou a harmonikou

– od 9.30 hod.: slavnostní zahájení
leto‰ní trhové sezóny starostou
mûsta Ti‰nova Ing. Franti‰kem
Svobodou a pofiadateli

– pfiedstavení obyãejÛ a zvyklostí
typick˘ch pro jarní svátky
PhDr. Irenou Ochrymãukovou
z poboãky Muzea Brnûnska
– Podhoráckého muzea v Pfied-
klá‰tefií

– dramatické pásmo Z· Pfiedklá‰tefií:
Otvírání studánek ÏákÛ IV. tfiídy
pod pedagogick˘m vedením Ilony
Krausové, Vyná‰ení smrti a vítání
jara (Ïáci V. tfiídy a Eva Bauerová).
Hru na zobcovou flétnu s dûtmi
nacviãila Lenka Novotná.

– od 9.00 do 11.00 hod.: tvÛrãí dílna
pro dûti a rodiãe pod vedením

Dagmar Lazarové, DDM Ti‰nov
– zdobení léteãek (nara‰en˘ch
vûtviãek), zdobení vajíãek voskem,
ukázka techniky madeira (provr-
távání vajíãek a zdobení bíl˘m
voskem) a pletení pomlázek se
zku‰en˘mi koledníky z KVJ

Od 8.00 hodin najdete na trhov˘ch
stáncích osvûdãené zboÏí, ale také
nabídku typickou pro jarní mûsíce:
– jidá‰e, zelené hlaviãky, velikonoãní

perníãky a dal‰í cukráfiské specia-
lity Jarmily Ëapkové ze Svatoslavi

– kraslice zdobené reliéfní technikou
Jarky Dospí‰ilové z Ti‰nova

– háãkované velikonoãní ozdoby paní
Fabiánové z Doubravníka

– domácí mouãníky Hany Pfiíbram-
ské z Ti‰nova

– biozelenina farmy Pospí‰ilov˘ch
z Holubí Zhofie a farmy Machovi
z Osové Bít˘‰ky

– domácí zabijaãka manÏelÛ
Korenekov˘ch z Hlubok˘ch DvorÛ

– toãené i lahvové medové pivo
Kvasar ze Sentic

– tepl˘ punã, káva, ãaj, ãokoláda,
grog

– bûÏné i exotické kofiení firmy
Ondru‰ z Brna

– perníky a medovina Lenky
Umlá‰kové z Kufiimi

– keramické obrázky na zeì Martiny
Hlou‰kové z Nedvûdice

– potraviny pro zdrav˘ Ïivotní styl
ze Zdravé v˘Ïivy Veronika

– káva, ãaj, kakao, ãokoláda a jiné
Fair-trade potraviny ze zemí tfie-
tího svûta, pfiírodnû ladûné dfie-
vûné skládaãky, pexesa pro dûti
a dal‰í zboÏí Ekoporadny
Ti‰novsko

Koneãn˘ seznam prodejcÛ sledujte
od 30. bfiezna v teletextovém vysí-
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lání Ti‰novské televize, na v˘lepo-
v˘ch plochách, na stránkách
http://trhy.tisnovsko.eu, na ná-
stûnce Ekoporadny Ti‰novsko vedle
lékárny Arnica nebo v novû zbudo-
vané v˘vûsce pfiímo na námûstí.

Vzhledem ke kapacitû v˘robcÛ
a pûstitelÛ je nejvût‰í v˘bûr po osmé
hodinû ranní.

Jarní trhovou slavnost pofiádá
obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko, mûsto Ti‰nov, poboãka
Muzea Brnûnska – Podhorácké mu-
zeum v Pfiedklá‰tefií, DDM Ti‰nov,
Ing. Karel ¤íha – lesní ‰kolka a za-
hradnictví za finanãního pfiíspûní
âSOB Ti‰nov.

Pûkné jarní dny nejen na trzích pfieje
Karolina Krátká, Václav Drhlík

a Irena Ochrymãuková

Ti‰novské trhy v roce 2009

Pravidelné sobotní trhy budou
i letos zahájeny v polovinû ãervna
a pokud potrvá zájem prodejcÛ i na-
kupujících, budou se opakovat kaÏd˘
t˘den aÏ do konce fiíjna. ZároveÀ je
naplánováno pût trhov˘ch slavností
s doprovodn˘m kulturním progra-
mem a tvÛrãími dílnami pro dûti
a dospûlé, které tematicky odpoví-
dají zvykÛm a obyãejÛm v kolobûhu
roku. Leto‰ní novinkou jsou také
Ble‰í trhy, kde mohou lidé bez
poplatku za stánek prodávat, co jim
doma pfieb˘vá. 

V roce 2009 se mÛÏete na ná-
mûstí pfied radnicí konkrétnû tû‰it
na tyto trhové akce: 
4. dubna: Vyná‰ení smrtky a pfiiná-

‰ení léteãka (prodej a doprovodn˘
program)

25. dubna: Ble‰í trhy (prodej pouÏi-
tého a pfiebyteãného zboÏí, do-
provodné akce ke Dni Zemû) 

16. kvûtna: Ti‰novské trhy (pouze
prodej)

30. kvûtna: Ti‰novské trhy (pouze
prodej)

13. ãervna: Letnice (prodej a dopro-
vodn˘ program), zahájení pravi-
deln˘ch sobotních trhÛ 

29. srpna: SklizÀové slavnosti aneb
Bez práce nejsou koláãe (prodej
a doprovodn˘ program)

26. záfií: Václavské hody (tradiãní
slavnosti pofiádané mûstem
Ti‰nov)

17. fiíjna: Den stromÛ (prodej
a doprovodn˘ program) 

28. listopadu: Adventní slavnosti
(prodej a doprovodn˘ program)

12. prosince: Adventní trhy (pouze
prodej)

Ti‰novské trhy pofiádá obãanské
sdruÏení Za sebevûdomé Ti‰novsko,
mûsto Ti‰nov a poboãka Muzea
Brnûnska – Podhorácké muzeum
v Pfiedklá‰tefií. Aktuální informace
je moÏné sledovat na:
http://trhy.tisnovsko.eu/.

Prodávejte
na Ti‰novsk˘ch trzích

Pûstujete sazeniãky, zeleninu,
ovoce a nevíte co s pfiebytky? Rádi
zavafiujete, su‰íte ovoce nebo vafiíte?
Pletete ko‰e, váÏete suché vazby,
malujete, vyrábíte ‰perky? Zkuste
prodávat v sobotu dopoledne na ná-
mûstí pfied radnicí! Va‰e zboÏí bude
propagováno ve vysílání Ti‰nov-
ské televize, na stránkách
http://trhy.tisnovsko.eu, na ná-
stûnce Ekoporadny Ti‰novsko vedle
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lékárny Arnica a v novû zbudované
v˘vûsní skfiíÀce umístûné pfiímo na
námûstí.

Prodejci, ktefií nabízí místní
potraviny a v˘robky, si mohou
pronajmout trhov˘ stánek za
100,- Kã/dopoledne nebo si zajistit
vlastní prodejní místo s poplatkem
15,- Kã/m2. Pfii akcích s doprovodn˘m
programem se platí  pfiíplatek
50,- Kã. Zemûdûlské plodiny, ovoce
apod. se prodávají bez Ïivnosten-
ského listu do zisku 10 000,- Kã/rok.

Více informací o moÏnostech pro-
deje na Ti‰novsk˘ch trzích získáte
na Mûstském úfiadû Ti‰nov,
nám. Míru 111, pfiízemí, Eva
Zavfielová, tel.: 549 439 851, e-mail:
eva.zavrelova@tisnov-mesto.cz nebo
na http://trhy.tisnovsko.eu.

DUBEN ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Nedûle 5. 4. 13.30 házená dorci Újezd
15.00 házená muÏi B Újezd
17.00 házená muÏi A Dolní Cerekev

Nedûle 26. 4. 10.00 házená ml. Ïáci Bohunice
11.15 házená st. Ïáci Bohunice
13.30 házená dorci Dolní Cerekev
15.00 házená muÏi B Bohunice
17.00 házená muÏi A Bohunice

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pondûlí 30. 3. 9.00 – 17.00 bytov˘ textil – v˘razné slevy
Úter˘ 31. 3. 9.00 – 17.00 bytov˘ textil – v˘razné slevy
Stfieda 1. 4. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 8. 4. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 9. 4. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Sobota 18. 4. 9.00 – 17.00 prodej obuvi
Nedûle 19. 4. 10.00 – 18.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 20. 4. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 21. 4. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 22. 4. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 23. 4. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Pátek 24. 4. 10.00 – 18.00 prodej textilu a dom. potfieb
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Trhy ti‰novské,
buìteÏ pozdraveny!

Rozpor mezi plánovan˘m státním
hospodafiením a potfiebami obyvatel-
stva se fie‰il zpÛsobem, jazykem
a v podstatû i ãiny odpovídajícími
roku 1955, byÈ s v˘sledky neval-
n˘mi. Z jednání odboru pro obchod
ONV Ti‰nov zmiÀme:

„Je skuteãnû tfieba, aby vesnice
nabídla mûstu své pfiebytky. Aby se
umoÏnilo obyvatelÛm vesnic dobfie
prodat tyto pfiebyteãné zemûdûlské
produkty a dûlnictvu je nabídnout za
jejich práci, pofiádají se pravidelné
t˘denní zemûdûlské trhy v Ti‰novû.
BohuÏel nutno fiíci, Ïe ze strany ves-
nice není zatím pro tyto trhy pocho-
pení a trhy obsazují VSD (Vesnická
spotfiební druÏstva) a OSSD sv˘mi
prodejnami s textilem a cukrovin-
kami. Chtûli jsme pomoci. ZajíÏdûli
jsme na vesnice, hovofiili v JZD
i s rolníky a odpovûì, pokud se t˘ãe
vepfiového masa, byla stejná.
Uzavírají smlouvy na státní nákup,
kde mimo vy‰‰í ceny obdrÏí je‰tû na
1 vepfie 2q hodnotného krmiva. Tato
skuteãnost brzdí rozvoj zemûdûl-
sk˘ch trhÛ v Ti‰novû a potrvá do té
doby, dokud nebude získáno dosta-
tek krmiva. PotíÏ je i s dodáním rost-
linn˘ch v˘robkÛ na trh. Po koupi
vepfiového masa je velká poptávka
u prÛmyslov˘ch závodÛ, kamÏ JZD
také vepfie dodávají. JZD neztrácí na
trhu pfii dne‰ním nedostatku pracov-
ních sil ãas, takÏe tento prodej je pro
nû v˘hodnûj‰í, stejnû jako pro dûl-
níky samé… Do akce získávání
zemûdûlcÛ a JZD pro trhy v Ti‰novû
se zapojili nyní instruktofii JZD.
Doufáme, Ïe se situace zlep‰í.“

Z konce 50. let:
„Poãet trhÛ, jak byl plánován,

splnûn nebyl a je aÏ pfiekvapující, jak
mal˘ zájem ze strany spotfiebitelÛ
o trhy je. Celkem se zúãastnila VSD
sedmi v˘roãních trhÛ… Lep‰í v˘-
sledky jsou docilovány pfii zájez-
dech… a pfiíleÏitostném stánkovém
prodeji... Konání trhÛ je nákladné,
kdeÏto zájezdy a stánkov˘ prodej
s men‰ími náklady mají lep‰í úspû-
chy, protoÏe jsou chystány podle oka-
mÏit˘ch potfieb vesnice (pfii hodech,
dobírání pracovních jednotek v JZD,
rÛzn˘ch oslavách atd.).“

Obnovení trhÛ, smûfiující k „záso-
bování mûsta a upevnûní trÏního
svazku mezi mûstem a vesnicí“, se
nedafiilo.

Z dne‰ního ãasového odstupu ta-
kové pokusy o trhy mÛÏeme oznaãit
za umûlou nápodobu. V bfieznu 1957
byl v Ti‰novû zorganizován „první
jarní v˘roãní trh“, prodejci byly pod-
niky Pramen, Jednota, Bazar. V ãer-
venci roku 1957 se konala v Ti‰novû
oslava Mezinárodního druÏstevního
dne, spojená ale hlavnû s kulturním
programem. V polovinû prosince
téhoÏ roku se prodávalo v sokolovnû
vánoãní zboÏí – byly to v souladu
s tehdej‰í politikou Trhy Dûdy Mráze.

Pfii oslavách sedmi set let mûsta
Ti‰nova v roce 1959 se za sokolovnou
konal rozsáhl˘ jarmark v historic-
kém duchu. Prodávalo se hlavnû ob-
ãerstvení, cukráfiské a perníkáfiské
zboÏí, uzeniny, kyselé okurky, peãi-
vo, káva, nápoje. Na odbyt ‰ly upo-
mínkové pfiedmûty, zábavu dotváfiely
pouÈové atrakce.

Podobné jarmarky se staly doplÀ-
kem vût‰ích vefiejn˘ch akcí v Ti‰novû
i v dal‰ích letech.
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V ‰edesát˘ch letech, kdy Ti‰nov
uÏ nebyl okresním mûstem, zaãaly
v souvislosti se slavením Dne hor-
níkÛ mimofiádné prodejní akce.
S pÛvodními trhy regionálního roz-
sahu mûly pramálo spoleãného.
Prodávalo se zde pfiedev‰ím nedo-
statkové zboÏí, prodejci byli z bûÏ-
n˘ch v˘robních státních podnikÛ.
Forma byla snad neobvyklá, ale
hlavnû obsah, zpÛsob prodeje a ko-
munikace se zákazníky se neli‰ily od

bûÏn˘ch ob-
chodních slu-
Ïeb. V té dobû
bylo ostatnû
v Ti‰novû
48 stál˘ch
prodejen, 15
s potravináfi-
sk˘m zboÏím,
10 provozoven
p o d n i k u
Restaurace a jí-
delny, zbytek
prodejny ostat-
ního zboÏí.
A tak bychom
mohli pokraão-
vat.
Trhy se tehdy
staly minulostí.
Tradice má
v‰ak jednu
skvûlou vlast-
nost – mÛÏe
b˘t obnovena,
znovuzrozena.
V nov˘ch pod-
mínkách, v cí-
lené nabídce
a teprve ãasem
s e  t v o fi í c í
p o p t á v c e .
Ti‰novské trhy

zaãínají Ïít svou pfiítomností, dou-
fejme, Ïe najdou místo i v bu-
doucnosti.

Irena Ochrymãuková
Dáno v Pfiedklá‰tefií v úter˘

po sv. Máfií Magdalenû
L. P. 2008.

Trh v Ti‰novû kolem roku 1900.
Foto archiv Podhoráckého muzea.
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Bronzové basketbalistky

Skvûlého úspûchu dosáhlo druÏstvo
basketbalistek ti‰novského gymnázia.
Stejnû jako pfied dvûma lety postoupilo
i v leto‰ním roce aÏ do celorepu-
blikového finále, které se konalo
17. – 19. února v Praze. V utkáních
proti tradiãním basketbalov˘m ba‰-
tám s propracovanou mládeÏnickou
základnou nakonec po dvou prohrách
a dvou vítûzstvích skonãilo na vynika-
jícím 3. místû.

Kombinaãní hra a bojovnost byly
hlavní pilífie úspûchu ti‰novského celku,
kter˘ hrál v sestavû Juránková,
Knoflíãková, Marvanová, Musilová,
Adamcová, Havlátová, Nûmcová,
Zemánková, Brandtnerová a Fuchsová.
V prÛbûhu turnaje dosáhlo
druÏstvo tûchto koneãn˘ch v˘sledkÛ:
G.Ti‰nov : G. Strakonice / 40 : 47
G. Ti‰nov : OA Praha / 5 : 14
G. Ti‰nov : G. Trutnov / 31 : 51
G. Ti‰nov : G. Sokolov / 38 : 35

(po prodlouÏení)
Martina Knoflíãková byla navíc

pofiadateli turnaje vyhlá‰ena nejlep‰í
stfielkyní a vybrána do „nejlep‰í pûtky“
Mistrovství republiky stfiedních ‰kol.

Poslední úspûch tak jen potvrzuje
tradiãnû vysokou kvalitu basketbalové
pfiípravy ve sportovním klubu
a moÏnost jejího rozvíjení v podmínkách
studia na gymnáziu.

(MB)

Házenkáfii opût pfiispûli
na UNICEF

Házenkáfisk˘ klub z Ti‰nova i v roce
2008 spolupracoval na programu
UNICEF pro podporu oãkování dûtí
v oblastech pfiírodních katastrof, ozbro-
jeného konfliktu nebo rozvojov˘ch zemí.
Hráãi mezi sebou tentokrát shromáÏdili
ãástku 6.000,– Kã, diváci pfiispûli pro-
stfiednictvím vstupného 7.133,– Kã. 

Spoleãnû s ãástkou 6.982,- Kã,
kterou házenkáfii na oãkovací program
pfiispûli v roce 2007, ãiní jiÏ celková pod-
pora za celou dobu vzájemné spolupráce
20.115,– Kã.

I v roce 2009 bude ve‰ker˘ v˘tûÏek
ze vstupného vûnován na program
UNICEF. V‰em na‰im pfiíznivcÛm
dûkujeme za podporu.

Jan Schneider, SK HC Ti‰nov

Na 64 polích

V˘sledky Krajského pfieboru I,
a Okresní soutûÏe

KP I – 10. kolo
·K 64 – ·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „A“
5,5 : 2,5

Pospí‰il 0,5 Pla‰il 0,5
Bednáfi 0,5 âíhal 0,5
Vesel˘ 0,5 Janás 0
Krejãí 0 Hlavsa 0

OS – 9. kolo
·K Kociánka – ·K YCNEGA Sokol
Ti‰nov „C“ 2 : 3

Waischorn 0 Kopeck˘ 1
Cik Vl. 1 Baxa 0
Cik M. 1

Více na nástûnce naproti kinu a na webu
www.sachy-tisnov.ic.cz
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Blahopfiání

Dne 1. 4. 2009 se doÏívá v˘znamného Ïi-
votního jubilea 90. let ná‰ mil˘ soused
pan GABRIEL KOROL. Pfiejeme mu
do dal‰ích rokÛ hodnû zdraví, a aby se
mohl dále vûnovat sv˘m láskám – man-
Ïelce Svatavû a zahrádce. Za v‰echny
sousedy M. Kubíãková a J. Mahovsk˘.

Vzpomínky

Dne 27. 3. uplyne
1. smutn˘ rok od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka, babiãka a pra-
babiãka paní BOÎENA
BENE·OVÁ. Stále vzpo-

mínají dcery s rodinami.

V‰e se vrací, jako listí kvût, Ty se
nám drah˘ nevrátí‰ nikdy zpût

Dne 24. bfiezna 2009 u-
plynulo 11 let od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel,
a tatínek pan LEOPOLD
KLÍMA. Dûkujeme v‰em,
ktefií vzpomenou s námi.

ManÏelka, maminka a dcera s rodinou.

Dne 7. dubna by se do-
Ïila 100 rokÛ na‰e drahá
maminka ANASTÁZIE
KULÍKOVÁ a dne 29. 6. 
tomu bude 25 rokÛ od je-
jího úmrtí. ZároveÀ vzpo-
meneme na na‰eho dra-

hého tatínka FRANTI·KA KULÍKA,
kter˘ by se 11. 2. doÏil
97 rokÛ a dne 9. 10. tomu
bude 19 rokÛ od jeho
úmrtí. S láskou vzpo-
mínají syn Franti‰ek
s rodinou, dcera Marta
s rodinou a syn Bohumír.

Pracoval vÏdy do únavy,
klidu sobû nedopfiál,
srdce jeho zlaté bylo,
kaÏdému jen blaho pfiál.
Za v‰e dobré, co vykonal,
tich˘ spánek buì mu pfián.

Dne 29. 3. 2009 uplyne
dvacet let od úmrtí
pana FRANTI·KA
SCHALLERA – reha-
bilitaãního pracovníka
nemocnice Ti‰nov. Stále
vzpomínají dcera Kvûta

s manÏelem a vnukové – Jaroslav, Ale‰,
Ivo‰ a manÏelka Kvûta.

Dne 7. 3. 2009 by se doÏil
35 let ná‰ syn a bratr
pan KAMIL SVOBODA,
bytem Lomniãka. Za
tichou vzpomínku dûkují
a s láskou vzpomínají
rodiãe a bratfii.

Dne 1. 4. uplynou ãtyfii
roky, kdy nás navÏdy
opustila paní MARIE
PLESKAâOVÁ. Za ti-
chou vzpomínku dûkuje
manÏel a dûti s rodi-
nami.

Dne 2. 4. uplyne dlou-
h˘ch 15 let od náhlého
úmrtí pana MILO·E
PILÁTA. Kdo jste ho
znali, vûnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
Dûkuje manÏelka Marie

a dcera Iveta a Marcela s rodinami.

Dne 1. dubna uplyne
15 rokÛ od úmrtí pana
JOSEFA V¯ROSTY.
Za vzpomínku dûkuje
manÏelka a dûti s rodi-
nami.
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Inzerce

Vymûním OB 2+1 pûkn˘, obyt. plocha
65 m2, v Brnû-Kr. Poli za stejn˘ nebo
men‰í v Ti‰novû. Tel.: 607 857 280

Pronajmu dlouhodobû byt 1+1 na sídl.
Kvûtnice, nezafiízen˘, ml. zájemcÛm.
Cena dohodou. Tel.: 736 489 448

Mladá rodina koupí byt s balkonem
nebo men‰í RD se zahradou. Ti‰nov
a okolí. Tel.: 737 532 350

Prodám DB 3+1 na Kvûtnické ul.
(v dolní ãásti), 4. p., cena 1.790.000,-
Tel.: 736 749 304

Koupím byt 2+1 v os. vlastnictví
v Ti‰novû do 1,4 mil. Tel.: 737 825 211

Koupím byt 3+1 v os. vlastnictví
v Ti‰novû do 1.6 mil. Tel.: 737 825 211

Koupím RD se zahrádkou v Ti‰novû
a okolí, popfi. stavební pozemek na
domek. Tel.: 602 521 766

Koupím rodinn˘ dÛm v okolí Brna
nebo i v Brnû k bydlení (vût‰í i men‰í,
i ve ‰patném stavu). Jen solidnû. Platím
hotovû. Jsem pfiím˘ kupec. Zn. Brno
a okraj. Tel.: 546 220 361

Koupím garáÏ kdekoliv v Brnû i v hor.
stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213

Hledám zahradu kdekoliv v Brnû
i okolí, ve vlastnictví moÏno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839

Koupím pozemek v okolí Brna
i v Brnû, pokud moÏno stavební (men‰í
i vût‰í). Prosím nabídnûte. Rychlé jed-
nání. Tel.: 776 637 839

Hledám pronájem garáÏe v Ti‰novû.
Tel.: 604 828 549

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

V pátek 13. 3. okolo 11.00 hod jsem
u GE Money Bank ztratila foÈák
zn. OLYMPUS s pouzdrem. Hledám poc-
tivého nálezce, odmûna. Tel.: 721 223 373

ProdluÏování, zahu‰Èování a creazy
melíry metodou keratinem za tepla
prav˘mi evropsk˘mi vlasy. Kontakt
M. Klusková, tel.: 721 223 373

Vykupuji knihy, mapy, pohlednice,
plakáty, staré ãasopisy. V‰e v jakém-
koliv mnoÏství. Odvoz zdarma, platím
hotovû. Tel. 603 300 338.
E-mail: knihy.ahasver@seznam.cz

Prodám brambory sadba, odrÛda
Belana, Adéla 400,- Kã/q.
Tel.: 775 418 612

Nové mas. kfieslo poloh., vyhfiívané
mnohofunkãní. Nov˘ zdrav. lÛÏkov˘
komplet s termoizolaãním vláknem.
Pro‰ívané péfiové deky. Pletací stroj.
Ceny dohodou. Tel.: 549 440 350

Dne 6. 3. 2009 uplynulo
5 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustila sestra, ‰vagro-
vá, teta paní KVùTA
STRAKOVÁ.

29. 3. 2009 uplyne
11 rokÛ, co nás navÏdy
opustil ‰vagr, str˘c pan
MIROSLAV STRAKA.
Za tichou vzpomínku
dûkuje netefi Ilona
s rodinou
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