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V Podhoráckém muzeu
Pfiedklá‰tefií zaãala
v˘stava s názvem
„Tak dlouho se chodí
se dÏbánem…"
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oslední bfieznov˘ víkend ukonãil
vytrval˘ dé‰È, kter˘ snad defini-
tivnû uzavfiel zimní období

a otevfiel dvefie nastupujícímu jaru. Ptáci
snad ani nezaznamenali pfiechod na letní
ãas a uÏ pfied pátou hodinou zaãínají svÛj
úchvatn˘ koncert, kter˘ je odmûnou tûm,
ktefií brzo ráno musí spûchat do práce.
Ano, kaÏdoroãní zázrak jara je opût zde...

K tomuto období neodmyslitelnû
patfií práce na zahrádkách, na které se
kaÏd˘ zahrádkáfi i chalupáfi celou zimu
tû‰il. Je to v‰ak i období jarního úklidu.
Vãasné zametení v‰ech ulic a chodníkÛ
na‰eho mûsta je teì hlavním úkolem
dne. Nástup sluneãného poãasí doprová-
zeného ãerstv˘m vûtrem znamená bohu-
Ïel i velké mnoÏství prachu ze zbytkÛ
zimního posypu. PfiestoÏe pouÏíváme
k zimní údrÏbû uÏ v˘hradnû hrubozrnn˘
materiál s minimem prachové frakce,
je na‰í snahou co nejrychleji odstranit
jak˘koliv moÏn˘ zdroj pra‰nosti z komu-
nikací. MajitelÛm nemovitostí na zá-
kladû vlastní zku‰enosti doporuãuji
pfiedbûhnout zametací vozy a zamést si
v okolí domu – získáte kvalitní posypov˘
materiál pro pfií‰tí zimu, ãi drobn˘, de‰-
tûm propran˘ ‰tûrk do kvûtinov˘ch
truhlíkÛ nebo na vyspravení cestiãek na
zahrádce. Odmûnou vám bude mimo jiné
i dobr˘ pocit uklizeného domova pfied
Velikonocemi. V této souvislosti bych
chtûl pfiedem podûkovat v‰em, ktefií mi
v otázkách celoroãní údrÏby okolí na‰ich
pfiíbytkÛ rozumûjí, a pfiedev‰ím dûkuji
vám, ktefií pravidelnû pomáháte se sbû-
rem odpadkÛ v na‰í okolní pfiírodû – na
Kvûtnici, Klucaninû, Sychráku, ale i na
bfiezích fiek a potokÛ ãi v okolí ‰kol.
Vûfiím, Ïe i letos sv˘mi aktivitami pfii-
spûjete k dÛstojnému stavu na‰eho Ïivot-
ního prostfiedí.

K ‰etrnému a ekologickému hospoda-
fiení v na‰ich lesích pfiispûje rovnûÏ stát.
Bylo vyhovûno na‰í Ïádosti o dotaci na

projekt Lesnická technika pro mûsto
Ti‰nov z programu rozvoje venkova âR.
Díky této podpofie mÛÏeme zakoupit
univerzální lehk˘ lesní traktor – nosiã
náfiadí, kter˘ vybaven˘ ‰tûpkovaãem
umoÏní nejen úklid dfievní hmoty po
tûÏbû v lesích, ale i pfii údrÏbû ostatní
zelenû a likvidaci bioodpadu. 

V nejbliÏ‰í dobû oãekáváme rovnûÏ
v˘sledky dal‰ího kola pfiidûlení dotací na
projekty sbûru a tfiídûní bioodpadu, kde
máme rovnûÏ zaÏádáno o dotaci na
sbûrné nádoby a zahradní kompostéry.
Souãasnû vyhodnocujeme dotazník, kter˘
zji‰Èuje vá‰ zájem o zpÛsoby tfiídûní
odpadu. Dûkujeme za va‰e odpovûdi, jsou
cenn˘m podkladem pro plánování
efektivního systému sbûru a likvidace
bioodpadu, kter˘ bez va‰eho pochopení
a aktivního zapojení se bude pfiedsta-
vovat v rozpoãtu mûsta nezanedbatelnou
pravidelnou zátûÏ.

Tento ãlánek pí‰u je‰tû v dobû vrcho-
lících pfiíprav na slavnostní zahájení
Ti‰novsk˘ch trhÛ 2009. Po loÀském
pokusu oÏivit tradici pravideln˘ch sobot-
ních trhÛ, které kdysi k Ti‰novu neod-
myslitelnû patfiily, pfiicházejí letos
pofiadatelé s obohacením o doplÀující
tématické kulturní pofiady, které budou
pfiipomínkou tradiãních folklorních udá-
lostí na‰eho regionu. První dubnová
sobota „Vyná‰ením smrtky a pfiiná‰ením
léteãka“ zahájí leto‰ní sezónu. Tû‰ím se
na spoleãné setkávání na ti‰novském ná-
mûstí pfii nabídce dobrého jídla a nápojÛ,
cukrovinek, ovoce a zeleniny, ale i fieme-
sln˘ch v˘robkÛ z nabídky farmáfiÛ
a fiemeslníkÛ z Ti‰nova a okolí.

Do nadcházejících velikonoãních
svátkÛ pfieji nám v‰em pokoj a pohodu,
radost z nádherné promûny pfiírody, slu-
neãného poãasí a snad i na‰ich du‰í.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

P
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 2/2009 konaného
dne 19. bfiezna 2009

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Zfiízení Centra sociálních sluÏeb
Ti‰nov, pfiíspûvkové organizace, a to
s úãinností od 1. 4. 2009, a zfiizovací
listinu Centra sociálních sluÏeb
Ti‰nov, pfiíspûvkové organizace.

3. Pfiijetí dotace od ministerstva financí
ve v˘‰i Kã 742.441,- na úhradu osob-
ních a vûcn˘ch v˘dajÛ souvisejících
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti
v oblasti sociálních sluÏeb.

4. Pfiijetí dotace od ministerstva financí
ve v˘‰i  Kã 320.393,- na úhradu
nákladÛ souvisejících se zabezpeãe-
ním ãinností vykonávan˘ch v oblasti
sociálnû-právní ochrany dûtí.

5. Pfiijetí dotace od ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i Kã 544.000,-
na spolufinancování provozu posky-
tování sociálních sluÏeb.

6. Pfiijetí dotace od JMK ve v˘‰i
Kã 200.000,- na zpracování územ-
ních plánÛ.

7. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nova
ã. 2/2009  ke dni 19.03.2009 dle pfied-
loÏeného návrhu.

8. Rozdûlení dotací na sport v roce 2009
v jednotliv˘ch ãástkách nad
Kã 50.000,- dle návrhu sportovní
komise.

9. Uzavfiení dokumentu „Uznání dluhu
a dohoda o splátkách“ s paní Monikou
Burianovou, bytem Ti‰nov, po mûsíãní
splátce Kã 2.000,- od bfiezna 2009.

10. Doplnûní paní Lucie Kopeãné, bytem
Ti‰nov do uÏ‰ího v˘bûru ÏadatelÛ
o byt na první pololetí roku 2009.

11. Uzavfiení Dodatku ã. 1 ke Smlouvû
o uzavfiení budoucí kupní smlouvy
mezi spoleãností Nûmec Jifií
stavitel s. r. o., se sídlem v Brnû
a mûstem Ti‰nov, za úãasti Jifiího
Nûmce, bytem v Ti‰novû jako fyzické
osoby, dle pfiedloÏeného návrhu.

12. Prodej pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. 2466/272 o v˘mûfie 3 782 m2, parc.
ã. 2466/176 o v˘mûfie 131 m2, parc.
ã. 2466/181 o v˘mûfie 122 m2 a parc.
ã. 2466/186 o v˘mûfie 6 m2 spoleã-
nosti Nûmec Jifií stavitel s. r. o., se
sídlem v Brnû za kupní cenu sta-
novenou na základû znaleckého po-
sudku ve v˘‰i Kã 177.610,-. Náklady
spojené s prodejem hradí mûsto
Ti‰nov. Kupní smlouva bude obsaho-
vat závazek spoleãnosti Nûmec Jifií
stavitel s. r. o. vybudovat ve lhÛtû
pûti let od vkladu vlastnického prá-
va k pfiedmûtn˘m pozemkÛm na vy-
koupen˘ch pozemcích technickou in-
frastrukturu, komunikaci, odstavná
stání, chodníky a vefiejné osvûtlení.
Po dokonãení díla budou za stejnou
kupní cenu, tzn. Kã 177.610,-, zko-
laudovaná komunikace, odstavná
stání, chodníky a vefiejné osvûtlení
vãetnû pozemkÛ, na kter˘ch se tyto
stavby budou nacházet, odkoupeny
mûstem Ti‰nov.

13. Uzavfiení Smlouvy o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy mezi
VODÁRENSKOU AKCIOVOU
SPOLEâNOSTÍ, a. s., se sídlem
v Brnû a mûstem Ti‰nov ohlednû
budoucího odkoupení ãástí pozemku
v k.ú. Ti‰nov parc. ã. 2053/18 za
kupní cenu ve v˘‰i 150,- Kã/m2 dle
pfiedloÏeného návrhu.

14. Uzavfiení Smlouvy o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy mezi spoleã-
ností âEPS a. s., se sídlem v Praze
a mûstem Ti‰nov ohlednû budoucího
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odkoupení ãásti pozemku v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 2400/1 za kupní cenu
stanovenou na základû znaleckého
posudku dle pfiedloÏeného návrhu.

15. Bezúplatn˘ pfievod ãástí pozemních
komunikací silnice ã. II/377
v km staniãení 0,000-0,853 a silnice
ã. III/3771 v km staniãení 0,000-
0,080 v k. ú. Ti‰nov s ve‰ker˘m zá-
konn˘m pfiíslu‰enstvím a souãástmi
ve vlastnictví Jihomoravského kraje,
se sídlem v Brnû do vlastnictví
mûsta Ti‰nov.

16. Bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ v k. ú.
Ti‰nov parc.ã. 2323/3 o v˘mûfie
2 031 m2, ãásti parc. ã. 2323/4 podle
GP oznaãené parc. ã. 2323/15 o v˘-
mûfie 1 473 m2, ãástí parc. ã. 2342/3
podle GP oznaãen˘ch parc.
ã. 2342/24 op v˘mûfie 39 m2, parc.
ã. 2342/25 o v˘mûfie 22 m2, parc.
ã. 2342/26 o v˘mûfie 50 m2 a parc.
ã. 2342/29 o v˘mûfie 15 m2, ãásti parc.
2322/1 podle GP oznaãené parc.
ã. 2322/4 o v˘mûfie 1 637 m2, ãástí
parc. ã 2323/2 podle GP oznaãen˘ch
parc. ã. 2323/13 o v˘mûfie 1 265 m2

a parc. ã. 2323/14 o v˘mûfie 4 m2

a ãásti parc. ã. 2413 podle GP ozna-
ãené parc. ã. 2413/6 o v˘mûfie 17 m2

ve vlastnictví Jihomoravského kraje,
se sídlem v Brnû do vlastnictví mûs-
ta Ti‰nov.

17. Uzavfiení dokumentu „Uznání dluhu
a dohoda o splátkách“ s paní Emílií
Herzlíkovou, bytem Ti‰nov, po mû-
síãní splátce Kã 1.000,- od bfiezna
2009.

ZM souhlasí:
1. S celoroãním hospodafiením mûsta,

a to bez v˘hrad.

ZM neschvaluje:
1. Pravidla pro odmûÀování osob, které

nejsou ãleny Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova, za v˘kon funkcí ve v˘borech
Zastupitelstva mûsta a komisích
Rady mûsta.

ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti RM do 12. 3. 2009.
2. Zprávu o v˘sledku pfiezkoumání

hospodáfiského územního samos-
právního celku (ÚSC), zpracovanou
doc. Ing. Václavem Kupãákem, CSc.,
auditorem.

2. Zprávu o kultufie za rok 2008.
3. Zprávu o ãinnosti Komise pro mládeÏ

a mládeÏnické organizace za rok
2008.

4. Zprávu o odpadech za rok 2008.
5. Zprávu o sportu za rok 2008.
6. Zprávu o zatoulan˘ch zvífiatech za

rok 2008.
7. Zápis ã. 1/2009 ze schÛze finanãního

v˘boru ze dne 4. 3. 2009.
8. Zápis ã. 2/2009 ze schÛze kontrolního

v˘boru ze dne 4. 3. 2009.
9. Zápis ã. 2/2009 ze schÛze V̆ boru pro

komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 2. 3. 2009.

10. Zprávu o zaji‰tûní sociální politiky
ve mûstû Ti‰novû.

11. Zprávu o bezpeãnostní situaci ve slu-
Ïebním obvodû OOP âR Ti‰nov za
rok 2008.

12. Zprávu o prÛbûhu projektu: Klub
âas – nízkoprahové zafiízení pro dûti
a mládeÏ, za rok 2008.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Upozornûní – odstávka
na oddûlení pasÛ
a registru vozidel

UpozorÀujeme obãany, Ïe v souvis-
losti s plánovanou odstávkou infor-



Radnice informuje

5TI·NOVSKÉ NOVINY 7/2009

maãního systému spravovaného
Ministerstvem vnitra âR nebude moÏné
z technick˘ch dÛvodÛ v období od 1. do
10. kvûtna 2009 podat Ïádost o vydání
e-pasu a pfiedávat e-pasy obãanÛm
(informace na tel. ã.: 549 439 776). Ze
stejného dÛvodu nebude moÏné prová-
dût Ïádné úkony v registru vozidel
(informace na tel. ã.: 549 439 716).

V následujícím t˘dnu naopak budou
pro vefiejnost zaji‰tûny roz‰ífiené úfiední
hodiny, a to kromû obvykl˘ch hodin
v pondûlí a ve stfiedu (8.00 – 11.30
a 12.30 – 17.00) rovnûÏ v úter˘ 12. 5.
a ve ãtvrtek 14. 5. 2009 (8.00 – 11.30
a 12.30 – 15.00).

Dûkujeme za pochopení.
MûÚ Ti‰nov

Informace k volbám
do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu
se budou na území âeské republiky
konat ve dnech 5. a 6. ãervna 2009.

Právo volit na území âR do
Evropského parlamentu má kaÏd˘ ob-
ãan âR, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb
dosáhl vûku 18 let, a obãan jiného ãlen-
ského státu EU, kter˘ alespoÀ druh˘
den voleb dosáhl vûku 18 let a je po
dobu nejménû 45 dnÛ veden v evidenci
obyvatel a je zapsán v seznamu voliãÛ
(dále jen „voliã“).

Kandidáty uvedené na kandidát-
ních listinách zaregistrovan˘ch v âR
lze volit pouze na území âeské repub-
liky, pfiiãemÏ státní obãané âR:
– hlasují ve volební místnosti volebního

okrsku podle místa svého trvalého
bydli‰tû.
V této souvislosti je nutné upozornit
na zásadní odli‰nost voleb do
Evropského parlamentu od ostatních

typÛ voleb: zákon o volbách do EP ne-
umoÏÀuje dopsání voliãe do v˘pisu ze
seznamu voliãÛ po 26. dubnu 2009,
a to ani ve dny voleb ve volební míst-
nosti, i kdyÏ by obãan prokázal opráv-
nûnost volit v pfiíslu‰ném volebním
okrsku, tak jak tomu je napfi. u voleb
do zastupitelstev obcí. Voliãi si mohou
ovûfiit svÛj zápis ve stálém seznamu
voliãÛ u Odboru správních a vnitfiních
vûcí MûÚ Ti‰nov nejpozdûji do
26. dubna 2009, 16:00 hodin. Zmûní-li
voliã trval˘ pobyt po 24. 4. 2009,
bude i nadále veden v seznamu
voliãÛ v místû pÛvodního trvalého
pobytu, kde mÛÏe volit, v místû
nového trvalého pobytu mÛÏe
volit jen v pfiípadû, vyfiídí-li si
voliãsk˘ prÛkaz;

– mohou hlasovat ve volební míst-
nosti kteréhokoliv volebního okrsku
a území âR, a to na voliãsk˘ prÛkaz,
o kter˘ mohou poÏádat obecní úfiad
v místû trvalého bydli‰tû písemn˘m
podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpi-
sem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji
do 21. 5. 2009 nebo do uvedeného
data osobnû (v tom pfiípadû se nevyÏa-
duje ovûfien˘ podpis)

– mohou poÏádat o zápis do seznamu
voliãÛ v tom volebním okrsku, na je-
hoÏ území budou ve dny voleb v ne-
mocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu
sociální péãe nebo v obdobném ústavu
a zafiízení, nebo budou v policejní cele,
v místû v˘konu vazby nebo v místû v˘-
konu trestu odnûtí svobody, a to ve
lhÛtû do 16. 5. 2009 velitele nebo
správce pfiíslu‰ného zafiízení; v tom
pfiípadû budou vy‰krtnuti ze seznamu
voliãÛ v místû trvalého pobytu a bude
jim umoÏnûno hlasovat pouze v tom
okrsku, kde byli zapsáni do seznamu
voliãÛ;
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Obãané jin˘ch ãlensk˘ch státÛ
Evropské unie
– hlasují ve volební místnosti volebního

okrsku obce, v jejímÏ správním ob-
vodu jsou vedeni v evidenci obyvatel,
pokud budou zapsáni v seznamu
voliãÛ, tedy:
• byli do seznamu voliãÛ na území âR

zapsáni jiÏ pfii minul˘ch volbách do
Evropského parlamentu v roce 2004
a od té doby nepoÏádali o vy‰krtnutí
z tohoto seznamu a stále splÀují pod-
mínky pro v˘kon práva volit ve vol-
bách do Evropského parlamentu na
území âR

• podají u obecního úfiadu, v jehoÏ
správním obvodu jsou vedeni v evi-
denci obyvatel, nejpozdûji 26. dubna
2009 do 16.00 hodin, Ïádost o zápis
do seznamu voliãÛ

• podají u obecního úfiadu, u kterého
jsou vedeni v dodatku stálého se-
znamu voliãÛ, Ïádost o pfienesení
sv˘ch údajÛ z dodatku stálého se-
znamu voliãÛ do seznamu voliãÛ pro
volby do Evropského parlamentu;
tuto Ïádost je tfieba podat nejpozdûji
26. dubna 2009 do 16.00 hodin

– mohou hlasovat ve volební místnosti
kteréhokoliv volebního okrsku
a území âR, a to na voliãsk˘ prÛkaz,
o kter˘ mohou poÏádat obecní úfiad
v místû trvalého bydli‰tû písemn˘m
podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpi-
sem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji do
21. 5. 2009 obecnímu úfiadu, u nûhoÏ
jsou zapsáni v seznamu voliãÛ nebo do
uvedeného data osobnû.

K Ïádosti o zápis do seznamu vo-
liãÛ pro volby do Evropského parla-
mentu musí b˘t pfiiloÏeno:
– kopie dokladu osvûdãující zápis

Ïadatele v evidenci obyvatel (tzn. ko-
pie potvrzení o pfiechodném pobytu

nebo prÛkazu o povolení k trvalému
pobytu),

– ãestné prohlá‰ení Ïadatele, ve kterém
uvede: svoji státní pfiíslu‰nost, místo
pobytu, adresu volebního obvodu, kde
byl dosud pro volby do Evropského
parlamentu veden ve volební evidenci
a to, Ïe bude hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu pouze na
území âR.

K Ïádosti o pfienesení údajÛ
z dodatku stálého seznamu voliãÛ
do seznamu voliãÛ pro volby do
Evropského parlamentu se rovnûÏ
pfiiloÏí ãestné prohlá‰ení, ve kte-
rém Ïadatel uvede:
– svoji státní pfiíslu‰nost, místo pobytu,

adresu volebního obvodu, kde byl
dosud pro volby do Evropského parla-
mentu veden ve volební evidenci a to,
Ïe bude hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu pouze na
území âeské republiky. 

Vyfiízení voliãského prÛkazu
Îádosti o vydání voliãského prÛkazu

pfiijímá a voliãské prÛkazy bude od
21. 5. 2009 vydávat (pfiedá voliãsk˘ prÛ-
kaz osobnû voliãi nebo osobû, která se
prokáÏe plnou mocí s ovûfien˘m podpi-
sem voliãe, kter˘ o vydání voliãského
prÛkazu poÏádal, anebo jej voliãi za‰le)
Odbor správních a vnitfiních vûcí
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 346 (v pfiízemí
budovy nad Poliklinikou), Z. ·imková,
tel. ã. 549 439 775.

Informace k volbám lze na
MûÚ Ti‰nov získat na tel. ã. 549 439 713
nebo 549 439 777.

Odbor správních a vnitfiních vûcí
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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 9. 4. 2009
– ul.Drbalova – u bytov˘ch domÛ
– U Humpolky – parkovi‰tû
úter˘ 14. 4. 2009
– sídl. Pod Kvûtnicí – parkovi‰tû ul.Polní
– ul. Erbenova – u bytov˘ch domÛ
ãtvrtek 16. 4. 2009
– Trnec – u velkoobchodu

– ul. Klá‰terská – u závor
úter˘ 21. 4. 2009
– ul. Na Hrádku – u starého hfibitova
– ul. PurkyÀova – u nemocnice
ãtvrtek 23. 4. 2009
– Pej‰kov – u autobusové zastávky
– Jamné – u hostince „U VlachÛ“
úter˘ 28. 4. 2009
– nám. 28. fiíjna – parkovi‰tû u Z·
– ul.Brnûnská – u pily
– Hájek – Hajánky – naproti kulturní-

mu domu
ãtvrtek 30. 4. 2009
– 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˘kopek zeminy. Tento materiál je
moÏné na sbûrném dvofie uloÏit za
úhradu.
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Mimo sbûrn˘ dvÛr je v provozu
V̆ kupna Ïeleza a barevn˘ch kovÛ firmy
FIALA v areálu Jihomoravsk˘ch lesÛ
Ti‰nov na Ostrovci s pracovní dobou
pondûlí – pátek 8.00 – l6.00 hod.
a v kaÏdou pfiedem avizovanou sobotu
(tel. 604 213 996). Odpadov˘ papír lze
také uloÏit ve sbûrnû pana Milo‰e Fr˘by
– Kontest, provozovna Pfiedklá‰tefií, ve
Vísce naproti papírnû, s otevírací dobou
ve v‰ední dny vÏdy 8.00 – 13.00 hod.
a 13.30 – 16.00 hod.

Ing. Václav Drhlík

Svoz odpadu

Oznamujeme obãanÛm, Ïe pondûlní
svoz smûsného domovního odpadu,
kter˘ vychází na Velikonoãní pondûlí,
bude uskuteãnûn jiÏ v sobotu 11. 4. 2009.

Odbor správy majetku a investic

Místní poplatky

Pfiipomínáme, Ïe se blíÏí termín
splatnosti místních poplatkÛ ze psÛ a za
komunální odpad. Podle obecnû závaz-
n˘ch vyhlá‰ek mûsta jsou oba poplatky
splatné v termínu do 30. dubna kalen-
dáfiního roku. UpozorÀujeme touto
cestou v‰echny poplatníky, Ïe za nedo-
drÏení uvedeného termínu bude
uplatÀován sankãní postih v podobû
nav˘‰ení. Ustanovení § 11 zákona
ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znûní, umoÏÀuje správci po-
platku nav˘‰ení aÏ na trojnásobek v pfií-
padech, kdy nebyl dodrÏen termín nebo
stanovená v˘‰e poplatku. Po‰tovní pou-
kázky byly jiÏ distribuovány do po‰tov-
ních schránek poplatníkÛ podle místa
jejich trvalého pobytu. Pfiípadné Ïádosti
o umoÏnûní splácení z dÛvodu finanãní
tísnû nebo sociálních pomûrÛ musí b˘t

doruãeny správci poplatku nejpozdûji do
stanoveného termínu splatnosti – tj. do
30. 4. 2009, jinak bude uplatnûn stejn˘
postih jako pfii nedodrÏení termínu
splatnosti.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

Proã mít doma hlásiãe
poÏáru?
(pokraãování)

Hlásiã poÏáru – spolehliv˘ za-
chránce Va‰ich ÏivotÛ i Va‰eho majetku.
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor JmK ve spolu-
práci s Policií âR – Mûstské fieditelství
Brno  a Diecézní charitou Brno Vám na-
bízí nûkolik informací o tomto pfiístroji
a také dÛvody, proã si jej pofiídit domÛ
a jak a kde jej nainstalovat.
Co je hlásiã poÏáru?

Existují hlásiãe poÏáru, které se pou-
Ïívají v rámci elektrické poÏární signali-
zace (EPS). Jejich vyuÏití je zejména ve
v˘robních a kanceláfisk˘ch prostorech,
obchodních domech apod. Hlásiãe jsou
pfiipojeny na specializovanou ústfiednu,
která pfiijímá signály a pfiedává popla-
chov˘ signál dál.

Dále existují autonomní hlásiãe
poÏáru (koufie). Jedná se o jednodu-
ché pfiístroje, které vãas detekují
vznikající poÏár a vyvolají poplach.
Tyto hlásiãe jsou urãeny pro instalaci ve
Va‰ich domácnostech. Není nutné pfiipo-
jení na ústfiednu. O tomto typu hlásiãÛ
Vás chceme podrobnûji informovat.
Jak vlastnû hlásiãe fungují?

Instalovan˘ autonomní hlásiã po-
Ïáru (dále jen AHP) reaguje napfi. na
v˘skyt koufie spu‰tûním akustického
popla‰ného signálu. Je napájen baterií,
jejíÏ Ïivotnost je v prÛmûru jeden rok
(nûkteré aÏ 10 let). Je moÏné propojení
vícero hlásiãÛ s tím, Ïe v pfiípadû
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v˘straÏné reakce jednoho hlásiãe, jsou
zapnuty i hlásiãe ostatní (napfi. ãidlo
reagující na koufi v garáÏi spustí ãidlo
u Vás v loÏnici). O podrobnostech Vás
bude informovat prodejce. Nákup hlá-
siãe dÛraznû doporuãujeme realizo-
vat u specializovaného prodejce,
v˘robek musí odpovídat platn˘m
normám a mít oznaãení „CE“.
Nejvhodnûj‰í místa pro jejich
umístûní

Instalace AHP je rychlá a jednodu-
chá, takÏe to zvládne prakticky kaÏd˘.
Staãí k tomu hmoÏdinky a bûÏné náfiadí.
Pfii jejich instalaci postupujte vÏdy
podle návodu v˘robce. 
Vhodné umístûní:
– v ideálním pfiípadû ve v‰ech obytn˘ch

místnostech bytu / domu + garáÏi
– v pfiípadû montáÏe jednoho hlásiãe

v bytû vÏdy v centrální ãásti bytu,
napfi. chodbû (kam ústí jednotlivé
místnosti)

– v místnosti vÏdy doprostfied stropu
(dle doporuãení min. ve vzdálenosti
60 cm od stûny a ve v˘‰ce max. 6 m od
podlahy)

– v bytov˘ch domech, ubytovnách apod.
i ve spoleãn˘ch prostorech kaÏdého
podlaÏí domu

– v místech s pfiedpokládan˘m vznikem
poÏáru (garáÏe, dílny) 

Nevhodné umístûní:
– pra‰né a vlhké prostory (kuchynû,

koupelny)
– blízkost ventilátorÛ, tepeln˘ch zdrojÛ,

svítidel nebo jin˘ch zdrojÛ tepla
– vrcholy pÛdních prostorÛ stfiech tvaru

„A“
– prostory s vysokou koncentrací cigare-

tového koufie, v˘parÛ barev, rozpou-
‰tûdel a v˘fukov˘ch plynÛ

Pozor na pfiipálená jídla pfii
vafiení – ménû kvalitní hlásiãe rea-
gují i na tyto zplodiny!!!

Desatero dÛvodÛ, proã si hlásiã po-
fiídit
1. vãasná detekce vznikajícího poÏáru
2. upozornûní pomocí zabudované sirény
3. moÏnost uha‰ení poÏáru v jeho zárodku
4. moÏnost vãasné záchrany Va‰eho

Ïivota a majetku 
5. napájení baterií (vhodné i pro pro-

story bez elektrické sítû)
6. moÏnost propojení vícero hlásiãÛ
7. jednoduchá a rychlá instalace
8. dostupná pofiizovací cena (cca od

200.- Kã)
9. moÏnost v˘bûru typu hlásiãe dle Va‰í

potfieby
10. moÏnost jednodu‰e svépomocí pro-

vést kontrolu funkãnosti
Nûco málo z na‰ich právních
pfiedpisÛ

Na základû vyhlá‰ky 23/2008 Sb.,
o technick˘ch podmínkách poÏární
ochrany staveb, musí b˘t domácnosti
ve v‰ech nov˘ch objektech (rodinné
domy, byty v bytov˘ch domech, ubytovny,
zdravotnická zafiízení) od 1. 7. 2008
vybaveny autonomními hlásiãi
poÏáru (min. 1 kus hlásiãe) a navíc
rodinné domy pfienosn˘mi hasicími
pfiístroji (min. 1 kus hasicího pfií-
stroje s hasicí schopností nejménû
34A). Tento poÏadavek se net˘ká staveb
realizovan˘ch pfied úãinností této vy-
hlá‰ky, av‰ak doporuãujeme instalaci
hlásiãÛ i ve Va‰ich domácnostech!
Pamatujte: „Je lep‰í, kdyÏ Vás budí
hlásiã, neÏ-li hasiã“.

V pfiípadû, Ïe si pofiizujete hlásiã do
star‰ího domu nebo bytu, doporuãujeme
souãasnû i pofiízení pfienosného hasicího
pfiístroje. Více o správném v˘bûru
a umístûní hasicího pfiístroje naleznete
v nûkterém z pfií‰tích ãísel Ti‰novsk˘ch
novin.
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Tisková informace
Zmûna tarifu IDS JMK

Od 1. dubna 2009 dochází ke zmûnû
tarifu Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje. Zv˘‰ení
cen se t˘ká pfiedev‰ím jednorázov˘ch jíz-
denek. Cena nejlevnûj‰ích jednorázov˘ch
úsekov˘ch jízdenek prodávan˘ch v re-
gionu se zvy‰uje o 1 Kã, cena dvouúse-
kov˘ch jízdenek o 2 Kã. Nová cena jíz-
denek platn˘ch 10 minut bude 14 Kã.
Dvouzónové jízdenky s platností 60 mi-
nut budou stát 22 Kã. Aby do‰lo ke zjem-
nûní nárÛstu ceny v regionu, zavádí se
nová dvouzónová jízdenka v cenû 18 Kã
s platností 45 minut v mimobrnûnsk˘ch
zónách a 15 minut v Brnû.
Pravidla pro pouÏití nové
dvouzónové jízdenky

Novou dvouzónovou jízdenkou za
18 Kã se mimo jiné vychází vstfiíc i po-
ÏadavkÛm cestujících, ktefií jedou pouze
na vzdálenost nûkolika zastávek, ale
musí pfiestupovat. Tato jízdenka platí
15 minut vÏdy tehdy, pokud byla ozna-
ãena v zónû 100 nebo 101, pfiípadnû,
pokud cestující pfies jednu z uveden˘ch
zón jede. Pfii cestách mezi dvûma zó-
nami, z nichÏ ani jedna není 100 nebo
101, platí jízdenka 45 minut.
Univerzální jízdenka – nejv˘hodnûj‰í
ceny pro obãasné cestující

Pro obãasné cesty v rámci IDS JMK
nadále zÛstává nejv˘hodnûj‰í univerzální
jízdenka. Novû bude stát 140 Kã. Poãet
jejích polí se zv˘‰í z 20 na 24. Tuto zmûnu
ocení cestující ze vzdálenûj‰ích oblastí
Jihomoravského kraje. Získají tak zpá-
teãní jízdenku pro cestu do krajského
mûsta. Nová univerzální jízdenka rovnûÏ
beze zbytku nahradí napfiíklad 12 jízdenek
s platností 2 zóny / 10 minut, 6 jízdenek
s platností 3 zóny / 90 minut nebo 2 v‰e-
zónové jízdenky s platností 180 minut.

Pfiedplatní jízdenky – správná
volba pro pravidelné cestující

Pro pracující,  ktefií dojíÏdûjí do za-
mûstnání aspoÀ ãtyfiikrát t˘dnû, jsou
urãeny pfiedplatní jízdenky. Z nich se
nejvíce cena zvy‰uje u mûsíãních
pfiedplatních jízdenek. Ceny roãních
pfiedplatních jízdenek urãen˘ch pro ce-
stování mimo mûsto Brno se nemûní.
Beze zmûny zÛstávají i jiÏ dfiíve zv˘‰ené
ceny pfiedplatních jízdenek v Brnû.
Jak budou platit dosavadní
pfiedplatní jízdenky

Pfiedplatní jízdenky s prvním dnem
platnosti do 31. bfiezna 2009 se stále
prodávají za staré ceny a budou platit aÏ
do data na nich uvedeného. Pfiedplatní
jízdenky prodané s prvním dnem plat-
nosti 1. dubna a pozdûji, budou prodány
za nové ceny. Pfiedplatní jízdenky není
tedy nutno vymûÀovat ani vracet.
Jak budou platit dosavadní
jednorázové jízdenky

Jednorázové jízdenky za staré ceny
bude moÏné oznaãit nejpozdûji 7. dubna
2009 (do 23:59) a budou platit po dobu
na nich uvedenou. Na pfiepáÏkách v‰ech
pfiedprodejÛ DPMB bude moÏné staré
jednorázové a pfiedplatní pfienosné
jízdenky vymûnit proti pfiípadnému
doplatku za nové do 1. ãervence 2009,
na Ïelezniãních stanicích ve Veselí nad
Moravou, v Hodonínû a Bfieclavi do
1. kvûtna 2009. Finanãní náhrada za
nevyuÏité jízdenky se cestujícím nepo-
skytuje.

Doporuãujeme cestujícím, aby
do konce bfiezna zásobu sv˘ch
jízdenek omezili a staré jízdenky
spotfiebovali. To se t˘ká zejména
jízdenek univerzálních. Jednorá-
zové jízdenky za nové ceny lze pou-
Ïít jiÏ od 26. bfiezna 2009.

Zpracoval: KORDIS JMK, spol. s r. o.
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Centrum sociálních sluÏeb
pofiádalo v˘let pro seniory
z DPS a mûsta Ti‰nova.

Dne 18. bfiezna ráno zaãalo svítit
sluníãko. I kdyÏ zubaté, den se vybarvil
a ve 12.00 hodin jsme vyrazili do
Ole‰nice.

Zhruba po hodinû jízdy jsme zasta-
vili na námûstí a program zaãal.

Je‰tû neÏ jsme zavítali na radnici,
ná‰ zrak spoãinul na podnikové pro-
dejnû mlékárny Ole‰nice. Zde se teprve
pozdûji uskuteãnily nákupy – s˘ry,
máslo, tvaroh a opravdu velmi chutné
rohlíky. Ale jen proto jsme do Ole‰nice
nepfiijeli (i kdyÏ taky).

Na radnici se nám velmi líbilo, pro-
toÏe v‰e, co jsme zhlédli, bylo dílem lidí,
ktefií pro své mûsto opravdu Ïijí. Odnesli
jsme si spoustu materiálÛ, které mÛ-
Ïeme a budeme propagovat dále.

Na DVD, které nám promítli, jsme
se v‰e dovûdûli a také jsme pak místa
nav‰tívili – v˘robu umûl˘ch kvûtÛ a ne
ledajak˘ch – na zakázku pro taneãnice
do ·panûlska, pro nevûsty do Polska, do
USA atd. Na kaÏd˘ lísteãek zvlá‰È
sáhne pracovnice nûkolikrát – a jsou
jich tisíce.

S peãlivou prací fiezbáfie aÏ
z Betléma jsme se setkali pfii prohlídce
betléma v místním kostele.

PÛvod betléma (jediného toho druhu
v Evropû – z olivového dfieva 200 let sta-
rého), to je dlouhá historie, tu musíte
sly‰et pfiímo v Ole‰nici.

Dále jsme nav‰tívili v˘robnu modro-
tisku – zase unikát, a to u rodiny
DanzigerÛ. KaÏd˘ z nás si pfiivezl nû-
jakou maliãkost z jejich obchÛdku pro

radost svou i blízk˘ch. V rodinné kavár-
niãce jsme si dali káviãku a vyrazili
na poslední zastávku pfied hasiãskou
zbrojnici.

Zde nás ãekal starosta hasiãského
sboru p. Kantor v hasiãské uniformû
a nádherná historická Tatra T10 z roku
1924, na kterou jsou v Ole‰nici právem
py‰ní. Tatra je stále je‰tû pojízdná!

Odborn˘ v˘klad jsme vyslechli
v autobuse kvÛli nepfiíznivému poãasí
(siln˘ vítr, snûÏení). Zájemci se pak ‰li
podívat na Tatru z blízka.

Nyní jsme se mohli spokojeni vracet
domÛ.

Zase jeden dobfie proÏit˘ den, za
kter˘ patfií dík Romanû Koneãné, která
tento zájezd pfiipravila. Tû‰íme se na
dal‰í akce, kter˘ch je v plánu dost.

Ludmila Cvrkalová, obyvatelka DPS

Pozvánka na akce Centra
sociálních sluÏeb Ti‰nov

16. 4. 2009 se koná v jídelnû Domu
s peãovatelskou sluÏbou („Penzionu“)
velikonoãní zábava s Kvasarkou. Pfiijìte
si poslechnout známé písniãky, zatanãit
si, pobavit se. Zaji‰tûno bude obãer-
stvení i tombola. Vstupné dobrovolné.

22. 4. 2009 pojedeme plavat do
Boskovic. Cena zájezdu je 130,- Kã.
Odjezd autobusu bude ve 13.30 hodin od
Domu s peãovatelskou sluÏbou na
Královû ulici. Pfiedpokládan˘ návrat
v 17 hodin. Zájemci, hlaste se na Centru
sociálních sluÏeb Romanû Koneãné,
tel.: 549 410 312.

V‰echny akce Centra sociálních slu-
Ïeb jsou urãeny nejen pro obyvatele
DomÛ s peãovatelskou sluÏbou, ale i pro
v‰echny zájemce z fiad ti‰novsk˘ch
seniorÛ.
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Zájezdy pro seniory do
v˘chodních âech a do Polska

Odbor sociálních vûcí Mûstského
úfiadu v Ti‰novû pfiipravil pro dÛchodce
na‰eho mûsta dva jednodenní zájezdy
do v˘chodních âech a do Polska ve
dnech 12. 5 a 14. 5. 2009.

Nav‰tívíme velkou polskou trÏnici
u Náchoda, prohlédneme si lázeÀské
mûsto Kudowa Zdrój, na zpáteãní cestû
nav‰tívíme zámek v Novém Mûstû nad
Metují a jeho pfiekrásnou zahradu.
Poveãefiíme v restauraci hotelu
Rambousek a vydáme se na zpáteãní
cestu.

Odjezd autobusÛ bude tradiãnû
v 6.00 hodin od budovy radnice
v Ti‰novû. Cena zájezdu je 130,- Kã a za-
hrnuje vstupy do nav‰tíven˘ch objektÛ
a prÛvodce. Jídlo na obûd vezmûte
s sebou, veãefie je objednána pro
v‰echny úãastníky zájezdu a není zahr-
nuta v cenû zájezdu.

Pfiihlásit se mÛÏete na odboru sociál-
ních vûcí u p. Trnãákové nebo
p. Majzlíkové dne 20. 4. 2009 nejdfiíve
od 8.00 hodin. Telefonické rezervace
nebudou pfiijímány. Peníze na úhradu
zájezdu vezmûte s sebou.

Emilie Trnãáková, vedoucí odboru

MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

17. dubna v 17.00 hod.
sál kina Svratka

Pavel Novák junior
se skupinou Family

Pofiad pro dûti pln˘ písniãek a poví-
dání s názvem V¯LET
Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022

22. dubna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Jakub Smolík s doprovodnou
skupinou a sboristkami

Zpûvák pfiedev‰ím country balad
a zamilovan˘ch songÛ Jakub Smolík je
stálicí ãeské hudební scény a v Ti‰novû
nezpívá poprvé.  Zpûvák, kter˘ se tû‰í
oblibû zejména u dámského publika,
zazpívá nejenom známé hity jako Holka
s bílou halenou, Ví‰, Blázen Ïárlí nebo
Ave Maria, ale pfiedstaví i novou píseÀ,

která se objeví na jeho pfiipravovaném
albu a jmenuje se Dál za tebou budu stát.
Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022

25. dubna v 19.30 hod.
sál MûKS

Divadlo PRKNO Veverská Bít˘‰ka
SPOLEâNOST

Tragikomedie o jednom setkání
Autor: Eduardo Rovner
ReÏie: Pavel Va‰íãek
Hrají: VíÈa Jakubec nebo Jan ¤íha,

Jarka Vykoupilová nebo Veronika
Vítková, Eva Jakubcová nebo
Jitka Malíãková

Premiéra: 7. 3. 2009 v Kulturním domû
Veverská Bít˘‰ka
Délka: 70 minut

Fotografie z akcí MûKS si mÛÏete pro-
hlédnout na http://www.tisnov.info
/index.php
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Pozvánka na Koncert ZU·
LOMNICE a jejich hostÛ

Kdy: 28. dubna 2009 v 18.00 hodin
Kde: koncertní sál lomnické synagogy
Úãinkují: Ïáci ZU· Lomnice a hosté

– LSDa Lomnice
– Ti‰novsk˘ pûveck˘ sbor
– Dûtsk˘ soubor „Valá‰ek“

s cimbálovou muzikou

– Klarinetové trio ZU·
Bystfiice nad Pern‰tejnem

Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

14. 4. – 17. 4. 2009
Burza kojeneckého, dûtského
a tûhotenského obleãení
V̆ kup: Út 11 – 18 hod.
Prodej: St 9 – 12, 15 – 18 hod.

ât 9 – 12, 15 – 18 hod.
Pá 9 – 11 hod.

V̆ dej: Pá 13 – 18 hod.

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje

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 – koncert 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

V˘stavy

Datum Akce Místo

4. 4. – 19. 4. „NedoÏit˘ch 100“ Bedfiicha Valy JamborÛv dÛm
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
3. 4. – 28. 4. Ptákování Libu‰ina galerie Malhostovice
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Více informací pfiímo v matefiském
centru, na www stránkách, e-mailem:
studanka@atlas.cz

19. 4. 2009 dopoledne
Zlatovláska (Divadelní studio V)

V nedûli v 9 hod. odjíÏdíme od soko-
lovny v Ti‰novû autobusem na divadelní
pfiedstavení Zlatovláska do Divadelního
studia V v Brnû.

Cena autobusu a vstupenky je pro
dospûlého 150,- Kã a pro dítû 100,- Kã.
Je nutné se pfiedem pfiihlásit na
tel.: 604 871 943 nebo pfiímo v Matefi-
ském centru Studánka.

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

www.ddm-tisnov.cz

Slovenské fieky
– promítání

v DDM
Vzpomínka na vo-

dácké putování ti‰novsk˘ch a brnûn-
sk˘ch vodákÛ po slovensk˘ch fiekách
(âiern˘ Váh, Váh, Orava, Dunajec,
Poprad). Stfieda 15. 4. v 18.00 hod.
v DDM ve Sluneãním sále. Vstupné dob-
rovolné.

âarodûjnice
Opût se blíÏí v˘roãní slet v‰ech

ãarodûjnic, tentokrát s volbou nejorigi-
nálnûj‰ího ko‰tûte. Opra‰te svá ko‰Èata,
vylep‰ete jejich letové schopnosti,
nazdobte podle libosti a vkusu, nachy-
stejte si super kost˘m, zopakujte
ãarodûjnické dovednosti a pfiileÈte do za-
hrady u Domeãku. âekají vás ãarodûj-
nické hry, tancování, oheÀ …..
S sebou: vlastní ko‰Èata, kouzelné
pfiedmûty dle libosti a bufit na opeãení.

Kdy: ve ãtvrtek 30. 4. 2009 od 17 do 19
hodin v zahradû DDM.
Vstupné: 20,- Kã.
Pfiijìte prosím v kost˘mu a hlavnû
s KO·TùTEM !!!

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.

Tábor Brumov

Jako jiÏ po mnoho let, i leto‰ní léto
organizuje SdruÏení ‰kola a rodina
pfii Z· Ti‰nov, Smí‰kova Dûtsk˘ letní
tábor Brumov. Areál tábora nám las-
kavû pronajímá mûsto Ti‰nov. DluÏno
fiíci, Ïe se o toto rekreaãní dûtské stfie-
disko, vzniklé v ‰edesát˘ch letech, stará
velmi dobfie.

Velkou v˘hodou je jeho umístûní na
samém konci vesniãky Brumov, na po-
mezí luk a lesa. Tábor má pomûrnû vel-
k˘ a ãlenit˘ pozemek: nejníÏe poloÏen˘
je rybník napájen˘ lesním potÛãkem,
v˘‰e poloÏená jsou hfii‰tû na ko‰íkovou
a volejbal, travnaté fotbalové hfii‰tû,
zdûné budovy zdravu‰ky, nové um˘várny
s teplou vodou, budova kuchynû a jídelny
s pfiístfie‰kem letní jídelny a ohni‰tûm.
Nejv˘‰e poloÏené je mûsteãko 52 stanÛ
s kryt˘mi herními prostorami.

Kapacita tábora je cca 80 dûtí, které
jsou rozdûleny do 5-6 oddílÛ. Mnohé
z ãinností se v‰ak prolínají napfiíã
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vûkov˘m spektrem, mnoho ãinností
a her probíhá v rámci celého tábora.
KaÏd˘ oddíl má svého vedoucího a 1-2
praktikanty. Vedení tábora je dlouho-
dobû tvofieno pro‰kolen˘mi pracovníky
z fiad pedagogÛ; oddílov˘mi vedoucími
a praktikanty jsou mnohdy vlastní od-
chovanci z fiad táborníkÛ. Jsou to li-
dé, ktefií ochotnû obûtují dûtem ãást své
dovolené ãi prázdnin a práce s dûtmi je
baví.

Ubytování dûtí je ve stanech s pod-
sadou po dvou, v pfiípadû velmi nepfiíz-
nivého poãasí lze vyuÏít alternativních
moÏností pfienocování ve zdûn˘ch pro-
storách. Naopak pfii pfiíznivém poãasí
star‰í táborníci vyzkou‰í i nocování
v pfiírodû.

Dûti dostávají pûtkrát dennû pestrou
a plnohodnotnou stravu, nad jejich
zdravotním stavem bdí dvû zdravotnice.

Denní programy se fiídí Táborov˘m
fiádem a ReÏimem dne. Táborov˘ pro-
gram je pfiipraven jiÏ dlouho pfied
zahájením tábora, jeho souãástí je celo-
táborová hra, která se kaÏd˘m rokem
obmûÀuje. V loÀském roce jsme na
I. turnusu cestovali na‰ím vesmírem,
v leto‰ním roce se zamûfiíme na pohád-
kové putování. Víc uÏ ale nebudeme pro-
zrazovat.

Samozfiejmû vlastní oddílová ãinnost
se pfiizpÛsobuje i vûkovému sloÏení
i pfiání dûtí.

Jsme velice rádi, Ïe ani dne‰ním dû-
tem není cizí touha proÏít dobrodruÏství
pod stanem a s partou kamarádÛ, bez
starostlivého dozoru a péãe rodiãÛ.
Víme, Ïe velmi ãasto mile pfiekvapí ne-
jen rodiãe svou samostatností, ale i nás,
vedoucí, sv˘m chováním mimo rámec
obvykl˘ch situací. Stejnû tak jsme rádi,
Ïe kouzelné a jedineãné prostfiedí bru-
movského táborového areálu slouÏí stále
svému pÛvodnímu úãelu – rekreaci dûtí

z Ti‰nova a okolí. Dûkujeme.
Informace a pfiihlá‰ky:
I. turnus 6. – 18. 7. 2009
PaedDr. P. Kappelová
tel.: 603 140 351
http://zs.smiskova.sweb.cz 
e-mail: kappelova.petra@zssmiskova.cz
IV. turnus 17. – 29. 8. 2009
Mgr. R. Kloubová
tel.: 773143899
e-mail: renata.klo@email.cz

Pfiijímací zkou‰ky

Základní ‰kola
Ti‰nov, nám. 28.
fiíjna 1708 ozna-

muje, Ïe ve ‰kolním roce 2009/2010 opût
otevfie VI. tfiídu s roz‰ífienou v˘ukou
matematiky a pfiírodovûdn˘ch pfied-
mûtÛ. Dlouholeté zku‰enosti s v˘ukou
v tûchto tfiídách vyvracejí názor, Ïe
obstojí pouze dûti s v˘hradním nadáním
k matematice. Opak je pravdou – Ïáci
mají vût‰í poãet hodin matematiky
a chemie, lépe látku chápou, nauãí se
logicky myslet, mají o uãení zájem a do-
sahují celkovû vynikajících v˘sledkÛ.

Nezapomínáme ani na v˘uku cizích
jazykÛ. V 6. a 7. roãníku to jsou 4 ho-
diny t˘dnû a od 7. roãníku mají moÏnost
volby druhého jazyka – nûmãiny nebo
ru‰tiny. Îáci z tûchto tfiíd úspû‰nû re-
prezentují ‰kolu v okresních i krajsk˘ch
kolech olympiád. Roz‰ífiením uãiva
v hlavních pfiedmûtech získávají velmi
dobré pfiedpoklady k úspû‰nému studiu
na stfiedních ‰kolách.

Termíny zkou‰ek: 29. 4. 2009 v 8 hod.
Náhradní termín: 6. 5. 2009 v 8 hod.
Kritéria pro pfiijetí:
a) úspû‰né zvládnutí písemné práce

z matematiky a ãeského jazyka v roz-
sahu uãiva 5. roãníku
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b) dobr˘ prospûch z M a âj ve
4. a 5. roãníku

Pfiihlá‰ky lze vyzvednout v kanceláfii
‰koly nebo stáhnout na webov˘ch strán-
kách ‰koly www.tisnov-zs28.cz
Pfiihlá‰ky odevzdejte do 27. 4. 2009.

Mgr. Marie Bártová
zástupkynû fieditele

Fimfárové odpoledne
na „Osmadvacítce“

Dne 27.3. 2009 pro nás paní uãitelky
ãeského jazyka uspofiádaly v rámci celo-
státního projektu Celé âesko ãte dûtem
Fimfárové odpoledne. PfiestoÏe se akce
konala v pátek po vyuãování, zúãastnilo
se jí 30 dûtí ze ‰estého roãníku. Jak uÏ
název napovûdûl, t˘kal se program po-
hádek Jana Wericha.

Zaãali jsme hrou ·tronzo. Na pokyn
paní uãitelky jsme se stávali sochami,
které sv˘m postojem, gesty i v˘razem ve
tváfii znázorÀovaly  napfi. strach, Ïivou
a mrtvou vodu, kouzeln˘ prsten nebo
p˘chu. Pak nás uÏ ãekal 1. soutûÏní úkol
– ve skupinkách jsme si vylosovali jednu
pohádku a kousek jejího dûje jsme mûli
vyjádfiit pomocí souso‰í neboli Ïivého
obrazu. Bylo hodnû tûÏké zkamenût
a vydrÏet bez smíchu a pohnutí a pfiitom
poslouchat reakce ostatních. Ti hádali,
o jakou pohádku se jedná. Potom jsme
dostali pohádkov˘ test. Hodnû jsme se
u nûho zasmáli.

Pak následovala pfiestávka, která se
nám v‰em moc a moc líbila – po vzoru
Hloupého Honzy jsme si pfiinesli buchty,
objevila se i bábovka a domácí koláãe.
Paní zástupkynû Bártová nám upekla
tvarohov˘ a jableãn˘ ‰trúdl. Bylo toho
tolik, Ïe nám zásoby zbyly aÏ do veãera.

Po pfiestávce nás ãekala Lakomá
Barka a s ní poslední úkol, ve kterém

jsme si provûfiili svoje soustfiedûní a po-
zornost, a pak uÏ jen odpoãinek a po-
hádky, které nám ãetla paní fieditelka
s paní zástupkyní. To bylo super, cítili
jsme se na chvíli zase jako malé dûti
a vÛbec to nebyl ‰patn˘ pocit. Mezitím
paní uãitelky spoãítaly body a my se tû-
‰ili nejen na tituly „Velmistr, Mistr
a Vicemistr pohádek“, ale i na sladké
odmûny. Na diplomu nám k vítûzství
popfiála sama Barka Lakomá z Dejvic.
Program, kter˘ trval aÏ do tmy (coÏ se
nám v‰em moc líbilo), jsme zakonãili
promítáním filmové pohádky Tfii veteráni.

UÏili jsme si mnoho legrace nejen
my, ale podle na‰eho názoru i uãitelé,
ktefií s námi  tento v˘let do pohádky
absolvovali. Snad takovéhle odpoledne
nebylo poslední, protoÏe uÏ teì se tû-
‰íme na to, ãím nás na‰i uãitelé pfiekva-
pí pfií‰tû.

Îáci 6.A Z· nám. 28.fiíjna

Vedení ‰koly dûkuje paní uãitelkám
Simonû Komprsové, Sonû Kvíãalové

a Janû Machalové za pfiípravu a velmi
pûkné provedení celého odpoledne.

Jarní setkání pfied‰koláãkÛ

Na‰e základní ‰kola ve spolupráci
s matefisk˘mi ‰kolami v Ti‰novû uspofiá-
dala v tomto ‰kolním roce jiÏ tfietí odpo-
lední setkání pro pfied‰kolní dûti a jejich
rodiãe. Tentokrát bylo zamûfiené na pra-
covní ãinnosti a oslavu svátkÛ jara.
A co dûti ãekalo?

V úvodu jsme si povídali o jarní pfií-
rodû, Velikonocích a spoleãnû jsme se
nauãili písniãku Na vajíãka. Ta se nám
velmi hodila k následující hfie s barev-
n˘mi vajíãky.

Po soutûÏi – pfiená‰ení vajíãek na
lÏiãce – se pfied‰koláci odebrali na kobe-
rec, kde si poslechli pohádku Devût.
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Pfii hfie Kvoãna hledá kufiátko si dûti
musely najít nejen svého kamaráda, ale
také maminku ãi babiãku…

Závûreãnou pohybovou aktivitou byl
Tanec kufiátek, do kterého se zapojili
i rodiãe.

Poté jsme se v‰ichni pfiesunuli do
tfiídy, kde si dûti vyrobily sluníãka z ba-
revného papíru, která dokonce i mrkala!

Za odmûnu si dûti vybraly perníãky,
které pro nû napekly paní uãitelky.

Odpolední setkání se vydafiilo a jiÏ
se tû‰íme na dal‰í.

Mgr. Anna Klíãová, Eva Dvofiáãková
a Hana K‰icová

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Podûkování DDM

Po pfiede‰l˘ch pozitivních zku‰enos-
tech jsme nezaváhali a pfiijali pozvání
Markéty Leiferové z ti‰novského DDM
vyrobit si velikonoãní dekoraci z kera-
miky. Hned u dvefií se nás ochotnû ujala
a rozdûlila dûti na dvû skupinky.
Zatímco si jedna skupinka hrála
v místní tûlocviãnû, druhá si pod vede-
ním pí. Leiferové vyzkou‰ela práci
s nev‰edním materiálem a kaÏd˘ si vy-
robil vlastní v˘robek. Pak se skupinky
vymûnily. Nyní nezb˘vá neÏ ãekat, jak
na‰e v˘tvory budou vypadat po vypálení

v peci. Dûkujeme touto cestou ochotné
instruktorce i celému kolektivu DDM.
Náv‰tûva Va‰í dílniãky nám mile zkrá-
tila ãekání na jaro…

Dûti z M· Lomniãka

Den Zemû v Ti‰novû

24. 4. – 7. 5.
MC Studánka: v˘stava
moderních látkov˘ch plen
24. 4. 9.30 a 10.30 hod.
MC Studánka: pfiedávání

zku‰eností maminek s pouÏíváním lát-
kov˘ch plen
25. 4. 8.00 – 11.00 hod.
námûstí Míru: Ble‰í trhy (prodej pouÏi-
tého a ekologického zboÏí), akce ke Dni
Zemû
26. 4. 14.00 hod.
námûstí Míru (u ka‰ny): sraz zájemcÛ
o ãi‰tûní ti‰novsk˘ch tokÛ
28. 4. 17.00 hod.
Mûstská knihovna: pfiedná‰ka
RNDr. Nadi Johanisové, PhD. na téma
– Ekonomická krize, pfiíroda a my aneb
PrÛhledy do svûta ekologické ekonomie
29. 4. 17.30 hod.
MC Studánka: pfiedávání zku‰eností
maminek s pouÏíváním látkov˘ch plen
30. 4. 17.30 hod.
MC Studánka: pfiedávání zku‰eností
maminek s pouÏíváním látkov˘ch plen

âi‰tûní Svratky, tentokrát
i ze ãlunu

V nedûli 26. dubna se mÛÏete
zúãastnit tradiãní akce pro pfiírodu
v novém hávu – ãi‰tûní bfiehÛ ti‰nov-
sk˘ch vodních tokÛ (pravdûpodobnû
Svratky) tentokrát bude doplnûno sbírá-
ním odpadkÛ pfiímo z vody a to pomocí
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nafukovacího ãlunu. Vûfiíme, Ïe tato no-
vinka zefektivní práci i zatraktivní ce-
lou akci. Sraz úãastníkÛ je ve 14 hodin
u ka‰ny na ti‰novském námûstí.
NezapomeÀte na vhodné pracovní oble-
ãení a obutí; rukavice mÛÏeme zapÛjãit.
Plovací vesty pro zájemce o vyzkou‰ení
ãlunu a obãerstvení rovnûÏ poskytneme. 

Ekonomická krize,
pfiíroda a my

Poslední na‰í akcí související
se Dnem Zemû bude pfiedná‰ka v˘-
znamné ekologické eko-
nomky RNDr. Nadi
Johanisové, Ph.D. s ná-
zvem „Ekonomická kri-
ze, pfiíroda a my aneb
PrÛhledy do svûta eko-
logické ekonomie“.
N. Johanisová je vystu-
dovaná bioloÏka a má
zku‰enosti z vûdecké
práce i ãinnosti v nezis-
kovém sektoru. Pobyt na
Schumacher College ve
Velké Británii v roce
1993 ji nasmûroval
k prom˘‰lení souvislostí
mezi ekologickou krizí
a ekonomií a ke hledání
pozitivních alternativ.
V souãasné dobû pfied-
ná‰í ekologickou ekono-
mii na vysoké ‰kole, spo-
lupracuje s ãasopisem
Sedmá generace a v loÀ-
ském roce vydala i knihu
vûnovanou „ekonomice pfiá-
telské pfiírodû i ãlovûku“.

Vût‰ina z nás Ïije
v zajetí dokola opakova-
n˘ch pouãek a dogmat
o nutnosti ekonomického

rÛstu a volného trhu, kdy se zdá, Ïe jiné
moÏnosti ani neexistují. Chtûli bychom
rozumût pfiíãinám souãasné ekonomické
krize, ale opût se nám nabízí jen jeden
úhel pohledu… Zajímá-li vás ekono-
mické my‰lení s dÛrazem na lokální
fie‰ení místo globálního, to, jaká jsou ne-
gativa souãasného trendu zadluÏování se
a nekonvenãní fie‰ení souãasn˘ch ekono-
mick˘ch problémÛ, pfiijìte na besedu do
Mûstské knihovny, která se koná netra-
diãnû v úter˘, a to 28.dubna v 17 hodin
v pfiedná‰kovém sále v 1. patfie.
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Ti‰novské ble‰í trhy

V sobotu 25. dubna od 8 do
11 hodin si mÛÏete na ná-
mûstí Míru pfiijít zakoupit
pouÏité zboÏí, které vám
doma schází a prodávajícím
naopak pfieb˘vá. Na stán-

cích se také pfiedstaví potraviny ze spra-
vedlivého obchodu se zemûmi Tfietího
svûta, ekologicky pfiíznivé zboÏí v na-
bídce Ekoporadny Ti‰novsko a brnûnské-
ho obchodu Brána k dûtem (dfievûné v˘-
robky, hry pro dûti, látkové pleny, apod.).

T̆ den opravdov˘ch plen

Ve dnech 24. 4. aÏ 3. 5. probûhne tfietí
roãník celorepublikového T˘dne opravdo-
v˘ch plen. Tato akce je souãástí meziná-
rodní kampanû Real Nappy Week, která
probíhá jiÏ od roku 1996. Matefiské cent-
rum Studánka z Ti‰nova se opût aktivnû
zapojí, a tak mÛÏete v prostorách
Matefiského centra (Kvûtnická 821) od
24. 4. do 7. 5. shlédnout v˘stavu moder-
ních látkov˘ch plen. Pokud navíc chcete
vyslechnout zku‰enosti maminek, které
pratelné pleny pouÏívají, popovídat si
o tom, jak si mezi velk˘m mnoÏstvím dru-
hÛ a znaãek vybrat, kde je nakoupit, jak
prát nebo skladovat, pfiijìte do
Matefiského centra, kde budou maminky
„látkafiky“ pfiedávat své zku‰enosti.
Povídání probûhne v následujících termí-
nech: 24. 4. od 9.30 a od 10.30 v rámci
krouÏku Brouãci, 29. 4. a 30. 4. od 17.30
ve cviãení Tûhulek.

Kromû toho se v sobotu 25. dubna na
Ti‰novsk˘ch ble‰ích trzích v rámci Dne
Zemû pfiedstaví e-shop a kamenná pro-
dejna Brána k dûtem. Na stánku pro-
bûhne v˘stava a prezentace látkov˘ch
plen, mÛÏete si prohlédnout více neÏ de-
set znaãek kalhotkov˘ch plen, dostanete 

informaãní letáky, poznáte jednotlivé
materiály, ze kter˘ch se pleny vyrábûjí
a dozvíte se více o tomto zpÛsobu pfieba-
lování dûtí.

Málokdo si uvûdomí, Ïe pro jedno dítû
se za dva roky spotfiebuje na jednorázové
plenky asi 250 kg surovin a vyprodukuje
jedna tuna nerecyklovatelného odpadu,
kter˘ se buìto spálí, nebo odveze na
skládku, kde se bude rozkládat dal‰ích
200 aÏ 500 let. Je asi i obtíÏné si pfiedsta-
vit, jak velk˘ prostor tento odpad zabere.
25. dubna v rámci oslav Dne Zemû uvi-
díte na námûstí na vlastní oãi porovnání,
jaké mnoÏství odpadu vyprodukuje jedno
dítû s jednorázov˘mi plenami oproti dí-
tûti s plenami látkov˘mi.

PouÏívání látkov˘ch plen uÏ v souãas-
nosti není jen o klasick˘ch bíl˘ch ãtver-
cích. I na ãeském trhu je rozsáhlá nabíd-
ka plen napfiíklad z bavlny nebo konopí,
které vypadají stfiihovû stejnû jako „jed-
norázovky“, nemusejí se Ïehlit, ani vyvá-
fiet. Jednorázové pleny mohou b˘t potom
pouÏity jako vhodn˘ doplnûk v situacích,
kdy nemáme moÏnost pleny prát.

O látkov˘ch plenách existuje doposud
spoustu m˘tÛ, rádi bychom tûmito ak-
cemi tyto m˘ty nejen vyvrátili, ale hlavnû
roz‰ífiili povûdomí o ‰etrnosti prateln˘ch
plen nejen k Ïivotnímu prostfiedí, ale
hlavnû ke zdraví dítûte. Jsou vhodnûj‰í
napfiíklad pro zdrav˘ v˘voj kyãlí, dûti
také trpí mnohem ménû opruzeninami.
UkáÏeme vám jin˘ zpÛsob pohledu na
pleny, neÏ mÛÏete vidût v reklamách, kde
se nejvíce zdÛrazÀuje dokonal˘ pocit
sucha, kter˘ je v‰ak vykoupen˘ pouÏitím
velkého mnoÏství cizorod˘ch chemick˘ch
látek.

Pokud vás téma zaujalo, mÛÏete
spoustu informací získat také napfiíklad
na internetov˘ch stránkách www.latko-
vepleny.cz.

Monika Kune‰ová
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Poradenské centrum

VáÏení ãtenáfii Ti‰novsk˘ch novin,
moÏná jste se ocitli v nelehké Ïivotní si-
tuaci a moÏná byste právû teì uvítali
psychickou podporu a pomoc pfii fie‰ení
Va‰ich starostí. Zaruãujeme Vám bez-
peãné prostfiedí a odborné sluÏby v na-
‰em poradenském centru, kde budete
pfiijímání a respektování jako rodiãe,
ktefií si pfiejí, aby jejich dítû bylo spoko-
jené, zdravé a ‰Èastné.

V‰ichni víme, Ïe to neznamená je-
nom mít zaji‰tûnou stfiechu nad hlavou
a pravidelnou stravu, ale také Va‰i po-
zornost, lásku a péãi, uvûdomujeme si,
Ïe pro dûti je nejdÛleÏitûj‰í mít moÏnost
vyrÛstat v pfiirozeném rodinném pro-
stfiedí – se sv˘mi rodiãi a proÏít spokoje-
né dûtství. Zajistit tento velk˘ „úkol“
s sebou pfiiná‰í mnohé starosti a jsou
chvíle, kdy je potfieba se o nûkoho opfiít
a získat odbornou pomoc a podporu.
Nabízíme Vám bezplatné konzultace
s poradcem, pfii kter˘ch mÛÏete probrat
v‰e, co Vás trápí, spoleãnû hledat moÏná
v˘chodiska z Va‰ich tûÏkostí a postupnû
pracovat na jejich pfiekonání. Nemusíte
v‰ak pfiijít pouze na konzultaci, v pfií-
padû Va‰eho pfiání a potfieby mohou
na‰i pracovníci docházet za Vámi do ro-
diny nebo Vás doprovázet pfii jednáních
na úfiadech, u lékafie, ve ‰kole a vÛbec
v‰ude, kde byste uvítali podporu i radu.

Obrátit se na nás mÛÏete kaÏd˘
v‰ední den mezi 9.00 – 16.00 hod., na‰e
sídlo je v centru Brna, dobfie dostupné
mûstskou hromadnou dopravou na ad-
rese: TRIADA – Poradenské centrum,
o.s., Orlí 20, Brno. MÛÏete pfiijít osobnû
nebo se pfiedem telefonicky objednat na
ãíslech: 542 211 499, 774 409 909.

Jsme nestátní, nezisková organizace
zaloÏená v roce 2003, jsme místem ne-
závislé, nestranné a diskrétní pomoci.

Ve‰keré na‰e sluÏby jsou bezplatné
a máte moÏnost vystupovat anonymnû.
Na starosti nemusíte b˘t sami!

TRIADA – Poradenské centrum, o. s.

Ti‰nov‰tí zahrádkáfii
hodnotili

V̆ roãní ãlenská schÛze  zahrádkáfiÛ,
pfiesnûji ãlenÛ âeského zahrádkáfiského
svazu, základní organizace Ti‰nov,
která se konala v minulém mûsíci, zhod-
notila ãinnost zahrádkáfiÛ v roce 2008
a stanovila úkoly pro rok leto‰ní.

Jak uvedl ve zprávû o ãinnosti za
uplynul˘ rok pfiedseda Josef Zavfiel, má
organizace celkem 197 ãlenÛ, polovina
z nich se svému koníãku vûnuje ve dvou
zahrádkáfisk˘ch osadách u Besénku,
ostatní ve sv˘ch zahrádkách, sadech
a zahradách.

Jak dále uvedl ve své zprávû Josef
Zavfiel, v˘boru se dafií zaji‰Èovat na
pfiedná‰ky a besedy ‰piãkové odborníky
z celé âeské republiky. Tyto akce jsou
urãeny nejen pro ãleny organizace, ale
i pro ‰irokou vefiejnost. A to, Ïe se
úãastní zájemci z dalekého okolí, je dÛ-
kaz skuteãné kvality tûchto akcí.

Nejen pro ãlenskou základnu, ale
i pro ‰irokou vefiejnost slouÏí také li-
sovna ovoce. O loÀské sezonû v lisovnû
Ti‰novské noviny jiÏ pfiinesly zprávu,
a tak jen ve struãnosti zopakujme. Loni
se zaãalo lisovat 23. srpna, poslední den
provozu byl 22. listopad, v tomto období
byla lisovna v provozu 24 dny. Vedoucí
lisovny Miloslav Hamák a jeho zástupce
Jaroslav Klime‰ obslouÏili 588 zákaz-
níkÛ a bylo zpracováno více neÏ 34 tun
ovoce, pfiesnû 34 030 kg. V prÛmûru je to
na jeden lisovací den 1 418 kg a na jed-
noho zákazníka 58 kg. Pfii pohledu do
statistik za posledních deset let se
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v˘kon lisovny pohyboval od 11 345 kg
(to bylo v roce 1999 ) do 39 319 kg (hned
v následujícím roce). LoÀsk˘ rok byl
nadprÛmûrn˘, v pofiadí hned za rekord-
ním rokem 2000 a o 4 908 kg pfied tfie-
tím v pofiadí, rokem 2002.

Mezi kulturní akce, o které je velk˘
zájem, patfií  zájezdy. Pro ãleny byly loni
uspofiádány celkem tfii. Mezi akcemi ani
v loÀském roce nechybûl mikulá‰sk˘
veãírek.

Leto‰ní rok je pro  zahrádkáfiskou
organizaci jubilejní – uplyne 75 rokÛ od
jejího zaloÏení. Tomu také odpovídá
plán ãinnosti pro leto‰ní rok. Plánují
se opût odborné pfiedná‰ky a besedy,
v plánu jsou mimo jiné také tfii zájezdy.
Na fiíjen je naplánována v˘stava ovoce
a zeleniny, která by mûla b˘t vyvrchole-
ním jubilejního roku.

A pokud máte zájem vûnovat se to-
muto u‰lechtilému koníãku a stát se za-
hrádkáfii a ãleny ti‰novské organizace,
máte k tomu nyní pfiíleÏitost. V zahrád-
káfiské osadû Besének I je nûkolik málo
voln˘ch zahrádek. Je jen tfieba se co
nejdfiíve pfiihlásit u Mil. Hamáka
(tel. 549 412 239). Jaro je jiÏ zde a za-
hrádkáfisk˘ rok neãeká.

Jan Ka‰parec

Velikonoãní ãtení Bible
i v Ti‰novû

Na velikonoãní sobotu se Ti‰nov pfii-
pojí k více neÏ 60 mûstÛm v âeské
republice, které se zúãastní vefiejného
ãtení nového pfiekladu Bible kralické,
jehoÏ cílem je pfiinést lidem Bibli v dne‰-
ním, srozumitelném jazyce a pfiitom za-
chovat krásu Kralického textu.

Po patnácti letech pÛsobení je pfie-
klad Bible hotov a budeme se s ním set-
kávat pod názvem „Bible, pfieklad

21. století“. KniÏnû vyjde poãátkem
dubna. Místo drahé a nejisté reklamní
kampanû si sami ãtenáfii Bible zvolili
knize mnohem bliÏ‰í cestu její propa-
gace a uvedení mezi lidi: ãtení. A to
právû v dobû nejvût‰ího kfiesÈanského
svátku – Velikonoc. 

V dobû od pátku 10. dubna do nedû-
le 12. dubna 2009 se bude na vefiejn˘ch
místech po celé âeské republice ãíst buì
celá Bible nebo její jednotlivé ãásti.
Úãelem je poukázat na historickou
a kulturní hodnotu této staré knihy,
která je aktuální i dnes.

Celonárodní ãtení bude symbolicky
zahájeno veãerním ãtením 9. dubna
v praÏské Betlémské kapli za úãasti
VIP, hercÛ a médií. Mediálním partne-
rem Celonárodního ãtení se stala
i âeská televize a âesk˘ rozhlas 6.
Zá‰titu nad akcí pfievzal i ministr kul-
tury Václav Jedliãka.

V na‰em mûstû bude ãtení probíhat
na námûstí v sobotu 11. dubna od 9 ho-
din. Pfiijìte se pfii své cestû za nákupy
na chvíli zastavit a zaposlouchat se do
slov nového pfiekladu Bible, která mají
nadãasovou hodnotu. Snad vás alespoÀ
trochu pohladí na du‰i.

Martina Lau‰manová
www.bible21.cz

Pozvánka na XXXIV. mezi-
národní expozici minerálÛ
Ti‰nov 1. – 3. kvûtna 2009 a na
dálkov˘ pochod Sokolskou Ïupou
Pern‰tejnskou dne 8. kvûtna 2009.

Leto‰ní v pofiadí jiÏ 66. ti‰novská
expozice minerálÛ se koná ve dnech
1. – 3. kvûtna 2009 v pátek, sobotu
a v nedûli v ti‰novské  sokolovnû
a v gymnáziu. Pro vefiejnost bude expo-
zice pfiístupná v pátek od 10 do 19 hodin,
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pfiiãemÏ oficiální zahájení je v pátek ve
12 hodin. V sobotu bude na‰e expozice
otevfiená pro vefiejnost od 9 do 19
a v nedûli od 9 do 16 hodin. Náv‰tûvu
v‰ak neodkládejte na nedûli po 15. ho-
dinû, protoÏe v uvedenou dobu jiÏ nûk-
tefií vystavovatelé budou „balit“.
Ti‰novská  expozice minerálÛ je beze-
sporu nejvût‰í akcí  svého druhu ve
v˘chodní Evropû a jedna z nejv˘znam-
nûj‰ích evropsk˘ch mineralogick˘ch
akcí vÛbec, která se tû‰í mimofiádné po-
zornosti na‰ich i zahraniãních jak vysta-
vovatelÛ,
tak ná-
v‰tûvníkÛ.
Oproti mi-
nul˘m roã-
níkÛm ne-
d o c h á z í
k podstat-
n˘m zmû-
nám – zÛ-
stává dife-
rencované
vstupné na
jednotlivé
dny – v pá-
tek 30,- Kã,
v sobotu do 14 hodin 50,- Kã, v sobotu po
14. hodinû 30,- Kã a v nedûli 20,- Kã pro
osobu a den. Pokud se ptáte, proã roz-
dílné ceny vstupného  pro sobotu, je to
proto, Ïe v sobotu dopoledne b˘vá nej-
vût‰í nával, na podzim nebylo v soko-
lovnû ãi v gymnáziu v dobû mezi 10. aÏ
13. hodinou k hnutí, proto se snaÏíme
diferencovanou cenou o pfiesun náv‰tûv-
níkÛ na sobotní odpoledne a na nedûli.
Pro ty, co nechtûjí ãekat v sobotu pfied
pokladnou v sokolovnû, jedna rada, mÛ-
Ïete nav‰tívit i bez vstupenky expozici
v základní ‰kole. Tam je sice jenom asi
10 % z toho, co je v sokolovnû, ale i to

stojí za to. Mezitím se fronta pfied
pokladnou urãitû zmen‰í. Pro ‰kolní zá-
jezdy nad 15 osob, pokud se pfiedem
ohlásí, je v pátek zlevnûné vstupné
20,- Kã na osobu. Poãet vystavovatelÛ
bude pfies 270, z ãehoÏ bude 70 zahra-
niãních. Budou to vystavovatelé z 15 ev-
ropsk˘ch zemí a jeden z Austrálie, kter˘
bude vystavovat drahé opály
z Austrálie. Z Berlína Nancy Lie s mi-
nerály ãi spí‰ ‰perky vzdálené âíny
nebo pan Bogni z Itálie se sv˘mi mine-
ralogick˘mi raritami. Doporuãujeme

Vám v‰ak
nav‰t ív i t
e x p o z i c i
p a n a
F i c i á n a
z Brna –
zde vysta-
vují svoje
v ˘ r o b k y
(kartónové
d á r k o v é
krabiãky)
z r a k o v û
postiÏení.
Jsou oprav-
du hezké

a celá fiada na‰ich vystavovatelÛ si jiÏ
u nich objednala jejich v˘robky.
Vystavují v gymnáziu v druhé tfiídû na
pravé stranû od vchodu. Ná‰ zájem
o jejich v˘robky jim dodává pocit sebe-
vûdomí a prospû‰nosti. Kupte si tam
nûco – jejich v˘robky nejsou drahé
a prospûjete dobré vûci. Co se t˘ãe mine-
rálÛ, tak tam bude opût pestrá paleta
z celého svûta i nepfieberné mnoÏství
drobn˘ch ‰perkÛ z polodrahokamÛ a pro
nároãné i z drahokamÛ. Pokud jde o ná-
v‰tûvníky, oãekáváme úãast pfies 7.000
náv‰tûvníkÛ z celé na‰í republiky i ze
sousedních státÛ.  K dispozici bude
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i dal‰í jiÏ  25. ãíslo „Zpravodaje“
Mineralogick˘ch expozic v Ti‰novû
s barevnou obálkou i termíny dal‰ích
mineralogick˘ch akcí pro zbytek roku

2009 a termíny ti‰novsk˘ch burz pro
rok 2010 jako i s adresami firem a vy-
stavovatelÛ. ProtoÏe v ãervnu se koná
kousek za na‰imi hranicemi v saském
Freibergu jejich jubilejní 60. mineralo-
gická burza – jedna z nejstar‰ích
v Evropû, je tam ãlánek v nûmãinû od
hlavního organizátora Achima Freunda
a rovnûÏ nûkolik barevn˘ch fotografií,
pokraãujeme i v historkách ze Ïivota
horníkÛ na dole R¤ Ol‰í. Vûfiíme, Ïe si
nenecháte ujít tuto jedineãnou podíva-
nou na poklady na‰í matiãky Zemû.
Pokud by Vám to nevy‰lo, tak dal‰í
v celkovém pofiadí jiÏ 67. ti‰novská
mineralogická expozice bude na podzim

6. – 8. listopadu 2009.
Dal‰í pravidelnou akcí, na kterou Vás
Sokol Ti‰nov srdeãnû zve, je dálkov˘
pochod Sokolskou Ïupou Pern‰tejnskou,
jehoÏ jiÏ XVIII. roãník se koná v pátek
8. kvûtna 2009 na ná‰ státní svátek.
K dispozici jsou trasy v délce 8, 15 a 23
km se startem v Doubravníku na nád-
raÏí âD od 8.00 do 10.15 hodin ãi trasy
27 km a 50 km se startem od ti‰novské
sokolovny od 6 do 9 hodin. Cíl v‰ech tras
je na nádvofií hradu Pern‰tejn. Pro cyk-
listy je v tento den pfiípraven XIII. roã-
ník Cyklistické jízdy Sokolskou Ïupou
Pern‰tejnskou s trasami 20, 40, 55
a 75 km se startem od ti‰novské soko-
lovny od 8.00 do 10.00 hodin pro cyklisty
a pro pû‰í. Propozice s podrobn˘m rozpi-

sem je moÏné obdrÏet na sekretariátu
TJ Sokol Ti‰nov v sokolovnû,
tel./fax:  549 413 175 ãi e-mail: sokoltis-
nov.min@wo.cz; popfiípadû pfii náv‰tûvû
mineralogické expozice ve dnech
1. – 3. kvûtna 2009 u ‰atny.

K úãasti na tûchto akcích
vás srdeãnû zve

v˘bor TJ SOKOL Ti‰nov.
Ing. Andrej Suãko
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Kvûtnické dohady

V únoru tohoto roku mne vyprovoko-
val Radim Tich˘ z Ti‰novské televize
spolu s pfiítelem Strakou, vedoucím ti‰-
novsk˘ch speleologÛ, k men‰í vycházce
na Kvûtnici. Nabídku jsem samozfiejmû
radostnû pfiijal, aã jsem byl lehce na-
chlazen˘. Místem prohlídky a posouzení
byla západní stráÀ Kvûtnice nad

Besénkem. Dostali jsme se k první ‰tole,
ruãnû raÏené chodbû, kde jsem na nû
ãekal, aÏ prohlédnou stráÀ nade mnou,
a pokfiikováním jsem je navádûl na
rÛzná místa. V mrazivém vûtru, kter˘
profukoval mezi Dfiínovou a Kvûtnicí od
Lomniãky, jsem se tiskl k prohlubni se
zpola zasypan˘m vchodem do ‰toly.
Uvûdomil jsem si svoji první náv‰tûvu
zde asi v roce 1943, kdy se do ní dalo ve-
jít vzpfiímenû, pozdûji v 60. – 70. letech

v pfiedklonu a dnes je vstup moÏn˘ jen
po bfii‰e. PÛda se pozvolna bûhem ãasu
sesouvá a dá se oãekávat, Ïe i tento
vchod bude za nûjak˘ch dvacet rokÛ
zcela zasypán a chodby upadnou do
zapomenutí.

TûÏba na Kvûtnici probíhala asi ve
tfiech ãasov˘ch obdobích za rÛzn˘mi cíli
s úpln˘m ukonãením na poãátku minu-
lého století. Je-li nadloÏí nad vstupem

do podzemí kamenité, zÛstává vchod
dlouho voln˘. V opaãném pfiípadû, je-li
nad vstupem hlína, dochází erozí
k postupnému sesuvu aÏ k úplnému za-
sypání vchodu. Tak jsem si uvûdomil, Ïe
vyváÏka pfii raÏbû vytûÏené zeminy je
vodítkem k zasypanému vchodu.
Takov˘ch míst je na Kvûtnici nûkolik.
Nejménû dvû men‰í jsou pod cestou ve-
doucí po v˘chodním obvodu Malé
Kvûtnice, ale nejvût‰í mohutná v˘sypka
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je v místû oznaãeném na mapce ‰estkou.
Tato leÏí také zhruba na spojnici
Králova jeskynû, Pod KfiíÏem
– ZamfiíÏovaná jeskynû, krátká ‰tola
nad Trmaãovem a vyústûní podzemí
z jeskynû V̆ tokové na Vlasákovû
zahradû. Îe u této v˘sypky
probíhal kdysi ãil˘ provoz, do-
kládá slepá cesta k ní, jejíÏ
bok je zpevnûn˘ vyzdû-
ním. Na Kvûtnici pfii-
chází mnohdy ruãní
raÏba na pfiírodní
podzemní prostory.
Tak je tomu u Zamfií-
Ïované, krátké ‰toly
nad Kvûtnickou
propastí i jinde.
Dr. ·marda pfiedpo-
kládal prostory pod
jeskyní Pod KfiíÏem
(ZamfiíÏovanou jes-
kyní). To nás tehdy
v roce 1949 pfiivedlo
k odpalu asi 10 kg
trhaviny na dnû této
jeskynû, av‰ak bez
jakéhokoliv úãinku.

Propojení pod-
zemních prostor
zhruba na ãerchova-
né trase je moÏné.
Nûkteré úvahy pfied-
pokládaly pÛvodní
spojení Dfiínové s Kvûtnicí a u Lomniãky
mûl b˘t mofisk˘ bfieh, nacházely se tam
i zbytky mofisk˘ch mu‰liãek. Tak je
moÏné, Ïe po opadnutí mofiské hladiny
odtékala nahromadûná voda nûkde
u Královy jeskynû s v˘tokem nûkde
u Vlasákovy zahrady. Úspû‰né uvolnûní
vstupu u v˘sypky 6 by mohlo mnohé
objasnit.

V̆ let jsem odnesl pofiádnou chfiip-

kou, ale leÏení v posteli umoÏnilo v‰e
dÛkladnû promyslet. Ti‰novské noviny
asi nejsou nejvhodnûj‰ím místem pro
podobné úvahy, ale myslím, Ïe je dobré
na vûc upozornit, aby neupadla v zapo-
menutí.

Karel Krejãí
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Pod vysokou sítí – volejbal

21. 2. 2009 
Ti‰nov – Dûdice

3:1, 3:2
Dvû povinná vítûzství nad slab-

‰ím soupefiem nebyla vÛbec
snadná. Po napínav˘ch koncovkách

jsme první utkání zvládli 3:1. Ve dru-
hém zápase jsme vystfiídali, hra se je‰tû
více vyrovnala a soupefi získal vedení
2:0 na sety. Muselo dojít na stfiídání
a k návratu sestavy z prvního zápasu.
Úspûch se dostavil okamÏitû. Zaãalo se
dafiit v‰e. A tak po vyrovnání na 2:2
pfii‰la pátá, zkrácená hra. Po rozpaãi-
tém úvodu jsme zabodovali a v nad‰ené
atmosféfie získali vítûzství 3:2.

8. 3. 2009
Ti‰nov – Buãovice
3:0; 3:0

Poãetná divácká kulisa byla svûd-
kem dvou zápasÛ s posledním v tabulce.
Po rozváÏném úvodu jsme soupefii
odskoãili aÏ na desetibodov˘ rozdíl
a zaslouÏenû získali celkem hladce
první utkání. Druhé utkání se hrálo
bezprostfiednû po ukonãení prvního
a podle stejného scénáfie. Na‰i borci
zaslouÏenû vyhráli znovu 3:0.

14. 3. 2009
Ti‰nov – Moravská Slávia Brno
3:0; 3:0

Absence nahrávaãe v t˘mu soupefie
byla klíãov˘m momentem obou utká-
ních. Soupefie jsme pfiehrávali ve v‰ech
herním ãinnostech a celkem snadno pfii-
vezli z Brna pln˘ bodov˘ zisk.

21. 3. 2009
Ti‰nov – ·lapanice
3:0; 3:0

„·lapky“ po sérii 10 vyhran˘ch utká-
ních pfiijely v oslnivé formû sesadit na‰e
borce ze ãtvrtého místa. – Ov‰em to by
jim na‰i museli chtít pomoci. A to se ne-
stalo. V‰ichni – celé druÏstvo, vãetnû
trenéra, pfiedsedy klubu, asistenta i di-
vákÛ hnali smeãafie do útokÛ, obranu do
blokÛ, polafie na zem po celé hale a na-
hrávaãe k nacviãen˘m fintám. Hlasité
skandování gradovalo po zdafiil˘ch v˘-
mûnách, kter˘ch bylo nepoãítanû.
Takovou atmosféru ti‰novsk˘ volejbal
nepamatuje uÏ pûknou fiádku let. Kdo
byl a vidûl, ten mohl skuteãnû na závûr
skandovat „HO·I, DùKUJEM“.

DruÏstvo ti‰novsk˘ch volejbalistÛ
v leto‰ní sezónû pfiedvedlo, Ïe hrajeme
pro radost, Ïe umíme bojovat a hlavnû,

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. Volejbal Vy‰kov 36 34 2 0 105:19 2983:2358 70

2. TJ Znojmo 36 27 9 0 86:45 3056:2733 63

3. Komárov 36 22 14 0 82:48 2969:2736 58

4. VK Ti‰nov 36 21 15 0 71:58 2863:2764 57

5. TJ Tesla Brno 36 19 17 0 71:65 3034:2918 55

6. TJ Sokol ·lapanice 36 18 18 0 69:67 3007:3004 54

7. TJ Lokomotiva – Ingstav 36 16 20 0 55:70 2707:2745 52

8. VK MS Brno 36 11 25 0 45:85 2642:2970 47

9. TJ Sokol Dûdice 36 10 26 0 49:87 2879:3152 46

10. TJ Sokol Buãovice B 36 2 34 0 15:104 2132:2892 38
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Ïe jsme skuteãn˘ t˘m. Koneãná ãtvrtá
pfiíãka v tabulce je zaslouÏená.

V‰ichni dûkujeme na‰im sponzo-
rÛm, ktefií nám pomáhají vytváfiet
dobré podmínky a my mÛÏeme ti‰nov-
sk˘ volejbal úspû‰nû reprezentovat.

V házenkáfiském derby
se radoval Ti‰nov

Lokální rivaly svedla proti sobû
v nedûli 29. bfiezna 2009 druhá házen-
káfiská liga. V Kufiimi se domácím há-
zenkáfiÛm postavili hráãi SK HC Ti‰nov.
Stejnû jako na podzim i tentokrát doká-
zali ti‰nov‰tí muÏi Kufiim s pfiehledem
porazit.

SK Kufiim – SK HC Ti‰nov
25:30 (9:16)

PrestiÏní zápas zaãal vyrovnanû a ze
strany obou t˘mÛ opatrnû. Zlom, kter˘
nakonec pfiedurãil i v˘sledek celého

zápasu, nastal v patnácté minutû za
stavu 7:7. Kufiim‰tí totiÏ za dal‰ích
deset minut vstfielili pouze jedin˘ gól,
zatímco házenkáfii z Ti‰nova jich domá-
címu brankáfii za jeho záda nasázeli
osm. Rozdíl sedmi branek zÛstal stejn˘
aÏ do poloãasu.

V druhé polovinû se Kufiim mocnû
snaÏil zvrátit v˘sledek ve svÛj prospûch.
Nahrávalo mu i to, Ïe rozhodãí ãastûji
vyluãovali ti‰novské hráãe, ti tak velkou
ãást druhého poloãasu hráli v oslabení.
SvÛj náskok si v‰ak dokázali ohlídat,
a i kdyÏ v druhé pÛli vstfielili o dva góly
ménû neÏ soupefi, radovali se z vítûzství
30:25. V tabulce si tak upevnili osmé
místo, o dva body pfied sv˘m soupefiem.
„Oba t˘my hodnû chtûly vyhrát, ale
Kufiimi snaha více svazovala nohy.
Zápas jsme rozhodli uÏ v polovinû prv-
ního poloãasu, kdy jsme si vybudovali
rozhodující náskok,“ okomentoval zápas
stfielec pûti gólÛ Jan StfiíteÏsk˘.

pofiadí druÏstvo Z V R P skóre+ skóre- body

1 HC Zlín 16 13 1 2 448 366 27

2 TJ Sokol Nové Veselí 16 12 2 2 480 409 26

3 SHC Malomûfiice 16 10 3 3 480 405 23

4 HC Zubfií jun. 15 11 0 4 499 423 22

5 HK Ivanãice 16 11 0 5 478 437 22

6 Tatran Bohunice 16 8 1 7 414 391 17

7 TJ Sokol Velké Mezifiíãí 16 7 0 9 474 458 14

8 SK HC Ti‰nov 16 5 2 9 392 425 12

9 SK Kufiim 16 5 0 11 386 471 10

10 TJ Sokol Juliánov 15 4 1 10 372 417 9

11 TJ Sokol Telnice 16 3 0 13 407 502 6

12 Sokol Dolní Cerekev 16 1 0 15 376 502 2

Tabulka – II. liga

V nedûli 19. 4. 2009 sehrají ti‰nov-
‰tí muÏi dal‰í utkání II. ligy v Zubfií.
Autobus odjíÏdí ve 13.30 hod. od soko-

lovny. Fanou‰ci mají dopravu na utkání
zdarma.
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NejbliÏ‰í domácí utkání odehrají
na‰e druÏstva ve sportovní hale na
ul. Riegrova v nedûli 26. 4. 2009:
10.00 hod. – Divize ml. Ïáci, Tatran

Bohunice
11.15 hod. – Divize st. Ïáci, Tatran bo-

hunice
13.30 hod. – Divize ml. dorost, Sokol

Dolní Cerekev
15.00 hod. – Jihomoravská liga muÏi B,

Tatran Bohunice B
17.00 hod. – II. liga muÏi A, Tatran

Bohunice

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

J.S.

Stolní tenisté postupují
do play-off z 1. místa

Sobota 28. 3. 2009
KORAL Ti‰nov : SK Telã
10 : 4
Body: Pfiikryl 3; Vesel˘ 2,5; J. Dospí‰il
2,5; Smejkal 2

Nedûle 29. 3. 2009
KORAL TI·NOV : TTC ZNOJMO
10 : 2
Body: Smejkal 3,5; Pfiikryl 2,5; Vesel˘
2,5; J. Dospí‰il 1,5

Posledními dvûma zápasy zakonãili stolní
tenisté Koralu Ti‰nov základní ãást,
v níÏ potvrdili roli favorita a pfies drobná
zaváhání nakonec s pfiehledem zvítûzili.
Na oslavy je v‰ak zatím brzy. Nyní ãeká
hráãe play-off o postup do 2. ligy, pfii-
ãemÏ v semifinále zmûfií síly se ãtvrt˘m
celkem po základní ãásti – Jiskrou
Litomy‰l. Nutno dodat, Ïe právû tento
t˘m jako jedin˘ letos dokázal uspût na ti‰-
novsk˘ch stolech! Dá se tedy tu‰it, Ïe se-
mifinále nabídne zajímavou podívanou…

Pozvánka na semifinále play-off
(horní tûlocviãna Z· nám. 28. fiíjna):
Sobota 18. 4. 2009 v 15:00 hod.
KORAL Ti‰nov : Jiskra Litomy‰l
Odveta se hraje 25. 4. v Litomy‰li.
V pfiípadû stavu 1:1 na zápasy se hraje
rozhodující utkání v Ti‰novû 26. 4.
v 10.00 hod.

Pofi. Utkání V R P Zápasy Body

1 KORAL TI·NOV 22 17 2 3 204:114 58

2 TTC Znojmo 22 13 2 7 187:148 50

3 Sokol Slavkov 22 13 2 6 158:149 49

4 Jiskra Litomy‰l 22 10 4 8 176:172 46

5 MS Brno „C" 22 9 4 9 174:172 44

6 TJ Jiãín 22 9 3 10 159:169 43

7 Sokol Vracov 22 9 3 10 166:172 43

8 Loko Pardubice 22 9 3 10 168:170 43

9 TTC Ústí n.O. 22 7 4 11 151:178 40

10 Baník Rtynû 22 7 4 11 159:174 40

11 SK Telã 22 6 5 11 163:182 39

12 Sokol Brno I. 22 3 4 15 135:200 32

Stolní tenis – 3. liga
Koneãná tabulka soutûÏe – po základní ãásti
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Na 64 polích

V̆ sledky Krajského pfieboru I a Okresní
soutûÏe

KP I – 11. kolo
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „A“
– ·K KME-DDM Kufiim „B“ 4 : 4

Gubá‰ 1 Puãálka 0,5
Vesel˘ 0 âíhal 0
Navrátil 0,5 Janás 1
Pla‰il 0 Hlavsa 1

OS – 10. kolo
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „C“
– ·K Lokomotiva Brno „P" 1 : 4

Baxa 0
Cik M. 1

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

Ti‰novská vûÏ

V sobotu 21. bfiezna probûhl okresní
pfiebor jednotlivcÛ v rapid ‰achu. Za
úãasti 44 hráãÛ se vítûzem stal David
Holemáfi ze Zakfian, druhé místo obsadil
kufiimsk˘ Karel Krendl a tfietí byl Pavel
Kubíãek z Ofiechova. Nejlep‰ím
Ti‰novákem se stal Dalibor Krejãí, kter˘
skonãil na 4. místû.

Dal‰í pofiadí je vyvû‰eno na nástûnce
naproti kinu.
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Blahopfiání

Dne 13. dubna 2009 se doÏívá krásn˘ch
84 let paní ZDENKA ·PAâKOVÁ
z Jiráskovy ulice v Ti‰novû. Pfiejeme
jí do dal‰ích let pevné zdraví, hodnû
‰tûstí, spokojenosti a dobré pohody.
Blahopfiejí Jitka, Pavel, Jitu‰ka
a Pavlíãek Tomeãkovi.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit
s paní NADùÎDOU B¤ENKOVOU.
Dûkujeme za kvûtinové dary a proje-
venou soustrast. ManÏel, dcera a ma-
minka.

Vzpomínky

Dne 24. 4. uplyne
20 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
tatínek, dûdeãek, pra-
dûdeãek, manÏel pan
AUGUSTIN DUSBABA.
Stále s láskou vzpomí-

nají manÏelka a dûti s rodinami.

Dne 17. 4. tomu bude
7 smutn˘ch let, co nám
navÏdy ode‰el ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek, dû-
deãek a pradûdeãek pan
RUDOLF FRIDRICH.
Stále vzpomíná man-

Ïelka RÛÏena a dûti s rodinami.

Dne 2. dubna uplynulo
1. smutné v˘roãí úmrtí
na‰í milované maminky,
babiãky a sestry paní
BLANKY OBDRÎÁL-
KOVÉ. Kdo jste ji znali
a mûli rádi, vzpomeÀte

s námi. Stále vzpomíná dcera Blanka
s rodinou a syn Ludûk.

Dne 29. dubna uplyne je-
den rok, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka, ba-
biãka a prababiãka paní
EMÍLIE HOVORKOVÁ.
S láskou vzpomínají

manÏel, dcera a synové s rodinami.

Ode‰la jsi, jak si osud pfiál,
ale v na‰ich srdcích Ïije‰ dál.

Dne 13. dubna uplynou
ãtyfii roky, kdy nás na-
vÏdy opustila na‰e milo-
vaná maminka, babiãka
a prababiãka paní
MILADA PROCHÁZ-
KOVÁ. Stále vzpomínají

dcery a syn s rodinami.

Dne 17. dubna uplyne
5 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan JOSEF
RAUSCH. Vzpomínají
manÏelka a synové

Milan a Josef s rodinou.

Dne 15. dubna uplynul
druh˘ smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila
na‰e milovaná man-
Ïelka paní GERTUDA
S T E J S K A L O V Á .
Smutnû vzpomíná man-

Ïel a dcery s vnouãaty.

Dne 25. 4. uplyne
22 dlouh˘ch  l e t  od
náhlého  úmrtí pana
MILOSLAVA ·TùRBY.
Kdo jste ho znali vû-
nujte spolu s námi ti-
chou vzpomínku. Dûkuje

manÏelka a dcera s rodinou.
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Dne 15. 4. 2009 vzpomeneme
50. smutné v˘roãí, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan JOSEF KOS. Stále s lás-
kou vzpomínají a za tichou vzpomínku
dûkují manÏelka Marie, dcery Libu‰e,
SoÀa, Milada, Marie a Hana s rodinami.

Dne 5. dubna uplynulo
10 let , kdy nás navÏdy
opustila paní ALÎBùTA
TUREâKOVÁ. Stále
vzpomíná manÏel s rodi-
nou.

Inzerce

Pronajmu ãásteãnû zafiízen˘ byt 2+1
v Ti‰novû, ul. Jamborova. Cena 9000,- Kã
vãetnû inkasa. Tel.: 603 184 550

Nabízím pronájem bytu 1+1 v Ti‰novû
a garáÏe v centru. Tel.: 731 178 692

Pronajmu 2+1 v Ti‰novû, ul. Osvobo-
zení, zafiízen˘, v pfiízemí, po celkové re-
konstrukci domu. Tel.: 732 736 989

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

Pronajmu od 1. 4. 2009 byt 2+1 v klidné
ãtvrti Ti‰nova na ul. Jiráskova. V̆ ‰e ná-
jmu dohodou. Tel.: 605 221 519 kdykoliv

Koupím zahradu nebo sad. Ti‰nov
a okolí. Tel.: 728 227 081

Prodám Mitsubishi Lancer, cena do-
hodou. Tel.: 605 348 469

Prodám ãistokrevná ‰tûÀata Kavalír
King CHK·, bez PP, odãervená, oãko-
vaná. Tel.: 723 670 162

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

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

Koupím frézu s hydraulikou, zadní
náprava V3S. Tel.: 608 601 220

Namaluji portréty Va‰ich blízk˘ch
podle fotografie, olej na plátnû
24x30 cm. Nev‰ední dar k Ïivotnímu ju-
bileu, ke svatbû, k v˘roãí nebo
k VánocÛm. Objednávky min. 2 mûsíce
dopfiedu. Cena 5 000,-Kã vãetnû rámu.
Tel.: 739 434 059

Pohlídám Va‰e dítû u sebe nebo ve
Va‰em bytû. Jsem zdravotní a dûtská
sestra v dÛchodu. Tel.: 603 878 421

Dlouhodob˘ podnájem pro jednu
osobu 1+KK, 7 000,- Kã. Cena vãetnû
zafiízení a sluÏeb. Tel.: 603 894 613

Servírku, ãí‰níka, (brigádníky pro
letní zahrádku – Kufiim). Pomocnou sílu
(pokojská) – pouze víkendy. Dobré pla-
tové podmínky. Tel.: 603 894 613
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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. 8/2009) vyjde 29. dubna 2009 (uzávûrka textÛ i inzerce je 20. 4. 2009).


