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Místní poplatky

Co bude následovat pro pfiípad, Ïe
jste nezaplatili místní poplatek za psa
nebo místní poplatek za komunální od-
pad ve stanoveném termínu – tedy do
30. 4. 2009? Poplatek bude vymûfien
platebním v˘mûrem se sankãním nav˘-
‰ením o 50 % a doruãen na doruãenku
s modr˘m pruhem na adresu dluÏníka
nebo jeho zákonného zástupce. Zákon
ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
umoÏÀuje správci poplatku nav˘‰ení aÏ
na trojnásobek. Finanãní odbor mûsta
jako správce tohoto poplatku pfiedpo-
kládá, Ïe zv˘‰ení o 50 % je dostateãnû
v˘chovné a Ïe pro vût‰inu poplatníkÛ
staãí k tomu, aby následující rok byl
poplatek vyrovnán ve lhÛtû stanovené
obecnû závaznou vyhlá‰kou schválenou
zastupitelstvem mûsta – tj. do konce
dubna kalendáfiního roku. V platebním
v˘mûru bude stanoven náhradní termín
k zaplacení do 30 dnÛ následujících od
pfievzetí doruãenky, pfiípadnû od odmít-
nutí pfievzetí nebo nevyÏádání na po‰tû.

Pokud ani potom nedojde k vyrov-
nání dluhu, bude následovat zaslání
pfiedexekuãní v˘zvy s dal‰ím náhrad-
ním termínem do 15 dnÛ. V pfiípadû Ïe,
ani po této pfiedexekuãní v˘zvû nebude
poplatek vyrovnán, bude následovat
exekuce na majetek povinného podle
ustanovení § 73 zákona ã. 337/1992 Sb.,
o správû daní a poplatkÛ, v platném
znûní. Jistû není tfieba pfiipomínat, Ïe
takto vymáhané dluÏné poplatky se
dále navy‰ují minimálnû o náklady za-
bavení, pfiípadnû o poplatky soudního
exekutora za vlastní v˘kon exekuce.

Upozornûní na oba poplatky byla
zvefiejnûna na úfiední desce mûsta, na
internetu, v Ti‰novsk˘ch novinách ãíslo
1, 4 a 7 leto‰ního roku, na kabelové
televizi bûÏí smyãka jiÏ od konce
bfiezna t. r. Koncem bfiezna byly di-

stribuovány do domovních schránek
po‰tovní poukázky tûm poplatníkÛm,
ktefií je‰tû nemûli vyrovnanou poplatko-
vou povinnost – jako dal‰í forma pfiipo-
menutí obou poplatkÛ, Obecnû závazné
vyhlá‰ky jsou k nahlédnutí na mûst-
ském úfiadu.

Vûfiíme, Ïe poplatníkÛ s nesplnûnou
poplatkovou povinností bude do bu-
doucna jen ub˘vat.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

Improvizované ukrytí
– kde a jak se ukr˘t
v pfiípadû nebezpeãí?
(pokraãování)

Zazní-li varovn˘ signál „V‰eobecná
v˘straha“, je tfieba se okamÏitû ukr˘t
pfied hrozícím nebezpeãím. Hasiãsk˘ zá-
chrann˘ sbor JmK ve spolupráci s Policií
âR – Mûstské fieditelství Brno a Diecézní
charitou Brno Vám pfiiná‰í základní infor-
mace o tom, jak by mûl vypadat bezpeãn˘
úkryt a co dûlat pro zv˘‰ení odolnosti vy-
braného úkrytu.
Kde je tfieba se ukr˘t

Usly‰íte-li varovn˘ signál „V‰eobecná
v˘straha“, okamÏitû hledejte nejbliÏ‰í
moÏn˘ úkryt. Jak vypadá tento signál
a jaké dal‰í varovné signály v âR exis-
tují, naleznete na této webové stránce:
www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
Pfiípad 1 – VZDUCH
Napfi. únik nebezpeãn˘ch látek, Ïi-
velní pohroma (mimo Pfiípad 2)

Jedin˘ vhodn˘ úkryt pfied vût‰inou
moÏn˘ch druhÛ nebezpeãí, která pfiichá-
zejí VZDUCHEM, je pevná (zdûná, pane-
lová) budova s uzavírateln˘mi okny
a dvefimi. Jako úkryt rozhodnû nemÛÏe
slouÏit automobil nebo jin˘ dopravní
prostfiedek. MÛÏete jej v‰ak pouÏít
k rychlému pfiesunu k úkrytu. Pfii v˘bûru
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budovy dejte pfiednost takové, která má
více neÏ jedno podlaÏí a více neÏ jednu
místnost. Zvlá‰tû pfii úniku nebezpeãn˘ch
látek je dÛleÏité ukr˘t se v nadzemním
podlaÏí, protoÏe nûkteré chemické látky
jsou tûÏ‰í neÏ vzduch. Pokud je patrné, ze
které strany vane vítr, ukryjte se v míst-
nosti na závûtrné stranû, kde nebudou
okna pfiímo vystavena vlivu proudûní
vzduchu s nebezpeãnou látkou.

Nebezpeãím mohou b˘t i samotné
povûtrnostní jevy – napfi. blesky, náhl˘
pfiívalov˘ dé‰È, kroupy, tornádo apod.
V tûchto pfiípadech mÛÏe b˘t nebezpeãné
ukrytí v budovû tûsnû pod stfiechou
(zejména v místnostech se stfie‰ními
okny). Ukryjte se v niÏ‰ích patrech budo-
vy a drÏte se ve vût‰í vzdálenosti od oken.
Pfiípad 2 – VODA
Napfi. povodeÀ, sesuv, kaverna

Zcela odli‰né ukrytí je tfieba vyhledat,
kdyÏ nebezpeãí pfiiná‰í VODA.
Nejãastûj‰ím nebezpeãím u nás je povo-
deÀ, kdy je nutné vyhledat úkryt na vyv˘-
‰eném místû v okolí (zvlá‰tû v pfiípadû
pfiívalové vlny mimo budovy!). Pfiirozená
povodeÀ nemusí znamenat nebezpeãí pro
masivní a kvalitnû stavûné budovy, pfiesto
doporuãujeme vyhledat úkryt tam, kde ze
zku‰enosti víte, Ïe voda nemÛÏe dosáh-
nout. Pozor na osamûlé vyv˘‰eniny v rovi-
natém terénu – voda Vám mÛÏe odfiíznout
cestu a uvûznit Vás.

Mûjte na pamûti, Ïe pokud jsou po-
vodnû doprovázeny déletrvajícím de‰tûm,
mÛÏe dojít na nestabilních svazích
k sesuvu, proto se vyhnûte úkrytu pod
prudk˘mi svahy, i kdyÏ jsou mimo zapla-
vená území.

V pfiípadû zvlá‰tní povodnû (pfiívalová
vlna v dÛsledku po‰kození hráze vodního
díla) je nutné okamÏitû vyhledat co nej-
vy‰‰í místo v terénu a co nejrychleji se
tam pfiemístit. V tomto pfiípadû je Vá‰
Ïivot ohroÏen nejvíce a jde o minuty.
Pfiívalová vlna niãí v‰e, podobnû jako vlna

tsunami na pobfieÏí mofie.
Pfiípad 3 – OHE≈
Napfi. poÏár v budovû, lesní poÏár

V pfiípadû nebezpeãí, které Vám hrozí
od OHNù, je dÛleÏité se vzdálit kamkoli,
kde budete z dosahu jak ohnû samotného,
tak i Ïáru a zplodin hofiení.

Pokud jste v budovû, pokuste se dostat
ven pfies prostory, které nejsou poÏárem
zasaÏeny. Máte-li odfiíznutou cestu ven,
zÛstaÀte v bezpeãné místnosti a zamezte
pfiístupu vzduchu k ohni, pfiípadnû ustu-
pujte do vy‰‰ích podlaÏí nebo na stfiechu.
Pouze ve zcela nevyhnutelném pfiípadû,
kdy Vás oheÀ bezprostfiednû ohroÏuje
v niÏ‰ím nadzemním podlaÏí, se pokuste
dostat ven oknem. Pfied skokem ale
zvaÏte své schopnosti a dÛkladnû pro-
zkoumejte terén pod Vámi. Venku se oka-
mÏitû vzdalte od hofiící budovy, mÛÏe dojít
k jejímu sesuvu nebo pádÛm ãástí budovy. 

Jste-li ohroÏeni poÏárem ve volné kra-
jinû, vÏdy se snaÏte uniknout ve smûru
kolmém na smûr vûtru tak, aby Vás kromû
plamenÛ neohrozily zplodiny hofiení.
Jste-li daleko od obydlen˘ch míst, ukryjte
se u nejbliÏ‰ího vodního toku nebo alespoÀ
v otevfiené krajinû, kde máte pfiehled o ‰í-
fiení poÏáru. V kritické situaci se pokuste
i napfi. pfieplavat vodní tok nebo rybník.
Jak je tfieba se ukr˘t

Odoln˘ úkryt je dÛleÏit˘ zejména
v Pfiípadû 1, kterému se dále budeme po-
drobnûji vûnovat. Pfiedev‰ím pfii hrozbû
úniku nebezpeãn˘ch látek je tfieba vy-
bran˘ úkryt upravit tak, aby nedo‰lo
k prÛniku ohroÏující látky dovnitfi.
V místnosti, kde se ukr˘váte, je tfieba
uzavfiít okna a dvefie, vypnout vûtrací pfií-
stroje, utûsnit v‰echny otvory, zejména
v˘vody vûtrání a klimatizace, dále utûsnit
rámy oken a dvefií. Pfiedtím v‰ak (máte-li
dostatek ãasu) zkontrolujte uzavfiení
v‰ech dal‰ích oken a dvefií v budovû, aby
nevznikal prÛvan a komínov˘m efektem
nedo‰lo k roz‰ífiení nebezpeãné látky po
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budovû. NezapomeÀte na utûsnûní klíãové
dírky a zejména otvoru pod dvefimi do
místnosti. K utûsnûní pouÏijte lepící pás-
ky, namoãené kusy látky (deky, prostûra-
dla) a v krajním pfiípadû i vlastní obleãení.

Zvlá‰tním pfiípadem je únik radioak-
tivních látek, kdy je nutné vyhledat míst-
nost nejlépe v suterénu, bez oken, která

má co nejsilnûj‰í stûny. Aby nedo‰lo
k prÛniku radiace, mimo v˘‰e uvedené
utûsnûní, by v‰echna okna a dvefie mûly
b˘t pfiekryty naskládan˘mi cihlami, pytli
s pískem, deskami, plechem nebo jin˘mi
neprostupn˘mi materiály. Nesmí v‰ak
b˘t znemoÏnûno se dostat bezpeãnû
z úkrytu ven.
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MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

6. kvûtna v 19.30 hod.
sál MûKS

9. koncert sezóny KPH 2008/09
VOCKAP – pánské vokální kvinteto

Pûtiãlenná, ryze vokální formace,
vznikla v únoru roku 2003. Podafiilo se
tak uskuteãnit plánovan˘ projekt zaklá-
dajících ãlenÛ skupiny, jenÏ vycházel
z tvorby spirituálÛ. Kromû spirituálÛ
postupnû pfiib˘vají do repertoáru kapely
i dal‰í vokální aranÏmá nejrÛznûj‰ích
ÏánrÛ.

UpozorÀujeme studenty, ktefií se
zúãastnili soutûÏe o ceny, aby s sebou na
pfiedposlední koncert (6. kvûtna) vzali
permanentku. Bude vyhlá‰ení soutûÏe
o hodnotné ceny – MP3.

13. kvûtna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Josef Fousek
NEMÁM âAS LHÁT

Koncert svérázného básníka, písniã-
káfie a humoristy Josefa Fouska, dlou-
holetého ãlena divadla Semafor a diva-
dla Jifiího Grossmanna.
Pfiedprodej v knihkupectví,
tel.: 549 410 022

15. kvûtna v 17.00 hod.
sál kina Svratka

Divadélko KUBA PlzeÀ
HONZA NEBOJSA

Na motivy ãesk˘ch pohádek napsali
Franti‰ek Kaska, Petr Mlád a Veronika
Bergerová. Honza Nebojsa vypráví ãino-
hernû i pomocí loutek o jednom Honzovi,
kmotfie Smrti, stra‰ení a Lidu‰ce.

Pfiedstavení nabízí nûkolik pohledÛ
na téma strach. Je lep‰í mít strach

anebo b˘t Nebojsou? âeho se ãlovûk
mÛÏe bát? Koho se mÛÏe bát? Ale pfiede-
v‰ím o koho by se mûl bát?
Hrají – Jana Tenglerová a Petr Mlád
Délka pfiedstavení 50 minut
Pfiedstavení je vhodné pro dûti
M· a 1. – 5. tfiídu Z·.
Pfiedprodej v knihkupectví,
tel.: 549 410 022

Divadelní pfiedstavení Pln˘ kapsy
‰utrÛ se pfiekládá na listopad 2009.

MHF 13 mûst
CONCENTUS

MORAVIAE 2009
Dámy mají pfiednost

30. 5. – 27. 6. 2009
Vstupenky na festival CONCENTUS
MORAVIAE jsou v pfiedprodeji
u pí Ra‰kové v knihkupectví.

31. kvûtna v 15.30 hod.
Ti‰nov, sál kina Svratka

Pfiedstavení pro dûti ve spolupráci se
Sítí matefisk˘ch center

S koníãkem pfies hory a doly
Divadlo Polárka

Eva Tálská – scénáfi a reÏie

15. ãervna v 19.30 hod.
Ti‰nov, MûKS, Velk˘ sál
ArteMiss – klavírní trio

Clara Schumann-Wieck:
Klavírní trio g moll op. 17
Clara Schumann-Wieck:
Scherzo II c moll op. 14 pro klavír
Robert Schumann:
Klavírní trio ã. 1 d moll, op. 63

Fotografie z akcí MûKS si mÛÏete pro-
hlédnout na http://www.tisnov.info
/index.php
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci kvûtnu 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

5. 5., 6. 5., 19. 5. a 20. 5. 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.

Salonky

21. 5. 2009 v 9.30 hod.
Dekorativní vyfiezávání z ovoce
a zeleniny

Praktická dílna pod vedením
Michaely Matulové a Luká‰e Veselého,
studentÛ SOU a SO·, SâMSD Zámeãek
– Lomnice.
Zájemci si pfiinesou: 3 jablka, 6 fied-
kviãek, 1 pórek, 2 cibule a 2 rajãata.
Pfii praktické dílnû bude vybírán popla-
tek 50 Kã.
Akce se uskuteãní v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

28. 5. 2009
Pohled na hospodafiení státních
lesÛ s lesní pedagogikou

V rámci projektu „Salonky“ podnik-
neme jiÏ druhou nauãnou vycházku pod
vedením pana Jaroslava ·paãka.
Zájemci se dostaví na autobusové nád-
raÏí, odkud se pojede linkov˘m autobu-
sem do Úsu‰í.
Sraz v 8.30 hod. na autobusovém nád-
raÏí. Cestovné si platí kaÏd˘ sám.
Zpáteãní cesta z Úsu‰í do Pfiedklá‰tefií
pfies Pasník bude dlouhá cca 8-10 km.

Cestopisné besedy

7. 5. 2009 v 17.00 hod.
Jakutsko – níÏinnou tajgou
do Verchojansk˘ch hor

Vyprávûní o nároãné expedici na
pomezí Sibifie a Dálného V˘chodu,
o t˘denním putování na polodivok˘ch
koních níÏinnou tajgou, o plavbû po vele-
toku Leny a Aldanu, o témûfi tfiít˘denní
v˘pravû takfika panenskou divoãinou
Verchojanského pohofií i o v‰em dal‰ím,
co tuto v˘pravu provázelo.

Tato akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

V˘stavy
Jitka Kolesová – ·perky z korálkÛ

Pfiijìte si prohlédnout krásu ‰it˘ch
‰perkÛ, k jejichÏ v˘robû staãí pouÏít
pouze korálky, jehlu a nit. Touto techni-
kou vznikly pod rukama paní Kolesové
neotfielé a neokoukané náhrdelníky, ná-
ramky a dal‰í ‰perky.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné akce
a besedy
Ve spolupráci se ‰kolami budou pro-

bíhat knihovnické lekce a besedy. Pro
Ïáky 1.-7. tfiíd jsme pfiipravili pestrou
nabídku tématick˘ch besed.

V˘stava
Moje kniha

Po cel˘ mûsíc kvûten bude v dûtském
oddûlení probíhat v˘stavka ruãnû vyro-
ben˘ch knih. Vystaveny budou nejen
knihy dûtí, které si je samy vytváfiely bû-
hem mûsíce dubna v rámci stfiedeãních
dílniãek, ale také kníÏky, které si dûti
vyrobily doma. Náv‰tûvníci knihovny
pak budou mít moÏnost dát hlas knize,
která je nejvíce osloví. Majitel nej…
knihy získá od knihovny pûknou cenu.
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Vyz˘váme tedy v‰echny dûti, které si
doma knihu vyrobily, aby ji nezapomnû-
ly na v˘stavu pfiinést!

Z proutûného ko‰íku
6. 5., 13. 5., 20. 5. a 27. 5.

2009 od 13.00 do 16.00 hod.
Ve stfiedeãních tvofiiv˘ch

dílnách budeme vyrábût pfiáníãka
ke Dni matek, jarní a letní kytiãky
a ozdobné fietûzy.

Noc s Andersenem

3. a 4. dubna bylo vybráno 11 dûtí,
které smûly strávit pohádkovou noc
v knihovnû.

Mûli jsme sraz v 19.30 hod., hráli
jsme hry a divadlo, ale to nebylo
v‰echno! Pfied pÛlnocí jsme se vydali
s lampiony k bránû kostela odevzdat
panu Andersenovi dopis, kter˘ jsme
spoleãnû napsali. Pak nám bylo odha-
leno pfiekvapení: dostali jsme moÏnost
vylézt na vûÏ kostela.

Nakonec jsme v 1.30 hod. ulehli a pfii
ãetbû pohádky usnuli. Ráno jsme posní-
dali a pÛjãili si dal‰í kníÏky domÛ.

KaÏd˘ z nás si odnesl spoustu zá-
ÏitkÛ a mal˘ dárek na památku. Moc se
mi to líbilo.

Filip Chocholat˘, Ïák 3. A
(Z· nám. 28. fiíjna)

Noc s Andersenem podruhé

3. – 4. dubna jsme spali v mûstské
knihovnû Ti‰nov. Pfii‰li jsme a rozestlali
jsme si.

Po té nám Katka Hromãíková vyprá-
vûla pohádku O zlaté rybce. Ve dvojicích
jsme si zahráli rybáfie a jeho Ïenu. Pak
jsme se rozdûlili do dvou skupin a v nich
jsme hráli divadla O âervené Karkulce
a O Smolíãkovi Pacholíãkovi. Jak jsme

dohráli, mûli jsme pfiipravenou lehkou
veãefii. Po ní jsme se s lampiony vydali na
cestu do pohádkové noci. BlíÏila se pÛlnoc
a byla to opravdu noc pohádková!
Procházeli jsme kolem hfibitova a vidûli
jsme, jak si nûkdo brousí kosu. KdyÏ jsme
do‰li blíÏe, poznali jsme Smrtku. ·li jsme
dál ke kostelu a sly‰eli jsme hrát nûkoho
na flétnu. Byl to pan Andersen a s ním
pohádkové bytosti. Vy‰li jsme v‰ichni
spoleãnû aÏ nahoru na vûÏ kostela. Kdo
chtûl, mohl se dotknout i kostelních ho-
din. Se shora jsme vidûli cel˘ spící Ti‰nov.
Bylo to moc krásné! Prohlédli jsme si
i zvony a po rozlouãení s panem
Andersenem jsme se vrátili zpátky do
knihovny. Paní knihovnice nám pfieãetla
pohádku na dobrou noc.

Ráno jsme se probudili a ‰li pomoci
nachystat snídani. Po ní si pro nás pfii‰li
rodiãe. Cel˘ program se nám v‰em moc líbil.

Libu‰e âermáková a Sa‰a Floriánová
Ïákynû 3. A (Z· nám. 28. fiíjna)
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V˘stava v synagoze

V̆ stavní sezónu v lomnické synagoze
uÏ tradiãnû zahájí galerie V – ATELIER
ve spolupráci s Úfiadem mûstyse
Lomnice a milovníkÛm umûní pfiedstaví
malífie Jaroslava Sklenáfie a skláfie
Karla Fuksu.

Tvorba Jaroslava Sklenáfie je cha-
rakteristická snahou vyjádfiit co nejpfie-
svûdãivûji stav du‰e, vnitfiních svûtÛ,
tajemnosti, mytologie, magie. Jeho
hledání se obrací do minulosti
i budoucnosti s vûdomím jednoty ener-
gie, prostoru a ãasu. SnaÏí se uvolnit
pfiedstavivost diváka, proniknout do
jeho vnímání, pÛsobit meditativnû
a v koneãném dÛsledku vést k jeho
pochopení sama sebe. Vizuální pÛsobení
umocÀuje pouÏíváním rÛzn˘ch kombi-
novan˘ch technik.

Tvorba skláfie Karla Fuksy smûfiuje
více k funkãnosti neÏ pouhé dekorativ-
nosti. Z ãirého skla vytváfií vázy, mísy,
dózy, sklenice s dÛrazem na ãistou tva-
rovou linii stfiídmû oÏivenou jemn˘mi
barevn˘mi prvky.

Slavnostní vernisáÏ s kulturním pro-
gramem probûhne v pátek 1. kvûtna ve
14.00 hod., v˘stava potrvá do 24. kvûtna.
Otevfieno je soboty, nedûle a svátky od
13.00 do 17.00 hod. Náv‰tûvy mimo tuto
dobu jsou moÏné po domluvû na Úfiadu
mûstyse Lomnice, telefon 549 450 315
nebo 549 450 314. Tû‰íme se na Va‰i ná-
v‰tûvu.

Mgr. Jan Va‰ãák
www.v-atelier.cz

V˘stava na ÎernÛvce

Od pondûlí 4. kvûtna 2009 bude
v Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce zahá-
jena nová v˘stava obrazÛ a fotografií

s názvem „Náhledy a rozhledy v na‰í
krajinû“.

Autorka Magdalena StaÀová je
brnûnská rodaãka, která tvofií a ãerpá
inspiraci na Vysoãinû.

V̆ stava potrvá do konce ãervna.

P.

Galerie Art Periscope
JamborÛv dÛm v Ti‰novû

V nedûli 3. kvûtna ve 14.00 hodin se
uskuteãní vernisáÏ malífiky Vlastimily
Babákové z Kolína. Pfiedstaví zde svoje
realistické pohledy na krajiny, hrady,
tvrze a také portréty znám˘ch osob-
ností. Portrétování sv˘ch znám˘ch je
moÏno si objednat u malífiky Babákové
i jako dárek na zakázku.

V kulturním doprovodu vernisáÏe
vystoupí dámské hudební tûleso 
BABTRIO, ve kterém úãinkuje i au-
torka vystavovan˘ch obrazÛ.

Po vernisáÏi se uskuteãní na terase
Jamborova domu pro pozvané hosty
a platící náv‰tûvníky zahradní piknik
s hudbou a obãerstvením.

Dále vás chceme upozornit na seriál
zajímav˘ch akcí Art Periscopu, kter˘
zahájíme 19. 5. 2009 v 18.30 hodin
v Jamborovû domû. Sledujte dal‰í na‰e
informace na www.artperiscope.cz.

Mirek Pavlík kfitil v Luxoru

Pfii jedné z ãast˘ch náv‰tûv rodiny
Svato‰ov˘ch a Vráti Ebra u nás
v Ti‰novû si hosté v‰imli zajímav˘ch
obrázkÛ od Miroslava Pavlíka ze Îelez-
ného. Spisovatel Ebr jej poÏádal o spolu-
práci a v praÏském nakladatelství Krigl
poté vy‰ly dvû kníÏeãky: jedna v loÀ-
ském roce „o Vánocích“ a druhá letos
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„o Velikonocích“. Obû sepsal VráÈa Ebr
a ilustroval Miroslav Pavlík a obû se
kfitily v Praze v Luxoru v Paláci knihy
na Václavském námûstí. A já bych se
chtûl s vámi o kfiest kníÏky „Velikonoce“
podûlit. Ve stfiedu 1. dubna 2009 jsme se
vydali do Prahy plni oãekávání, které se
bezezbytku naplnilo. Kfiestu se zúãast-
nili mimo spisovatele a moderátora celé
akce Vráti Ebra také Libu‰e ·vormová,
TáÀa Fi‰erová, Dagmar Cortézová
a zpoãátku nervózní Miroslav Pavlík.
Nebylo se ãemu divit, protoÏe v Paláci
knih, kde se prodává pfies 6000 kniÏních

titulÛ, nemívá nûkdo z Ti‰novska kfiest
kaÏd˘ den. A tak asi 70 divákÛ odmû-
nilo toto vystoupení potleskem a nûk-
tefií si odnesli domÛ podepsanou kní-
Ïeãku o Velikonocích, neboÈ jak fiekla
Libu‰e ·vormová: „V̆ prask o velikono-
cích nemusí, ale tuto milou kníÏku si
ráda prohlédne“. Myslím si, Ïe to byla
nesmírnû pozitivní vzpruha pro dal‰í
tvorbu skromného Miroslava Pavlíka.
A zaãal hned po praÏském kfitu, kde se
dohodl se spoluautory na dal‰ích
vydáních...

Zdenûk Jílek

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

2. 5. Petanque – 6. roãník turnaje hfii‰tû pod Kvûtnicí 13.00
4. 5. Koncert zobcov˘ch fléten sál ZU· 16.30 ZU·
6. 5. KPH – VOCKAP sál MûKS 19.30 MûKS
7. 5. Jakutsko – cestopisná beseda knihovna 17.00 MûK
8. 5. O pohár ti‰novské radnice – volejbal hfii‰tû u gymnázia 9.00 sportovní komise

13. 5. Josef Fousek – koncert kino Svratka 19.30 MûKS
15. 5. Honza Nebojsa – pfiedstavení pro dûti kino Svratka 17.00 MûKS
16. 5. Muzejní noc Podhorácké muzeum 18.30 muzeum
17. 5. Memoriál Ivo Medka plocha u nového hfibitova 12.00
18. 5. Absolventsk˘ koncert sál MûKS 18.30 ZU·
21. 5. Salonky – dekorativní vyfiezávání knihovna 9.30 MûK

z ovoce a zeleniny
28. 5. Salonky – pohled na hospodafiení 8.30 knihovna

státních lesÛ
28. 5. Taneãní vystoupení kino Svratka 16.30 ZU·
31. 5. Concentus Moraviae kino Svratka 15.30 MûKS

– S koníãkem pfies hory a doly

V˘stavy
Datum Akce Místo

3. 5. – 17. 5. Vlastimila Babáková JamborÛv dÛm
26. 4. – 25. 10. Volání mofie – lastury a modely lodí Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo

1. 5. – 24. 5. J. Sklenáfi, K Fuksa synagoga Lomnice
1. 5. – 31. 5. Stanislav Bûlík – KRAJINA Libu‰ina galerie, Malhostovice
4. 5. Náhledy a rozhledy v na‰í krajinû – M. StaÀová Domov sv. AlÏbûty
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

Helen Doron
angliãtina pro dûti
koneãnû v Ti‰novû!
Nabízíme angliãtinu pro
dûti jiÏ od 1 roku.

Unikátní metoda v˘uky pfiirozenou,
hravou a vysoce interaktivní metodou.
Metodika akreditovaná M·MT. Malé
skupinky 6-8 dûtí. Vynikající v˘ukové
materiály a moÏnost nûkolika let ná-
vazné v˘uky. V pfiípadû zájmu kontak-
tujte Mgr. Jaroslavu Paruchovou,
certifikovaného uãitele Helen Doron,
a domluvte si zku‰ební hodinu zdarma.
Tel.: 731 242 167
E-mail: paruchova@seznam.cz

Pojìte s námi za koníky
na Ranã Louãka v Pfiedklá‰tefií
KaÏdé úter˘: od 16.30 do 18.00 hod.
Délka jízdy: 20 minut
Jízdu je tfieba si pfiedem rezervovat

v Matefiském centru Studánka Ti‰nov,
Kvûtnická 821 (200 m vlevo nad ‰kolou),
nebo domluvit na tel. 604 871 943,
e-mail: studanka@atlas.cz
Jízdy probíhají za kaÏdého poãasí

(venku nebo v hale na ranãi).

V˘sledky soutûÏe
„O nejkrásnûj‰í vajíãko
Ti‰novska 2009“

V nedûli 5. dubna 2009 probûhlo
v rámci akce Vítání jara v sále
Mûstského kulturního stfiediska
v Ti‰novû slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ
soutûÏe „O nejkrásnûj‰í vajíãko
Ti‰novska 2009“, kterou uspofiádaly

ãlenky krouÏku Cuchanina z Matefi-
ského centra Studánka ve spolupráci
s Mûstsk˘m kulturním stfiediskem
v Ti‰novû.

Do soutûÏe se pfiihlásilo celkem
60 soutûÏících, ktefií byli z Ti‰nova
a okolí – Pfiedklá‰tefií, Dolní Louãky,
Îelezné, Drásov, Bfiezina, Kufiim.

V 1. kategorii do deseti let jsou
vítûzové:
1. místo: Matefiská ‰kola Pfiedklá‰tefií
2. místo: Lea Kuãerová, Dolní Louãky

Martin Hrub˘, Îelezné
3. místo: Matefiská ‰kola Sluníãko

– tfiída Îabky
Matefiská ‰kola Humpolka
– Kvûtnice – tfiída Kopretiny

Zvlá‰tní cena pro nejmlad‰ího úãast-
níka – Veronika Veselá, Ti‰nov (1 rok).

Ve 2. kategorii 11 – 17 let jsou
vítûzové:
1. místo: Klára âechoviãová, Ti‰nov
2. místo: Radka Hejmalová, Bfiezina
3. místo: Eva Koneãná, Drásov
Zvlá‰tní cena pro Hanu Dufkovou,
Ladislava Dufka, Martinu âuhelovou
a Katefiinu Polá‰kovou z Dûtského
domova Ti‰nov za techniku.

Ve 3. kategorii od 18 let jsou
vítûzové:
1. místo: Kamila Hru‰kovská, Kufiim
2. místo: Dana Veselá, Ti‰nov
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3. místo: Ivona Hrubá, Îelezné
Zvlá‰tní cena pro nejstar‰ího úãastníka
– paní Marta Lieberzeitová, Ti‰nov.

Cenu diváka získala Matefiská
‰kola Sluníãko – tfiída Îabky.

Vûcné ceny pro vítûze samy vyrobily
a obstaraly ãlenky krouÏku Cuchanina
a Matefiské centrum Studánka Ti‰nov.

V‰em, ktefií se leto‰ního Vítání jara
v Mûstském kulturním stfiedisku
zúãastnili, dûkujeme.

Za MC Studánka Lenka Vlasáková
koordinátorka

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

www.ddm-tisnov.cz

Cestopisné
besedy
s promítáním
Svérázn˘ cesto-

vatel a rodák z Jinaãovic Milan ·touraã
je, podle sv˘ch slov, dobrodruh s du‰í
romantika. Sólo cestovatel, kter˘ proce-
stoval 60 zemí a to s vynaloÏením mini-
málních nákladÛ. Nejãastûji pouÏívan˘
dopravní prostfiedek je autostop. Nocuje
venku, v opu‰tûn˘ch domech, lesích,
kdekoliv pod plachtou, ale hlavnû

zadarmo. Domluví se ‰esti jazyky – na
sv˘ch cestách si s lidmi rád a hodnû
povídá. Tento drsn˘ a zajímav˘ zpÛsob
cestování s sebou v‰ak pfiiná‰í napínavé
a dobrodruÏné chvilky, a protoÏe je po-
voláním zahradník, tak u nûj opravdu
platí: „Co si zaseji, to si i sklidím“.

Cestovatelské besedy zahájíme
v˘pravou do zajímav˘ch a inspirujících
zemí Evropy, následovat budou i vzdále-
nûj‰í destinace: Island, Irán, Thajsko
a dal‰í.

Irsko – severní Irsko – Skotsko
„Putování krajinami KeltÛ,
aneb poãkej si na svého fiidiãe“
úter˘ 12. kvûtna v 18.30 hod.

B/H, Albánie, Srbsko
„Ze zemû orlÛ, bunkrÛ a hor
do krajiny pravoslaví,
za pestrostí Balkánu"
stfieda 27. kvûtna v 18.30 hod.

V DDM Ti‰nov, Sluneãní sál.
Vstupné 20 Kã.

Pobyt u mofie s cviãením tai-chi
a v˘tvarnou dílnou

Tradiãní t˘denní pobyt u mofie s pro-
gramem pro dospûlé i dûti, tentokrát
s cviãením tai-chi a v˘tvarnou dílnou
v Ba‰ce Vodû. Vhodné pro rodiny s dûtmi
od 2 let. SníÏená cena zájezdu pro ‰koly.

Ubytování v klimatizovan˘ch chat-
kách s WC a sprchou, vybavená
kuchyÀka, terasa, video, 200 m od
oblázkové pláÏe, moÏnost v˘letÛ lodí,
pû‰ky, na kole. Doprava bus.
Termín: 19. 6. – 28. 6. 2009
Nûco o cviãení: Vychází z principÛ
tai-chi a chi-kung, je zamûfiené na rege-
neraci a harmonizaci celého organismu.
DÛraz je kladen na zdravotní a rela-
xaãní stránku, je to cviãení ke klidné
mysli, trpûlivosti, zdraví a du‰evní
pohodû. Vede k sebepoznání, zlep‰ení
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vzájemn˘ch vztahÛ, k pfiísunu vitální
energie a rychlému nabití sil.
Informace: tel. 549 410 118, 777 712 120
Helánová, helanova@ddm-tisnov.cz

Hip – Hop Skillz – 2. roãník
Pro v‰echny, koho baví hip-hop

a jeho elementy nebo pro ty, kdo se
o hip-hopové kultufie chtûjí nûco dozvû-
dût. Budete mít jedineãnou pfiíleÏitost
nav‰tívit workshopy s lektory a nûco no-
vého si vyzkou‰et (GRAFFITI, BREAK
DANCE, STREET DANCE s lektory
z brnûnské HIGHT EDITION, BEAT
BOX, STREET BALL, BIKE FREE
STYLE, FREE STYLE RAP) Více na
www.hiphopskillz.wz.cz
V sobotu 16. kvûtna 2009 od 13 hodin
v zahradû DDM Ti‰nov.

·amanismus a léãení zvukem
Jednodenní proÏitkov˘ semináfi se

základy ‰amanismu a muzikoterapie.
Na tento semináfi jsou zváni v‰ichni,
kdo se chtûjí nûco dozvûdût o ‰ama-
nismu a poloÏit základy pro jeho prakti-
kování. TéÏ kdo se zajímá o zvuk, práci
s ním a léãení skrze nûj.
Nûkolik bodÛ z náplnû:
– zmûnûn˘ stav vûdomí
– zvuk a jeho vliv na v‰echny úrovnû

ãlovûka
– silová zvífiata
– principy léãivého zvuku
– Ïivotní energie, síla a zdraví
V nedûli 24. 5. 2009 od 10.00 do 19.00 hod.
Lektor: Martin Kubát
S sebou: deku ãi karimatku, buben
nebo chfiestidlo (není povinné), jídlo, pití.
Cena: 1300,- Kã. Poãet lidí min. 7
max. 15. Na tento kurz je nutné pfiihlá-
sit se pfiedem a zaplatit zálohu 500,- Kã
(do 14. 5.) v DDM.
Objednávky Dá‰a Lazarová
e-mail: lazarova@ddm-tisnov.cz
tel.: 731 507 220

¤editelské volno

¤editelka Základní
‰koly Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna

1708 oznamuje, Ïe na ãtvrtek 30. 4.
2009 vyhla‰uje z provozních dÛvodÛ
¤EDITELSKÉ VOLNO.

Oznámení

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 ci-
zího jazyka.

Podmínkou pfiijetí je úspû‰né zvlád-
nutí 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.

Jarní McDonald’s cup
na Z· Smí‰kova

Je 8. 4. 2009, krásné sluneãné ráno,
na hfii‰ti na Riegrovû ulici uÏ nedoãkavû
pfie‰lapují malí fotbalisti.

Kolem deváté hodiny se schází
6 t˘mÛ se sv˘mi trenéry. Pfiijela druÏ-
stva z Dolních Louãek, Deblína,
Lomnice, Pfiedklá‰tefií, Ti‰nova
– Z· nám. 28. fiíjna a Z· Smí‰kova.

DruÏstva jsou rozdûlena do dvou
skupin, v nichÏ se hraje kaÏd˘ s kaÏ-
d˘m. MuÏstva na druh˘ch místech ve
skupinách hrají o 3. místo a vítûzové
skupin pak o 1. místo v turnaji.

Nejnapínavûj‰í jsou zápasy o medai-
lová místa. Strhující je potom závûreãn˘
penaltov˘ rozstfiel, kter˘ rozhodl o tom,
kdo se zúãastní okresního kola.
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Nakonec v‰e dopadlo takto:
1. místo – Z· Smí‰kova, Ti‰nov
2. místo – Z· nám. 28. fiíjna,Ti‰nov
3. místo – Z· Lomnice

Chtûla bych podûkovat v‰em zúãast-
nûn˘m druÏstvÛm za pûknou a fair-play
hru, jejich trenérÛm za pevné nervy,
rozhodãímu za ãas stráven˘ na hfii‰ti
a také hráãÛm vítûzného druÏstva za
velké nad‰ení a zápal pro hru.

Mgr. Petra KfiíÏová
Z· Smí‰kova, Ti‰nov

Jarní sportovní úspûchy
ÏákÛ Z· Smí‰kova

Jen co zaãalo vykukovat jarní slu-
níãko, vrhli se Ïáci na‰í ‰koly opût do
sportovních klání.

Nejprve odjelo druÏstvo chlapcÛ na
sálovou kopanou do Kufiimi, kde obsa-
dili páté místo.

DruÏstvo dívek se v Tû‰anech pokou-
‰elo vybojovat umístûní ve florbalovém
turnaji, nakonec dívky pfiivezly 6. místo.

O totéÏ se pokou‰elo i druÏstvo
chlapcÛ ve sportovní hale v Ti‰novû, na-
konec jsme si pfiinesli pûkné 3. místo.

Na Z· Smí‰kova se uskuteãnilo okr-
skové kolo ve sportovní gymnastice. Pfii
malé úãasti místních ‰kol jsme  lehce
postoupili do okresního kola ve ·lapani-
cích, kde jsme vyhráli témûfi v‰echny
soutûÏe. Pfiebornicí okresu se stala
Petra Novotná a dívky ve sloÏení
J. Zwienerová, P. Novotná,
K. Hosnédlová a D. ·ikulová vyhrály
soutûÏ druÏstev. D. Klepárník porazil
v‰echny chlapce a také se stal  pfiebor-
níkem okresu. ·koda, Ïe ostatní chlapci
z na‰eho druÏstva onemocnûli a nemoh-
li se soutûÏe zúãastnit.

Basketbalové druÏstvo dívek si od-
jelo pomûfiit své síly na krajské finále do

Brna a po bojovn˘ch v˘konech si nako-
nec pfiivezlo 6. místo.

Volejbalové druÏstvo dívek zabojo-
valo v okresním kole, kde oproti loÀ-
skému roku do‰lo k v˘raznému her-
nímu zlep‰ení a tím se zaslouÏilo
o 5. místo v turnaji. 

Mokerská laÈka je jiÏ tradiãním mí-
tinkem skokanÛ do v˘‰ky, kde sbíráme
jeden úspûch za druh˘m. Nejprve odjelo
do Mokré druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ, cel-
kovû vybojovalo 1. místo a za zmínku
jsou i umístûní jednotlivcÛ: Markéta
Rosická 1. místo v˘konem 132 cm,
Martina Tesafiová 2. místo v˘konem
120 cm, Lubo‰ Jan‰ta 4. místo v˘konem
125 cm.

Druh˘ den se  totéÏ pokusili zopako-
vat star‰í Ïáci a Ïákynû, Petra Novotná
v kategorii star‰ích ÏákyÀ vybojovala
druhé místo v˘konem 145 cm a Katka
Alexová 4. místo v˘konem 135 cm. V ka-
tegorii dorostenek vyhrála suverénnû
Markéta Ma‰ínská v˘konem 140 cm, na
4. místû byla Klára Kubíãková v˘konem
130 cm a na pátém místû Markéta
Fialová v˘konem 120 cm. Ani chlapci
nezÛstali sv˘mi v˘kony pozadu, umís-
tili se v první polovinû a nejlep‰ího
v˘konu dosáhl v kategorii dorostencÛ
Tomá‰ Trtílek, kter˘ si pojistil v˘konem
155 cm ãtvrté místo.

Zatím posledního turnaje se zúãast-
nilo druÏstvo basketbalistÛ 6. a 7. tfiídy,
které si odjelo pomûfiit své síly na Nestle
basketbalov˘ turnaj. Skvûle odehrané
první dva zápasy je poslaly do finále.
Tam jsme nezvládli psychick˘ tlak a vel-
kou motivaci a touhu po vítûzství, ale
nakonec jsme si odváÏeli druhé místo.
·kolu reprezentovali: L. Jan‰ta,
P. Králík, J. Lipovsk˘, T. Marvan,
R. Novotn˘, J. ·ed˘, V. Tocháãek,
O. Kotek, D. Nguyen, Chu Chuyen.
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Bohat˘ sportovní program nás ãeká
aÏ do konce kvûtna. Pfiejeme v‰em na-
‰im sportovcÛm, aby se v‰e obe‰lo bez
zranûní, které by jim bránilo v dal‰í re-
prezentaci. Dûkujeme ÏákÛm za dosa-
vadní reprezentaci ‰koly a vyuãujícím
Tv za pfiípravu a vhodnou motivaci.

VV

·kolní psycholog
na Z· Smí‰kova

Z· Smí‰kova, informuje v‰echny
rodiãe a zákonné zástupce o tom, Ïe na
‰kole opût zaãal pÛsobit ‰kolní psycho-
log. ·kolní psycholog  pÛsobí na ‰kole
v rámci projektu EU VIP Kariéra (vzdû-
lávání – informace – poradenství) jako
souãást ‰kolního poradenského praco-
vi‰tû.
·kolní psycholoÏka Mgr. SoÀa
Leifrová pro rodiãe a zákonné
zástupce nabízí:
– poskytování sluÏeb psychologického

poradenství u v˘ukov˘ch a v˘chov-
n˘ch problémÛ ÏákÛ (specifické
poruchy uãení, specifické poruchy
chování, LMD, ….)

– poskytování psychologick˘ch sluÏeb
ÏákÛm a jejich zákonn˘m zástupcÛm
v oblasti kariérového poradenství

– pomoc a podpora pfii fie‰ení rodinn˘ch
problémÛ

·kolní psycholoÏka je ve ‰kole
k dispozici v:

Pondûlí 7.30 – 16.00
Úter˘ 7.30 – 15.00
Stfieda 7.30 – 11.30

+ jindy po pfiedchozí osobní, telefonické
nebo e-mailové dohodû.
Kontakt: Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840

Mgr. SoÀa Leifrová
tel.: 549 415 163
e-mail: leifrova.sona@zssmiskova.cz

Projekt Comenius v Ti‰novû

Studenti a uãitelé ti‰novského gym-
názia (v ãele s koordinátorkou
PhDr. Barborou Holubovou) se v roce
2008 zapojili do dvouletého projektu
Comenius s názvem „Lidová v˘roba, lido-
vá fiemesla v Evropû – historie a dne‰ek“.
Jedná se o mezinárodní  spolupráci se
‰kolami ze Slovenska, Maìarska,
Rumunska a Polska. Úãastníci projektu
se zamûfiují na lidová fiemesla a tradice
ve své zemi. V̆ sledky své práce prezen-
tují na jednotliv˘ch setkáních (probûhla
uÏ na Slovensku a v Rumunsku).
Dorozumívacím jazykem je nûmãina.
Kromû dotací z Evropské unie gymnázi-
um rovnûÏ získalo finanãní prostfiedky
z fondÛ Jihomoravského kraje „Do svûta“
2009. Na‰i studenti v rámci projektu
podnikli uÏ celou fiadu akcí, mezi jin˘mi
uveìme v˘robu proutûn˘ch vûneãkÛ
a vánoãních dekorací, náv‰tûvu
Podhoráckého muzea v Pfiedklá‰tefií ãi
hodÛ v âebínû. V nedávné dobû se podí-
vali do modrotiskové dílny v Ole‰nici.
ReportáÏ z této exkurze vám právû teì
nabízíme.

Mgr. Zuzana Synáková

Modrohnûd˘ svût tradic
Jak jsme pronikli do tajÛ v˘roby
modrotisku a kun‰tátské keramiky

V úter˘ 17. bfiezna 2009 jsem jako
kaÏdé jiné ráno usly‰el pronikav˘ hlas
budíku. Nemám tento zvuk vÛbec rád,
ale tentokrát mi vadil o trochu ménû, ne-
boÈ mû místo kaÏdodenního vyuãování
ãekala ‰kolní exkurze.

Ke ‰kole jsme v‰ichni dorazili vãas.
Bûhem chvíle jsme nastoupili do auto-
busu, pohodlnû se usadili a pod vedením
profesorek Holubové a Strakové jsme vy-
razili do lÛna âeskomoravské vrchoviny. 



RÛzné

15TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2009

Tato oblast uÏ sama o sobû sk˘tá nád-
hernou pfiírodní scenérii a nabízí mnoho
zajímavostí. UÏ cestou jsme z autobusu
zahlédli památn˘ dfievûn˘ most v âern-
víru a v Doubravníku jsme projeli kolem
kostela, pod nímÏ je ukryta hrobka
Mitrovsk˘ch z nedalekého Pern‰tejna.

Prvním cílem na‰eho putování byla

Ole‰nice na Moravû, kde jsme si pro-
hlédli poslední pÛvodní dílnu na v˘robu
modrotisku v âeské republice. Provádûl
nás sám pan majitel, jehoÏ pfiedkové dílnu
v 16. století zaloÏili. Velmi zajímavû nám
pfiiblíÏil jeden z nejstar‰ích zpÛsobÛ po-
tiskování lnûného a bavlnûného plátna.
Prohlédli jsme si i pÛvodní ruãní formy,
které se od roku 1849 témûfi nezmûnily.

Bûhem prohlídky bylo díky modro-
tisku modro v‰ude, kam jsme jen do-
hlédli. Ale kdyÏ jsme vy‰li ven, modrou
oblohu jsme nespatfiili. Nad námi pluly
tûÏké ‰edé mraky a mohli jsme b˘t
vdûãni za to, Ïe nepr‰elo.

A tak jsme se radûji co nejrychleji
pfiemístili do Rudky u Kun‰tátu, kde nás
trpûlivû oãekávali „Blaniãtí rytífii“.
Ukryti v pískovcové jeskyni a hlídáni ob-
rovsk˘m kamenn˘m lvem tam jako
obvykle ti‰e spali a my, náv‰tûvníci,
jsme uvûfiili, Ïe aÏ bude jednou ãesk˘ ná-
rod v nebezpeãí, chrabfií rytífii se probudí
a zachrání nás. Ohromeni pracovitostí
jejich autora, pana Stanislava Rolínka,

popfiáli jsme jim nik˘m neru‰en˘ spánek
a vydali se za krásou keramiky do
Kun‰tátu.

Posledním cílem na‰í cesty totiÏ byla
v˘robna svûtovû známé keramiky. Mûli
jsme nejen moÏnost prohlédnout si v˘-
stavu hotov˘ch  v˘robkÛ, ale i nahléd-
nout do „keramické kuchynû“. Bylo velmi
zajímavé vidût keramické mistry pfii
práci a pozorovat jejich zruãnost.
Náv‰tûvou Kun‰tátu bylo na‰e zajímavé
putování u konce.

DomÛ jsme dojeli spokojeni, plni no-
v˘ch dojmÛ a s pocitem, Ïe víme trochu
více o krásách star˘ch fiemesel a lidov˘ch
tradic. I poãasí nám nakonec pfiálo
a uchránilo nás pfied trval˘m de‰tûm.

AÏ jednoho dne pfii nákupech uvidím
hnûdou keramickou vázu nebo ubrus

z modrotisku, urãitû si vzpomenu na
zruãné a pracovité ruce fiemeslníkÛ,
ktefií zasvûtili svÛj Ïivot tomu, aby zacho-
vali umûlecké tradice ãeského národa.

Ondfiej Lebeda (1. B)
fotografie Ilona ¤ehofiíková (1. B)

(Gymnázium Ti‰nov obdrÏelo grantovou
podporu v rámci Programu celoÏivot-
ního uãení. Za obsah publikace ruãí
v˘hradnû vydavatel. Evropská komise
neodpovídá za Ïádné pfiípadné uÏití
dotãen˘ch informací.)
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Baroko a rokoko
na lomnickém zámku

SOU a SO· Lomnice v‰echny srdeãnû
zve na jiÏ tradiãní pfiehlídku odborn˘ch
dovedností, která se v leto‰ním roce
uskuteãní pfiímo v prostorách lomnic-
kého zámku.

Tentokrát jsme se rozhodli, Ïe vyuÏi-
jeme krásnou budovu na‰í ‰koly a pfie-
hlídku pojmeme jako zámeckou slavnost
v historickém stylu. Volba nakonec
padla na vzne‰ené baroko a rokoko.
Cel˘ zámek se tedy pfienese o tfii sta let
zpátky, kdy byl sídlem hrabûcí rodiny
Serény.

Na co konkrétnû se tedy mÛÏete
tû‰it, pokud nás nav‰tívíte? V podloubí
velkého nádvofií pro vás bude pfiipra-
veno pfiíjemné posezení, k dispozici vám
bude zámecká kuchynû a její speciality
vãetnû pokrmÛ ze zvûfiiny. Prohlédnout
si budete moci stylové slavnostní tabule
s ukázkami dobové gastronomie, které
pfiichystají Ïáci oboru kuchafi-ãí‰ník.
Obdivovat mÛÏete i práci na‰ich kadefi-
nic – pfiedvedou se vám modelky s ho-
nosn˘mi úãesy v barokním a rokokovém
stylu. Chybût nebude ani atraktivní ‰er-
mífiské vystoupení. VyuÏít mÛÏete také
sluÏby prÛvodkyÀ v dobov˘ch kost˘-
mech, které vám ukáÏí prostory zámku.
Naskytne se vám pfiíleÏitost nahlédnout
do dílny parukáfie a lazebníka, pfied-
chÛdce kadefinického fiemesla, sladké
obãerstvení vám nabídne ãokoládov˘ sa-
lon a mÛÏete se i podívat, jak vypadala
taková hrabûcí snídanû. Nenechte si ujít
ani hudební a pûvecká vystoupení na-
‰ich ÏákÛ, písnû ve znakové fieãi, tema-
ticky zamûfiené informaãní panely ãi
v˘tvarné práce inspirované barokem
a historií lomnického zámku.

Zámecké brány se pro vás otevfiou
v pátek 15. kvûtna v 10 hodin dopoledne

a zdrÏet se mÛÏete aÏ do 17. hodiny. Tak
tedy na brzkou shledanou!

A.K.

Gastrotour akademie

SO· FORTIKA z Lomnice zve v‰echny
zájemce o nev‰ední gastronomické
záÏitky na 10. roãník GASTROTOUR
AKADEMIE, která se koná ve stfiedu
13. kvûtna 2009 v ti‰novské sokolovnû.

Heslem „JiÏní Morava v srdci
Evropy“ reagujeme na leto‰ní pfiedsed-
nictví âeské republiky v Evropské unii
a zároveÀ chceme zdÛraznit jedineãnost
na‰eho regionu v rámci sjednocené
Evropy.

Kromû kavárny a ãajovny vûnova-
n˘ch v˘znamn˘m jihomoravsk˘m osob-
nostem ãeká náv‰tûvníky také vinn˘
sklípek ãi starobrnûnská krãma.
Ochutnávky budou zahrnovat typická
jídla regionu, jako jsou bramboráãky,
hanácké koláãe apod. Ze zahraniãních
regionÛ se pfiedstaví Irsko, Nizozemí
a vzdálen˘ Rhodos, kde na‰i studenti jiÏ
nûkolik let absolvují pracovní stáÏe.

Také slavnostní tabule budou tema-
ticky zamûfieny pfiedev‰ím na jiÏní
Moravu a její produkty (vinobraní, mod-
rotisk, vãelafiství).

Jako kaÏd˘ rok budou i letos k vidûní
moderní rautové a cukráfiské v˘robky
pfiipravené v souladu s nejnovûj‰ími
trendy  v tomto oboru.

Souãástí bohatého doprovodného
programu bude kromû flambování,
dekantace vína, míchání nápojÛ a bar-
manské show v podání studentÛ ãtvr-
t˘ch roãníkÛ také pfiehlídka krojÛ z nû-
kter˘ch oblastí jiÏní Moravy, ukázky
tance z Moravské besedy, to v‰e dopro-
vázeno Ïivou cimbálovou muzikou.

Pokud budou náv‰tûvníci chtít
pomoci tûm, kdo na‰i pomoc a podporu
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potfiebují, mohou pfiispût na provoz
chránûné dílny zrakovû postiÏen˘ch
zakoupením jejich v˘robkÛ v pfiedsálí
sokolovny nebo vûnovat pfiíspûvek
nadaci Krtek pro dûtské onkologické
pacienty.

Pro vefiejnost je akce pfiístupná od
10 do 17 hodin.

Studenti a pedagogové SO· FORTIKA

Hodová v˘stava v Senticích

OÚ Sentice srdeãnû zve v‰echny mi-
lovníky regionálního umûní na dvou-
denní v˘stavu v sentické ‰kole ve dnech
16. a 17. kvûtna 2009.
Prodejní v˘stavou obrazÛ se pfiedstaví:
RUDOLF KONDEI –  z Kufiimi
PETR RAMPULA – z Malhostovic

VernisáÏ v˘stavy zaãíná v sobotu
16. 5. v 10.00 hod. Uvede ji starosta
obce Ing. Josef Ko‰íãek. Na housle
zahraje Mgr. Pavel Pálensk˘.
Otevfieno: sobota 16. 5. a nedûle 17. 5.
od 10.00 do 18.00 hod.

V˘roãí Jaroslava Kotase

Dne 6. kvûtna 2009 uplyne 100 let od
narození akad. mal. Jaroslava Kotase,
rodáka ze Skaliãky. V̆ tvarné vzdûlání
získal studiem na UmûleckoprÛmyslové
‰kole v Praze (1938-1942) v ateliéru
prof. Zd. Kratochvíla a Frant. Kysely.
Potom studoval v˘tvarnou v˘chovu na
pedagogické fakultû Karlovy univerzity
v letech 1945-1948 (u prof. Cyrila Boudy
a Karla Lidického). Absolvoval studijní
cesty do Francie, Jugoslávie, Maìarska,
Sovûtského svazu, Tunisu, ·v˘carska,
Itálie a ¤ecka.

Jeho obrazy jsou napfi. v Kanceláfii
prezidenta republiky, NG v Praze a fiadû

krajsk˘ch galerií. Jeho obrazy zdobí
také kanceláfie parlamentu a úfiadu
vlády.

Uspofiádal nûkolik desítek samostat-
n˘ch v˘stav. Ta první se konala
v Topiãovû salónu v roce 1943. Z tuzem-
sk˘ch v˘stav uveìme aspoÀ, kromû
Prahy, Su‰ice, Vla‰im, Brno, Cheb.
Svou první v˘stavu mûl v Ti‰novû v roce
1944 a po roce 1945 se pravidelnû
úãastnil v˘stav, které pofiádala
V˘tvarná sekce Okresní osvûtové rady
v Ti‰novû. V̆ stavy se konaly v loutko-
vém sále sokolovny. Vystavoval zde spo-
leãnû nejen se sv˘m bratrem
Ladislavem, ale také s Jos. Jamborem,
Em. Rann˘m, Frant. ·tûpánem a nûko-
lika dal‰ími.

V Ti‰novû se uskuteãnila jeho
poslední v˘stava v roce 1981. Té se
bohuÏel nedoÏil, protoÏe 27. února
umírá v Praze.

(PAV)

âasopisy pro Klub âas

Máte doma ãasopisy pro mladé a je
Vám líto vyhodit je? Klienti Klubu âas
je uvítají!

Pokud jste pfii jarním úklidu nara-
zili na staré ãasopisy pro mladou gene-
raci (Bravo, ABC, Dívka, Popcorn,
Music, apod.) a uÏ byste se jich chtûli
zbavit, ale nechcete je  vyhodit, mÛÏete
je donést do Klubu âas. âasopisy ulo-
Ïíme do knihovniãky a budou k dispo-
zici klientÛm na ãtení v klubu. MÛÏete
je donést v otvírací dobû klubu, tedy
v út, ãt 12.30 – 19.00, st 12.30 – 18.00,
pá 14.00 – 19.00. Za v‰echny pfiinesené
ãasopisy pfiedem dûkují pracovníci i kli-
enti klubu âas.

T˘m klubu âas



Pozvánka na v˘let s KâT

Klub ãesk˘ch turistÛ Ti‰nov pofiádá
v sobotu 16. 5. 2009 autobusov˘ zájezd
na hadcovou step u Mohelna.

Sraz úãastníkÛ je v 7.45 hodin u so-
kolovny v Ti‰novû, odkud bude odjezd
autobusu v 8.00 hod. Projdeme spoleãnû
nenároãnou trasu po nauãné stezce ne-
fal‰ovanou stepí aÏ do údolí fieky
Jihlavy. Trasa bude dlouhá asi 4 km se
6 zastávkami, pÛjdeme ve velmi poho-
dovém tempu (cca 2-3 hodiny). Odborn˘
v˘klad o pfiírodní památce bude mít pan
doc. Lacina. Obãerstvení si vezmûte
s sebou (hlavnû pití).

Autobus nás potom zaveze do pivo-
varu Dale‰ice, kter˘ znáte z filmu
PostfiiÏiny. Tam plánujeme obûd a pose-
zení u piva, zájemci budou mít moÏnost
prohlídky Muzea Rakousko – uherského
pivovarnictví, trvá asi 30 min., vstupné
50,- Kã.

C e s t o u
domÛ je‰tû
s t i h n e m e
n a v ‰ t í v i t
i jednu
z nejstar‰ích
kamenn˘ch
rozhleden

na Moravû na vrchu Babylon
u Kramolína (z r. 1831, v˘‰ka 25 m).

Návrat do Ti‰nova je plánován na
17. hodinu.

Závazné pfiihlá‰ky pfiijímá do
5. 5. 2009 a pfiípadné dotazy Vám zod-
poví p. Mach na tel. ã. 732 823 274.
Cena dopravy 150,- Kã.

Srdeãnû zve v˘bor KâT Ti‰nov

Alík – hliníkov˘ balík

Brontosaufií dûtsk˘ oddíl 1. BRëO
Gingo Ti‰nov informuje v‰echny ty,
ktefií tfiídí i hliník, Ïe vyhodnocení sou-
tûÏe Alík – hliníkov˘ balík probûhne
12. 5. 2009 od 16.30 hod. v klubovnû od-
dílu, která se nachází v budovû b˘valé
hasiãky (dnes DDM) – zadní vchod.

Toto odpoledne mohou odevzdat svÛj
hliník hlavnû ti, ktefií jej chtûjí zváÏit
a soutûÏit o to, kdo jej nasbírá nejvíce.
Tradiãnû se bude soutûÏit v kategoriích
velk˘ch a mal˘ch kolektivÛ.

Ti, ktefií nepotfiebují soutûÏit
a chtûjí pouze odevzdat svÛj hliník,
mohou také pfiijít toto odpoledne do
brìácké klubovny, ale také mohou svÛj
hliník odevzdat bûhem kvûtna do ti‰-
novské ekoporadny, a to v její otvírací
dobû, tedy kaÏdé pondûlí od 9 do 11 ho-
din a ve stfiedu od 13 do 17 hodin. Oddíl
1. Brìo  Gingo pouÏije cel˘ v˘tûÏek akce
Alík – hliníkov˘ balík na ‰kolné pro
adoptovaného chlapce Anthonyho
z Indie.

Hliník mÛÏete nosit do ti‰novské
ekoporadny i v prÛbûhu celého roku, ale
nebude zahrnut do soutûÏe Alík – hliní-
kov˘ balík.

A co se v‰e sbírá?

Nápojové plechovky, víãka od jo-
gurtÛ, termixÛ apod., obaly od mûkk˘ch
s˘rÛ, pa‰tik, ãokolád atd., ‰roubovací
uzávûry od nápojÛ a zavafiovací víãka,
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tuby od léãiv; hliníkové nádobí a pfií-
bory, Ïaluzie, stanové konstrukce, le-
hátka apod.

Vytfiídûn˘ hliník by mûl b˘t oãi‰tûn˘
od zbytkÛ potravin, cenovky na víãkách
od jogurtÛ apod. není nutné odlepovat.

Dal‰í podrobnosti o tom, proã se hli-
ník sbírá, co hliník je a co není, najdete
na webov˘ch stránkách na‰eho oddílu
www.brdo-gingo.wz.cz a ekologického
institutu Veronika www.veronica.cz.

za 1. Brìo Ti‰nov Gingo Veverka

Sokoli pfiipravují …

Jak jsme uÏ informovali
v Ti‰novsk˘ch novinách, u ti‰novské so-
kolovny je nové hfii‰tû. To pfiedcházející
jiÏ mûlo své za sebou a doslouÏilo. Proto
byla proveden generální oprava
a vzniklo nové moderní hfii‰tû s umûl˘m
povrchem, kde je moÏno trénovat nû-

které atletické disciplíny jako bûhy
a skoky, ale je zde moÏno také hrát
tenis, házenou nebo odbíjenou.
Generální oprava je jiÏ úplnû dokon-
ãena, poslední, co na hfii‰ti chybûlo, byly
znaãky pro cviãence, ale uÏ i ty jsou na
plo‰e.

Hfii‰tû je jiÏ vyuÏíváno studenty
ti‰novského gymnázia pfii hodinách tû-
lesné v˘chovy, jistû ho budou brzy také

vyuÏívat ãlenové Sokola, zvlá‰tû ti
mlad‰í, pfii cviãebních hodinách.
Premiérou byl pfiebor Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské v lehké atletice.

I kdyÏ uÏ je hfii‰tû v provozu, chybí
jeho slavnostní otevfiení. To pfiipravují
Sokoli na nedûli 24. kvûtna 2009, ale za-
jímav˘ program je pfiipraven i na pfied-
cházející den – na sobotu 23. kvûtna.
V sobotu budou jiÏ od rána probíhat sou-
tûÏe Ïactva v atletick˘ch disciplínách
a ve v‰estrannosti. Hlavním bodem
sobotního programu bude tradiãní
Bûh Klucaninou, start i cíl tohoto zá-
vodu bude tentokrát na novém hfii‰ti.
âas mezi startem a dobûhem závodníkÛ
bude vyplnûn utkáním mlad˘ch házen-
káfiÛ – ÏákÛ z HC Ti‰nov.

Slavnostní otevfiení nového hfii‰tû
bude v nedûli odpoledne a bude úvodem
tûlocviãné akademie. TvÛrce scénáfie
akademie a souãasnû i reÏisér programu
Tomá‰ Knecht zatím nechce mluvit
o tom, kdo vystoupí, protoÏe jednání
v tomto smûru jsou je‰tû v plném
proudu. V souãasné dobû je jiÏ jisté, Ïe
vystoupí Vûrná garda – ãlenové ti‰nov-
ské sokolské jednoty, Ïactvo jednot
z Ti‰nova a Moravsk˘ch Knínic, taneãní
soubor Sokola Ti‰nov, mladé sportovní
gymnastky ze Sokola Brno I, umûlecké
gymnastky TJ Tesla Brno a Ïeny ze



Sokola Ti‰nov, nebude chybût aerobik,
kter˘ pfiedvedou ãlenky domácí jednoty.
Ve skladbû s názvem KfiíÏem kráÏem fil-
mov˘m svûtem se pfiedstaví muÏi a Ïeny
ze sokolsk˘ch Ïup Máchalovy,
Vaníãkovy a Pern‰tejnské a z brnûnské
Asociace sportu pro v‰echny.

Dá se oãekávat, Ïe velice zajímavá
bude skladba, kterou nacviãují ti‰nov‰tí
muÏi. Pfii vystoupení budou doplnûni
muÏi ze Sokola Îìár nad Sázavou.
Skladba má název Pocta republice
a byla nacviãována pro akademie, které
byly pofiádány k 90. v˘roãí âeskosloven-

ské republiky.  V této skladbû jsou frag-
menty ze v‰ech vystoupení muÏÛ na
v‰esokolsk˘ch sletech od roku 1938 aÏ
do posledního sletu, kter˘ byl v roce
2006. Pfii ti‰novském vystoupení bude
je‰tû doplnûna o ãást, jejímÏ autorem je
ti‰novsk˘ Sokol Milan Sláma.

- ok -
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KVùTEN ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Nedûle 10. 5. 17.00 házená muÏi A Sokol Telnice
Nedûle 24. 5. 8.30 házená ml. Ïáci Sokol Juliánov

9.15 házená st. Ïáci Sokol Juliánov
10.30 házená dorci Malomûfiice

Nedûle 31. 5. 13.30 házená dorci Sokol Juliánov

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pátek 1. 5. 11.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Sobota 2. 5. 9.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Nedûle 3. 5. 9.00 – 16.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Stfieda 6. 5. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 7. 5. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Pondûlí 11. 5. 9.00 – 17.00 prodej obuvi
Stfieda 13. 5. 10.00 – 17.00 Gastrotour akademie FORTIKA Lomnice
âtvrtek 14. 5. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pátek 15. 5. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 16. 5. 9.00 – 15.00 prodej obuvi
Úter˘ 19. 5. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 20. 5. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 21. 5. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Pondûlí 25. 5. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 27. 5. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
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Futsalisté pfiedvedli
po zimû solidní formu

Futsalisté DDM Ti‰nov odstartovali
jarní ãást sezony. V druhé polovinû bfiez-
na na domácím hfii‰ti pomûfiili svou for-
mu se tfiemi soupefii.

První jarní sobotu pfiijel do Ti‰nova
t˘m Ledãe nad Sázavou. Aby byl souboj
trochu pestfiej‰í, rozdûlili oba trenéfii
své svûfience do dvou muÏstev. Tradiãní
rozdûlení t˘mu na silnûj‰í a slab‰í se ale
nekonalo. KaÏd˘ trenér vytvofiil dva
vyrovnané t˘my a prÛbûh turnaje tak
pfiinesl napínavé souboje. Vzájemné
zápasy ve skupinû zvládlo nejlépe ledeã-
ské „áãko“, které vyhrálo v‰echny zá-
pasy. O tom, Ïe finále bude ãistû ledeã-
skou záleÏitostí, rozhodl pfii shodû bodÛ
lep‰í vzájemn˘ zápas mezi „B“ t˘mem
Ledãe a „A“ t˘mem Ti‰nova. Souboj
Ti‰novákÛ o tfietí místo vyznûl pfiekva-
pivû lépe pro „B“ t˘m, kter˘ do té doby
i pfies dobré v˘kony nezískal ani bod.
Utkání, které „B“ t˘m vyhrál 4:2, roz-
hodl kanon˘r Horváth, kter˘ se postaral
o v‰echny ãtyfii branky svého t˘mu.
Ve finálovém souboji do‰lo k neãeka-
nému obratu. Ledeãské „áãko“ vedlo
v poloãase uÏ 3:0 a vypadalo to na roz-
hodnut˘ zápas. Hráãi „B“ t˘mu v‰ak
v druhé polovinû pfiedvedli úÏasn˘
futsal a skóre utkání obrátili na 4:3 ve
svÛj prospûch.

O t˘den pozdûji se Ti‰nováci utkali
s tradiãními rivaly z Brna – Dromem
a Orlem ¤eãkovice. Domácí trenér
Hrdina stejnû jako o t˘den dfiív postavil
dvû muÏstva. V turnaji se více dafiilo
„B“ t˘mu. Poté, co porazil své kolegy
z „áãka“ si poradil i s Orly z ¤eãkovic.
Stejnû úspû‰nû pro‰el turnajem i Drom,
s kter˘m se hráãi ti‰novského „B“ t˘mu
utkali v pfiímém souboji o turnajové

vítûzství. Po bezbrankové remíze se
díky lep‰ímu skóre radoval z v˘hry
v turnaji t˘m z Brna. Domácímu „áãku“
uÏ se tolik nedafiilo. Po tûsné v˘hfie nad
Orlem ¤eãkovice si pfiipsalo alespoÀ
jedno vítûzství a obsadilo v turnaji tfietí
místo.

Radek Babiãka

Vzájemn˘ miniturnaj – Ti‰nov
21. 3. 2009

FK Kovofini‰ Ledeã nad Sázavou „A“
– TOMSON/DDM Ti‰nov „A“ 2:2 (1:0)

Ledeã „B“ – Ti‰nov „B“ . . . 5:1 . . . (3:0)
Ledeã „A“ – Ti‰nov „B“ . . . 7:3 . . . (3:1)
Ledeã „B“ – Ti‰nov „A“ . . . 7:1 . . . (3:1)
Ledeã „A“ – Ledeã „B“  . . . 3:4 . . . (2:2)
Ti‰nov „A“ – Ti‰nov „B“  . . 3:1 . . . (1:1)

O 3. místo: Ti‰nov „A“ – Ti‰nov „B“
2:4 (2:1)
Finále :  Ledeã „A“ – Ledeã „B“ 3:4
(3:0)

5. turnaj Ïákovské ligy JM 2008/2009
Ti‰nov, 29. 3. 2009

FC DROM Brno – OREL ¤eãkovice
10:2 (6:1)
TOMSON/DDM Ti‰nov „A“ vs. „B“
4:7 (3:3)
Ti‰nov „A“ – DROM . . . . . 0:7 . . . (0:7)
Ti‰nov „B“ – ¤eãkovice  . . 5:2 . . . (4:0)
Ti‰nov „A“ – ¤eãkovice  . . 3:2 . . . (3:1)
Ti‰nov „B“ – DROM . . . . . 0:0 . . . (0:0)

Tabulka turnaje: 
1. FC DROM Brno
2. TOMSON – DDM Ti‰nov „B“
3. TOMSON – DDM Ti‰nov „A“
4. OREL ¤eãkovice
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Na 64 polích
Ohlédnutí za sezónou

Na podzim jsme uspofiádali 2. roãník
mûstského pfieboru, na jafie potom dal‰í
roãník okresního pfieboru jednotlivcÛ
v rapid ‰achu – Ti‰novskou VûÏ, které se
letos zúãastnilo rekordních 44 hráãÛ.
RovnûÏ se rozrostla na‰e ãlenská zá-
kladna o staronové, ale i nové hráãe.
V soutûÏích druÏstev jsme poprvé
v historii klubu postavili 3 druÏstva

– 2 dospûl˘ch a jedno Ïákovské. BohuÏel
se na‰e Áãko neudrÏelo v Krajském
pfieboru a spadlo do Krajské soutûÏe,
Béãko bude hrát opût jako kaÏd˘ rok
Okresní pfiebor.

Podûkování patfií na‰im sponzorÛm
fa YCNEGA, fa Svatopluk Bílek – Ïe-
lezo a pfiedev‰ím Sokolu Ti‰nov, kter˘
na‰i ãinnost velmi podporuje.

Dûkujeme

Za ‰achov˘ klub
Jan âíhal
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Podûkování

Dûkuji dvûma lidem, ktefií mnû zavolali
pohotovû záchranku k „nové ‰kole“
v Ti‰novû zaãátkem dubna, kdyÏ jsem se
dostal do hypoglykemie. Vdûãn˘ cyklista.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰ly naposledy rozlouãit
s na‰í milovanou maminkou a babiãkou
MARIÍ LAIFROVOU. Synové Martin
a Jan.

Vzpomínky

Dne 13. dubna jsme
vzpomenuly 14. v˘roãí
úmrtí na‰í milované
maminky, babiãky paní
MARIE DVO¤ÁKOVÉ.
A dne 4. kvûtna uplyne
1 smutn˘ rok od úmrtí
na‰eho tatínka a dû-
deãka pana JANA
DVO¤ÁKA. Za tichou
vzpomínku dûkují dcery
s rodinami.

Dne 22. 4. 2009 uplynuly
4 roky, kdy nás navÏdy
opustila na‰e manÏelka,
maminka a babiãka paní 
EMÍLIE DRÁBÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
dûkují manÏel a dcery

s rodinami.

Dne 5. 5. uplyne druhé
smutné v˘roãí, co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ str˘c, ‰vagr a ka-
marád pan JIND¤ICH
MORAVEC. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.

Netefi a ‰vagrová.

Dne 27. dubna 2009
uplynuly 4 roky od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan FRANTI·EK
OPLU·TIL. Stále vzpo-

mínají manÏelka Drahomíra, syn
Franti‰ek a syn Petr s rodinou.

Dne 2. kvûtna 2009 to
bude 7 let, co nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka
a babiãka paní EVA
PILNÁ. Stále vzpomíná
manÏel, dûti s rodinami

a pfiátelé.

Dne 22. 4. 2009 jsme
vzpomnûli 1. smutné
v˘roãí, co nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dû-
deãek a pradûdeãek
pan VÍTùZSLAV ·UP

z Unína. Za tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka, dcery Eva a Jana s rodinami.

„âas plyne, bolest zÛstává"
Dne 1. kvûtna uplyne
5 smutn˘ch rokÛ, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ syn a bratr
MICHAL ÎÍLA. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.
Rodiãe a sestra.
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Inzerce
Pronajmu byt 2+1 v Ti‰novû na síd-
li‰ti Klucanina. Tel.: 602 435 653

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

Dlouhodob˘ podnájem pro jednu
osobu 1+KK, 7.000,- Kã. Cena vãetnû
zafiízení a sluÏeb. Tel.: 603 894 613

Vymûním byt 2+1 v OV v Ti‰novû
U Humpolky za men‰í RD v Ti‰novû
nebo okolí do 20 km. Nebo koupím
a prodám. Tel.: 736 440 862

Prodám byt 2+1 v Ti‰novû, zapoãatá
rekonstrukce. Cena 1.449.000,- Kã. 
Tel.: 776 667 826, dohoda.

Prodám 2+1 v OV, bez RK, Ti‰nov,
Králova, krásn˘ v˘hled, cena dohodou.
Tel.: 777 103 359

Prodám zafiízen˘ DB 1+1 na
ul. Kvûtnická. Bez RK. Cena dohodou. 
Tel.: 602 712 097

Mladá rodina koupí byt s balkonem
v Ti‰novû. Tel.: 737 532 350

Koupím rodinn˘ dÛm v okolí Ti‰nova,
i star‰í. Tel.: 731 740 124

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

Nabízíme pronájem skladovacích
ploch v hale o plo‰e cca 160 m2, ve
stfiedu mûsta Ti‰nov, pfiíjezd náklad-
ními automobily. Tel.: 739 052 177

Prodám levnû dvû zachovalé ‰atní
skfiínû, tmav‰í, le‰tûné. Rozmûr:
180x100x60. Tel.: 605 776 274

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

Daruji ãernou 5 mûs. koãiãku.
Tel.: 549 419 102

Namaluji portréty Va‰ich blízk˘ch
podle fotografie, olej na plátnû
24x30 cm. Nev‰ední dar k Ïivotnímu
jubileu, ke svatbû, k v˘roãí nebo
k VánocÛm. Objednávky min. 2 mûsíce
dopfiedu. Cena 5 000,- Kã vãetnû rámu.
Tel.: 739434059

Finanãnû zajímavá práce. Od 18 let
vûkovû neomezeno. PoÏadujeme praco-
vitost, spolehlivost, dobré vystupování.
Nabízíme rychlé za‰kolení, pfiíjemn˘
pracovní kolektiv, volnou pracovní dobu.
Tel. 739 206 294

Nebankovní pÛjãky bez ruãení pro
zamûstnance, dÛchodce, Ïivnostníky
a podnikatele. NOVù vyplácení exekucí.
Tel.: 532 193 161, 739 443 544,
777 009 305,  p .  Hemzalová

Restaurace Ti‰novská Rychta nabízí
volná místa v servisu i v kuchyni, ná-
stup od 05/09, zku‰enost v oboru je
pfiedností. SvÛj Ïivotopis za‰lete na 
dusan.voda@seznam.cz

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme bri-
gádnici na pozici recepãní. Vhodné pro
studenty, Ïeny na matefiské dovolené
nebo invalidní dÛchodce. Podmínky:
anglick˘ nebo nûmeck˘ jazyk konver-
zaãní formou, práce na poãítaãi. Dále
pfiijme pomocnou sílu do kuchynû.
Nástup moÏn˘ ihned. Informace na
tel.: 549 410 461 nebo osobnû na adrese
âerven˘ Ml˘n 170, Ti‰nov.

Zku‰eného kuchafie – pizzafie
– Kufiim, Pizzerie Na staré ‰kole. Dále
brigádníky pro letní zahrádku. Dobré
platové podmínky. Tel.: 603 894 613
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