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V nedûli 24. kvûtna bylo slavnostnû
otevfieno rekonstruované hfii‰tû

u sokolovny tûlocviãnou akademií.
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erven jako konec ‰kolního roku je
vÏdy spojen s napûtím zkou‰kového
období, ale souãasnû s velk˘m oãe-

káváním v˘sledkÛ studia i radostn˘m tû‰e-
ním se na prázdniny. Obvykle je téÏ ãerven
oznaãován i za ãas jahod a prvních tfie‰ní, coÏ
zvlá‰tû v oblasti Klucaniny a Trnce letos asi
pfiíli‰ pravda nebude. Niãivé krupobití s vi-
chfiicí, které se pfiehnalo ti‰novskou kotlinou
zhruba ve 13 hod v pondûlí 18. kvûtna, zane-
chalo spou‰È v podobû nûkolika zlomen˘ch
stromÛ, doãasnû nesjízdn˘ch komunikací
a totálnû zniãen˘ch zeleninov˘ch a kvûti-
nov˘ch zahrádek. I pfies pomûrnû vysoké tep-
loty kroupové „závûje“ leckde vydrÏely i do
veãera pfií‰tího dne. Na vlastní jahody a ze-
leninu si tedy letos necháme zajít chuÈ.

âerven je tradiãnû i ve znamení festivalu
Concentus Moraviae. Leto‰ní ãtrnáct˘ roã-
ník nese podtitul „Dámy mají pfiednost“.
V Ti‰novû dokonce i dûti dostaly pfiednost,
aby netradiãnû místo jednoho festivalového
koncertu jako dárek k svátku – 1. ãervna
– zhlédly divadelní pfiedstavení souboru
Polárka. Akce se konala pod zá‰titou Sítû
matefisk˘ch center a v zaplnûném sále kina
jsme mohli pfiivítat i zakladatelku a velkou
propagátorku my‰lenky matefisk˘ch center
paní Rut Kolínskou. Na festivalov˘ koncert
tria ArteMiss, kter˘ se uskuteãní v pondûlí
15. ãervna v sále MûKS, jste srdeãnû zváni.

Je‰tû se vrátím nûkolika vûtami ke kvût-
novému zasedání mûstského zastupitelstva.
Vzhledem k vyhlá‰ené v˘zvû k podávání
Ïádostí z Operaãního programu Îivotní pro-
stfiedí zastupitelstvo rozhodlo o podání
Ïádosti o dotaci na v˘stavbu dfievo‰tûpkové
kotelny za mûstem u silnice na Lomniãku.
Na zmínûném zastupitelstvu byly prezento-
vány v‰echny potfiebné studie, dokumentace
i pfiedpoklady projektu. PfiestoÏe je‰tû zda-
leka není jisté, zda a v jaké v˘‰i bude ná‰
zámûr podpofien, zastupitelstvo pfiipravuje
informace o v‰ech souãasnû znám˘ch skuteã-
nostech jak projektu kotelny, tak o podmín-
kách OPÎP. Pro informaci zopakuji pouze
jednoduchou základní my‰lenku projektu:

V souvislosti s rozvojem mûsta intenzivní

bytovou v˘stavbou v minul˘ch letech byla
vyãerpána kapacita instalovaného v˘konu
plynov˘ch kotelen v systému CZT. Mûsto je
majitelem systému CZT, nájemcem a provo-
zovatelem je firma Teplo T. Pokud má v˘-
stavba nov˘ch bytÛ a jejich napojování na
CZT probíhat v souladu s energetick˘m do-
kumentem mûsta, je nezbytnû nutné doplnit
stávající systém CZT o nov˘ zdroj tepla
s v˘konem 3 MW. Zbudování nové plynové
kotelny poÏadovaného v˘konu by si vyÏádalo
náklady cca 20 – 25 mil. Kã a znamenalo by
i zv˘‰ení ceny tepla pro stávající odbûratele.

V souãasné dobû se nabízí ekonomicky
a ekologicky v˘hodnûj‰í fie‰ení realizova-
telné z úspor na pouÏití levnûj‰ího paliva,
které navíc umoÏní zajistit více neÏ polovinu
stávající v˘roby tepla ze zdroje nezávislého
na dodávce plynu. V souãasném kalkulaãním
vzorci ceny tepla tvofií nákup paliva – zem-
ního plynu – 58,1 % celkov˘ch nákladÛ.
Nákupem dfievo‰tûpky za zhruba poloviãní
cenu vzniká úspora více neÏ 2,5 mil. Kã
roãnû. Z této úspory by bylo moÏno splácet
cca 25 mil. Kã  úvûr, kter˘ by si mûsto mu-
selo vzít na dokrytí vlastních zdrojÛ pro rea-
lizaci projektu. Po splacení úvûru bude
vytvofien dostateãn˘ prostor pro tvorbu
zdrojÛ na obnovu zafiízení a pro stabilizaci ãi
dokonce dal‰í sníÏení ceny tepla. Dotace
z evropsk˘ch fondÛ se oãekává ve v˘‰i do
30 mil. Projekt pfiedpokládá provozování
tohoto nového zdroje tepla pfiímo mûstem
s následn˘m prodejem vyrobeného tepla spo-
leãnosti Teplo T, která teplo v systému CZT
distribuuje.

Vûfiím, Ïe i loÀská kritická situace v do-
dávkách plynu v zimním období i oãekávan˘
dramatick˘ nárÛst ceny zejména plynu
a elektrické energie pomohou v rozhodování
o v˘hodnosti navrhovaného fie‰ení pro oby-
vatele na‰eho mûsta. BliÏ‰í informace pfii-
pravujeme v dostateãném pfiedstihu pfied
eventuální realizací tohoto zámûru.

Radostn˘ konec ‰kolního roku a – hurá
na prázdniny!!

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

â



Radnice informuje

3 TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2009

Usnesení ze zasedání
ZM ã. 4/2009 konaného
dne 21. kvûtna 2009

ZM schvaluje:
1. Pfiijetí dotace od MF âR ve v˘‰i

200.000,00 Kã na úhradu v˘dajÛ sou-
visejících s konáním voleb do
Evropského parlamentu.

2. Pfiijetí dotace od MZe ve v˘‰i
450.126,00 Kã na úhradu nákladÛ na
ãinnost odborného lesního hospodáfie.

3. Pfiijetí dotace z rozpoãtu JMK ve v˘‰i
200.000,00 Kã na projekt „Moderni-
zace interiéru víceúãelového sálu
kina Svratka“ za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo-
ãtu JMK.

4. Pfiijetí dotace z rozpoãtu JMK ve v˘‰i
66.000,00 Kã na projekt „Bezbariérov˘
pfiístup do sálu kina Svratka“ za pod-
mínek návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpoãtu JMK.

5. Pfiijetí dotace z rozpoãtu JMK ve v˘‰i
45.000,00 Kã na projekt „Odhluãnûní
zvukové kabiny sálu kina Svratka
Ti‰nov“ za podmínek návrhu smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpoãtu JMK.

6. Návrh rozpoãtov˘ch opatfiení ã. 6/2009
ke dni 21. 5. 2009.

7. Podání Ïádosti o dotaci na v˘stavbu
zdroje tepla na spalování dfievûné
‰tûpky.

ZM ukládá:
1. Radû mûsta zpracovat do pfií‰tího

ZM návrh financování projektu
Z· Smí‰kova.

ZM doporuãuje:
1. Radû mûsta pfiipravit komunikaãní

kampaÀ na pfiípravu v˘stavby dfie-
vo‰tûpkové kotelny.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

V˘zva

Vzhledem k pfiipravované akci ke
20. v˘roãí sametové revoluce Ïádá kul-
turní komise Rady mûsta Ti‰nova ti‰-
novskou vefiejnost o zapÛjãení fotografií
a dal‰ích materiálÛ vztahujících se k li-
stopadu 1989. Kontakt: Hana Pokorná,
MûÚ Ti‰nov, Odbor kultury a ‰kolství,
Radniãní 14, tel.: 549 439 820.

Tfiídûní a sbûr bioodpadu

V dubnu 2008 zahájilo mûsto Ti‰nov
pilotní projekt sbûru bioodpadu. V sou-
ãasné dobû se ve mûstû tfiídí do 150 ná-
dob na bioodpad.

V leto‰ním roce sbûr bioodpadu
pokraãuje. Tato sluÏba je pro obãany
bezplatná. Na zakoupení nádob na bio-
odpad a kompostérÛ bude ãerpat mûsto
finanãní prostfiedky z operaãního pro-
gramu Îivotní prostfiedí z fondÛ EU.
V jarních mûsících probûhla dotazní-
ková akce pro zájemce o tfiídûní a sbûr
bioodpadu. Bylo odevzdáno „pouze“
218 dotazníkÛ. Ti obãané, ktefií se je‰tû
rozm˘‰lí ãi nestihli z ãasov˘ch dÛvodÛ
dotazník odevzdat ãi zaslat a ktefií
mají o tuto sluÏbu zájem, mohou po vy-
plnûní dotazníku nádobu na bioodpad
(120 ãi 240 litrÛ) ãi kompostér (390 litrÛ)
je‰tû získat k zapÛjãení. Dotazník
moÏno poptat elektronickou po‰tou:
bioodpady@tisnov-mesto.cz nebo pfiímo
na radnici v kanceláfii oddûlení komu-
nálních sluÏeb. Nádoby na bioodpad
a kompostéry jsou zapÛjãeny k bezplat-
nému uÏívání proti podpisu.

Rozvoz nádob na bioodpad pro-
bûhne dne 11. 6. a 18. 6. vÏdy od
14.00 do 18.00 hod. Zájemci, ktefií
nebudou zastiÏeni v tûchto termínech
doma, si mohou následnû proti podpisu
nádobu vyzvednout na sbûrném dvofie
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na ul. Wágnerovû. Kompostéry se budou
rozváÏet pravdûpodobnû aÏ 18. 6.
Tfiídûní a sbûr bioodpadÛ bude probíhat
po rozvezení nádob v zástavbû rodin-
n˘ch domÛ celého mûsta. Kompostéry
a nádoby na bioodpad jsou rozmístûny
i u bytov˘ch domÛ, pfii kter˘ch jsou za-
hrádky. Svoz bioodpadu probíhá kaÏd˘
sud˘ t˘den vÏdy v pondûlí pfiibliÏnû
v poledních hodinách (8. 6., 22. 6., 6.7......).

Nádoba na bioodpad je podobná
bûÏné plastové popelnici na smûsn˘ od-
pad. Je navrÏena tak, aby ji bylo moÏné
vyváÏet 1x za 14 dní. Bionádoba je na
boãních stûnách a ve víku (pod stfií‰kou
proti de‰ti) opatfiena velk˘m mnoÏstvím
vûtracích otvorÛ. Vûtrací otvory
a vyklápûcí ro‰t bionádoby zaji‰Èují, Ïe
se z bioodpadu vypafiuje voda, sniÏuje se
hmotnost bioodpadu a omezuje zápach.
Do nádoby na bioodpad patfií
bioodpad z domácnosti:
– zbytky ovoce (jádfiince, slupky aj.)

a zeleniny (listy, naÈ aj.)
– zvadlé kvûtiny, rostliny z kvûtináãÛ
– skofiápky z vajíãek, zbytky peãiva

a obilnin, papírové ubrousky a utûrky,
lepenka

– ãajov˘ odpad, ãajové sáãky, kávov˘
odpad vãetnû filtrÛ

a bioodpad ze zahrady:
– poseãená tráva, plevel, ko‰Èály i celé

rostliny, seno, sláma, zbytky rostlin,
listí

– podest˘lka z chovu drobn˘ch domá-
cích zvífiat (omezené mnoÏství)

– na‰tûpkovaná dfievní hmota z vûtvoví,
piliny, hobliny, vychlazen˘ popel z pá-
lení dfieva

Do nádoby na bioodpad nepatfií:
– oleje, zbytky jídel, maso, kÛÏe, kosti

a uhynulá zvífiata

Bioodpad z domácností bude moÏné
odkládat do bionádoby buì v papírov˘ch

sáãcích nebo volnû vysypáním z va‰í ná-
doby na bioodpad. Nevhazujte bioodpad
v plastov˘ch sáãcích!

Svoz bioodpadu bude v leto‰ním roce
zaji‰Èovat spoleãnost SITA CZ a. s.
Bioodpad bude následnû vyuÏíván
v kompostárnû v Boskovicích.

Dûkujeme obãanÛm, ktefií se zapojili
do pilotního projektu. Bioodpady pfie-
dané na kompostárnu vykazovaly vyso-
kou ãistotu a obsahovaly pouze do
1% neÏádoucích pfiímûsí.

Dûkujeme také obãanÛm, pro které
je kompostování na vlastní zahradû
bûÏn˘m standardem a dlouhá léta jiÏ
kompostují bez ohledu na souãasnou
aktivitu mûsta.

Ing. Václav Drhlík

Jak zabezpeãit Va‰i
domácnost pfii odjezdu
na dovolenou

Chcete si uÏít dovolenou bez starostí
o Vá‰ dÛm ãi byt? Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor JmK ve spolupráci s Policií âR
– Mûstské fieditelství Brno a Diecézní
charitou Brno Vám poradí, jak jej
správnû zabezpeãit pfied neÏádoucími
náv‰tûvníky nebo jin˘m nebezpeãím
(poÏár, únik vody, plynu apod.).
Co zlodûje pfiiláká

Období prázdnin a dovolené je ráj
pro zlodûje. Jaké jsou nejãastûj‰í chyby,
které lidé pfied odjezdem na del‰í dovo-
lenou dûlají a ãím také zároveÀ nahrá-
vají zlodûjÛm:
– zvefiejnûní termínu odjezdu a délky

pobytu na dovolené (chlubení, já na to
mám!)

– velké „divadlo“ pfii odjezdu (dlouhé na-
kládání auta, mnoho zavazadel)

– zatahování závûsÛ, rolet a Ïaluzií
– ponechání prádla na ‰ÀÛfie
– plná po‰tovní schránka
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– neustále zavfiená okna
– uschování klíãÛ pod rohoÏkou, v tru-

hlících atd.
– v noci dlouhodobá tma v oknech
– ticho v domû nebo bytû
– neuklizené náfiadí
Jak správnû zabezpeãit Va‰i
domácnost pfied vloupáním
Vstupní dvefie do objektu
Rám a ostûní dvefií:
– ukotvené bezpeãnostní zárubnû
– v panelov˘ch bytech vylití zárubní fiíd-

k˘m betonem proti roztaÏení
Dvefie (dvefiní kfiídla):
– proti vyraÏení – zpevnûní celého ob-

vodu dvefií (napfi. pomocí kovového
pásku)

– proti vyháãkování, zejména u dvou-
kfiídl˘ch dvefií, pouÏít napfi. západky,
kolíky, vzpûry

– proti proraÏení nebo prokopnutí
– oplechování dvefiního kfiídla,

– v ideálním pfiípadû instalace kvalit-
ních bezpeãnostních dvefií

Závûsy a panty:
– kfiídlo dvefií zavû‰ené na 3 pantech

umístûn˘ch uvnitfi bytu
– panty opatfiit zaráÏkou proti vysazení
Zámky:
– pouÏít kvalitní zámek s profilovou cy-

lindrickou vloÏkou, která by mûla b˘t
zakryta kováním

– zámek opatfiit bezpeãnostním ‰títem
– pouÏít vícebodov˘ uzamykateln˘

systém po celém obvodu dvefií
Po‰tovní schránky uvnitfi
panelov˘ch a obytn˘ch domÛ:
– rekonstrukce vstupu
– oddûlení po‰tovních schránek od dal-

‰ích prostor objektu
Venkovní osvûtlení:
–osvûtlení vybavit ãidlem na pohyb,
které svûtlo automaticky rozsvítí

DoplÀkové mechanické zabezpeãení:
– pfiídavn˘ zámek

– pojistn˘ fietízek nebo vymezovaã otev-
fiení dvefií

– panoramatické kukátko
Okna, balkony a lodÏie (zejména
v pfiízemí):
– tvrzené nebo vrstvené sklenûné v˘plnû
– bezpeãnostní fólie
– mfiíÏe
– stahovací kovové rolety, Ïaluzie nebo

okenice
– uzamykatelné uzávûry a kliky
– závûsy oken vybavené pojistkami

proti vysazení
– zasklení balkonu a lodÏií
Elektronické zabezpeãení:
– detektory s mikrospínaãi (pohybové,

destrukãní, vibraãní, infrazvukové,
tepelné apod.),

– kamery a kamerové systémy
– signalizaãní zafiízení
– ústfiedny s moÏností zaslání SMS

zprávy o naru‰ení
Co dále mÛÏete udûlat:
– poproste nûkoho z Va‰í rodiny, pfiíp.

dobrého kamaráda, kter˘ k Vám bude
po dobu Va‰í nepfiítomnosti chodit
(zalévání kvûtin, vûtrání, apod.), neza-
pomeÀte jej informovat o pfiípadném
elektronickém bezpeãnostním zafiízení
(plan˘ poplach)

– domluvte se s dobr˘m sousedem,
kter˘ Vám bude vybírat po‰tu

– zadokumentujte si cenné vûci (‰perky,
staroÏitnosti, známky, mince, atd.)

– zapi‰te si na papír v˘robní ãísla elek-
troniky (TV, rádia, poãítaãe, apod.)

Jak správnû zabezpeãit
Va‰i domácnost pfied poÏárem
JestliÏe odjíÏdíte na del‰í
dovolenou, nezapomeÀte:
– zkontrolovat, zda jsou vypnuty

v‰echny elektrické spotfiebiãe (mimo
ledniãky, mrazniãky a elektronického
zabezpeãení)
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– zkontrolovat kamna, krb, plynov˘
kotel (v létû vypnout, v zimû pfievést
do reÏimu temperování domácnosti)

– uzavfiít hlavní pfiívod vody
– elektrospotfiebiãe, u kter˘ch to lze,

zcela odpojit z elektrické sítû
– televizi odpojit i z antény
– zkontrolovat, zda jsou vypnuta svûtla

a uzavfieny vodovodní kohoutky
– okna dÛkladnû zavfiít a zajistit

Ponechejte u sousedÛ nebo u zná-
m˘ch rezervní klíãe od bytu pro pfiípad,
Ïe by do‰lo k poÏáru, pfiíp. k jiné nemilé
události. Sdûlte jim také kontakt na
Vás, abyste se mohli v pfiípadû potfieby
urychlenû vrátit domÛ.

Akce Centra sociálních
sluÏeb Ti‰nov v mûsíci ãervnu

CSS Ti‰nov
pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“)
Králova 1742
tel.: 549 410 301
info@css.tisnov.cz

10. ãervna – stfieda – plavání
a relaxace v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích.

Odjezd od Domu s peãovatelskou
sluÏbou na Královû ulici v 13.30 hodin.
Autobus dále zastavuje u Podhorácké
restaurace, na Humpolce a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Pfiedpokládan˘ návrat
v 17 hodin. Cena zájezdu 130,- Kã – za-
hrnuje dopravu i vstupné.

Dal‰í termín zájezdu do Boskovic
(poslední pfied letními prázdninami):
1. 7. 2009

13. ãervna – sobota – v˘let do
Ole‰nice. Na základû pozvání ole‰nic-
k˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ pojedeme
znovu do Ole‰nice – tentokrát na oslavu

135. v˘roãí Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Ole‰nici. Na námûstí v Ole‰nici bude
hrát hasiãská hudba ze Skutãe a pro-
bûhne pfiivítání sborÛ, ukázky histo-
rické a souãasné techniky a v˘stava
dokumentÛ. Cena zájezdu 140,- Kã za-
hrnuje dopravu a vstupné do Muzea
stra‰idel.

Odjezd od Domu s peãovatelskou
sluÏbou na Královû ulici ve 12.15 hodin.
Autobus dále zastavuje u Podhorácké
restaurace, na Humpolce a na sídli‰ti
Pod Klucaninou.

24. 6. ãervna – stfieda – zájezd na
zámek Lysice – prohlídka zámku a za-
hrad. Odjezd od Domu s peãovatelskou
sluÏbou na Královû ulici ve 12.15 hodin.
Autobus dále zastavuje u Podhorácké
restaurace, na Humpolce a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 140,- Kã
zahrnuje dopravu a vstupné do zámku
i do zahrady.

Na v‰echny akce se mohou zájemci
hlásit pfiímo v Centru sociálních sluÏeb
Ti‰nov na Královû ulici nebo na telefon-
ním ãísle 549 410 312 u Romany
Koneãné.

Nabídka pronájmu nebytov˘ch
prostor

Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov,
pfiíspûvková organizace,  nabízí k proná-
jmu nebytové prostory o v˘mûfie 25,
27 m2 v pavilonu B Domu s peãovatel-
skou sluÏbou Králova 1742. Prostor je
vhodn˘ k provozování kadefinictví.
Zájemci mohou získat podrobnûj‰í infor-
mace v CSS Ti‰nov, p. o., na Královû
ulici 1742 nebo na telefonních ãíslech
549 410 310, 549 410 309 a 549 410 301.
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Absolventi ti‰novského
gymnázia pfievzali maturitní
vysvûdãení

V pátek 29. kvûtna 2009 probûhlo
v obfiadní síni radnice slavnostní setká-
ní ãerstv˘ch absolventÛ ti‰novského
gymnázia s vedením mûsta a ‰koly. Pfii
této pfiíleÏitosti byla studentÛm pfiedá-
na vysvûdãení o úspû‰ném vykonání
maturitní zkou‰ky.

Na fotografii: ¤editel gymnázia
Mgr. Karel ·vábensk˘, zástupce ‰kolské
rady Ing. Ale‰ Dufek a místostarosta
mûsta Jan Schneider.

J.S.

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

MHF 13 mûst
CONCENTUS

MORAVIAE 2009
Dámy mají pfiednost

30. 5. – 27. 6. 2009

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

Adéla ·tajnochrová – housle
AlÏbûta Vlãková – violoncello

Jana Holmanová – klavír

Klavírní trio ArteMiss vzniklo v roce
1995 bûhem studií na Hudební fakultû

Akademie múzick˘ch umûní v Praze.
V té dobû pracovalo pod vedením
doc. Václava Berná‰ka, ãlena Kocianova
kvarteta, kter˘ v˘znamnû pfiispûl
k umûlecké úrovni tohoto souboru. Od
roku 1998 se soubor pravidelnû úãastní
mezinárodních soutûÏí.

Program:
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

Vstupenky na festival CONCEN-
TUS MORAVIAE jsou v pfiedprodeji
u pí. Ra‰kové v knihkupectví.

Pfied koncertem ArteMiss bude slav-
nostní vyhlá‰ení soutûÏe Kruhu pfiátel
hudby.

Studenti ZU·, ktefií nav‰tívili nej-
více koncertÛ, budou odmûnûni hodnot-
n˘mi cenami (MP3).
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26. ãervna od 21.00 hod.
JAZZOV¯ KLUB POD KINEM HM

RADIM HANOUSEK TRIO
Radim Hanousek – saxofon

Tomá‰ Vesel˘ – piano
Vincenc Kummer – kontrabas

Otevfieno od 19.30 hod.

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

âtvrtek 19.30 – 20.30
KALANETIKA
AEROBIK V âERVNU ZRU·EN!
Jednotné vstupné 30,- Kã

Sobota 27. 6. 2009 od 9.00 do 18.00 hod.
Rodinné konstelace – konstelace trau-
matu, semináfi vede Ivana Jaitnerová

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

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci ãervnu 2009

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

V˘stava ÏákÛ v˘tvarného oboru ZU·
Námûtem Ïákovsk˘ch prací je cesta

z mûsta, gotika i ply‰ové hraãky.

Pfiedklá‰tefií – ná‰ domov
– Ïákovská v˘stava základní
‰koly v Pfiedklá‰tefií

Námût je rozdûlen˘ do kategorií
na‰e ‰kola a ‰kolka, integrované cent-
rum, Porta coeli, okolí obce, ostatní ob-
jekty obce, Pfiedklá‰tefií a Jihomoravsk˘
kraj.

Nejmilej‰í kniha mého dûtství
17. 6. od 15.00 hod.

Vyhlá‰ení vítûzÛ v˘tvarné soutûÏe,

do které se zapojilo bûhem mûsíce
bfiezna pfies sto dûtsk˘ch ãtenáfiÛ.
Odmûny ãekají na v‰echny zúãastnûné.

Zdafiilé práce jsou ke zhlédnutí
v dûtském oddûlení knihovny.

Hurá do knihovny!
Hurá na prázdniny!
22. 6. – 26. 6. od 8.00 do 12.00

Poslední ‰kolní t˘den je knihovna
otevfiena  pro Ïáky základních ‰kol také
v dopoledních hodinách. âtenáfiÛm,
ktefií chtûjí proÏít dny volna s pûknou
knihou,  jsme pfiipravili velk˘ v˘bûr
knih na prázdninové ãtení.

Za pûkné vysvûdãení pûknou knihu
Pro ãtenáfie knihovny jsme pfiipra-

vili prodejní v˘stavku knih z naklada-
telství Sursum. Novinky si mÛÏete
prohlédnout i zakoupit bûhem pÛjãovní
doby v mûsíci ãervnu.

Z proutûného ko‰íku

10. 6., 17. 6., 24. 6. od 13.00
do 16.00 hod.
Ve stfiedeãních tvofiiv˘ch díl-
nách se s dûtmi zamûfiíme na
kratochvilné vystfiihovánky. Ozdoby
do oken mají lidové motivy s letní téma-
tikou.

PÛjãovní doba o prázdninách
v Mûstské knihovnû Ti‰nov

Dûtské oddûlení:
Po 8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

Dospûlé oddûlení:
Út 8.00 – 11.00

13.00 – 18.00
St 8.00 – 11.00

13.00 – 18.00
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Pozvání na v˘stavu

V galerii Art Periscope v Jamborovû
domû probíhá od 6. 6. do 26. 6. 2009 v˘-
stava obrazÛ malífie Vysoãiny Josefa
Dobiá‰e. Narodil se 7. fiíjna 1932
v Jimramovû, kde rovnûÏ Ïije a tvofií.
Jeho Ïivotním a umûleck˘m posláním je
kresba a malba krajiny – pfieváÏnû
Vysoãiny – v její specifické podobû.

Kraj Îìársk˘ch vrchÛ má v‰echny
pÛvaby, které ãlovûk hledá, aby je
v˘tvarn˘mi prostfiedky zachycoval
a uchoval jeho krásy pro dal‰í generace.
Tak to také cítili a malovali umûlci poãí-
naje Slavíãkem, pfies Kavana, BlaÏíãka,
Jambora, Luká‰ka, Hanycha a dal‰í, aÏ
po dne‰ní malífie – krajináfie. A to se
bezesporu dafií i hostu na‰í galerie
Josefu Dobiá‰ovi.

Vûfiíme, Ïe vystavované obrazy zau-
jmou i ti‰novské náv‰tûvníky a najdou
v nich takovou pohodu, s jakou k nim
jimramovsk˘ malífi pfiistupoval. NeboÈ
je maloval nejen pro svoji radost, ale
i pro radost nás v‰ech.

Heslo do slovníku

Nûkolikaletá práce na Slovníku v˘-
tvarníkÛ regionu je velk˘m dobrodruÏ-
stvím za poznáním. âlovûk najednou
nahlédne do ÏivotÛ takfika dvou set
osobností. Objevuje osudy dávno jiÏ
zaváté ãasem zapomnûní. A pamûtníkÛ
ub˘vá. Urãitû bude zajímavé i pouãné
pfiipomenout alespoÀ zlomkovitû Ïivoty
nûkter˘ch lidí, ktefií zanechali stopu
v podobû v˘tvarné tvorby. AÈ jiÏ tvofiili
pro obÏivu nebo jen tak pro potûchu
svou a sv˘ch pfiátel.

K objevÛm pfiipravovaného slovníku
patfií beze sporu Richard Pohanka

(1888-1965), kter˘ se vyuãil malífiem
a natûraãem v Brnû. Není to v historii
dûjin umûní jev ojedinûl˘. Je známa
celá fiada pfiíkladÛ i ve svûtovém malífi-
ství, kdy od tohoto fiemesla byl jen krÛ-
ãek k umûní.

Richard Pohanka od roku 1912 pro-
vozoval malífiskou Ïivnost v Ti‰novû, na
Ml˘nské ulici ã. 142. I kdyÏ byl vyuãen
malífiem pokojÛ, byl obdarován malífi-
sk˘m nadáním. Do tajÛ olejomalby ho
zasvûcoval sám Josef Jambor. Jeho do-
chované obrazy prozrazují velk˘ talent,
i kdyÏ se malování vûnoval jen ve vol-
n˘ch chvílích. BohuÏel jsou známy
jenom jeho tfii obrazy. Najdou se
v Ti‰novû pamûtníci, ktefií si na
Richarda Pohanku pamatují a mohli by
jeho Ïivotopis roz‰ífiit o dal‰í údaje?
A pokud má nûkdo doma nûkter˘ z jeho
obrazÛ, dejte vûdût. (KPVU Îelezné 101,
tel.: 549 413 420).

Pfiipravovan˘ slovník vyjde koncem
roku v men‰ím nákladu.

Miroslav Pavlík

Vûra Bortlíková v Îelezném

V leto‰ním roce oslaví v˘znamné Ïi-
votní jubileum paní Vûra Bortlíková,
známá v˘tvarnice, která Ïije ve ·tûpá-
novicích. Pfii té pfiíleÏitosti uspofiádá ti‰-
novsk˘ Klub pfiátel v˘tvarného umûní
a Obecní úfiad v Îelezném v˘stavu ob-
razÛ a kreseb Vûry Bortlíkové. V̆ stava
bude v kulturním domû v Îelezném.

Slavnostní vernisáÏ se koná v sobotu
13. ãervna 2009 v 15 hodin. Náv‰tûv-
níky vernisáÏe pfiivítá starosta Îelezného
pan Radek Pavlíãek, o tvorbû autorky
promluví Mgr. Miroslav Pavlík. Souãástí
vernisáÏe je i kulturní program.

V̆ stava potrvá do 6. ãervence 2009
a bude otevfiena kaÏd˘ den od 14 do
18 hodin.

- ok -
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S v á t e k  h u d b y

14.30 – M· Sluníãko
Veselé flétniãky ze Sluníãka

14.45 – Z·, ZU· a M· Lomnice

15.10 – Nedvûdick˘ pûveck˘ sbor Petry Cvrkalové – CVRâCI
O Budulínkovi

15.25 – Pûveck˘ sbor HLÁSEK Z· nám. 28. fiíjna
Dûtské písniãky

15.45 – Vystoupení Z· Smí‰kova

16.05 – Katefiina Va‰íãková a David Fojtík
Kytarov˘ a klavírní recitál

16.25 – ZU·
Sólová a komorní hra

17.25 – Taneãní soubor KVJ
Irsk˘ tanec

17.35 – Sestry Adamcovy
Pfiekvapení nakonec

17.45 – Taneãní soubor KVJ
Charleston

Ti‰nov, 21. 6. 2009, nádvofií domu Na Pern‰tejnû (Restaurace U Palce)
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí probûhne program v sále kina Svratka

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

10. 6. Dûti z Bullerbynu, Opatské sídlo sál MûKS 17.30 ZU·
12. 6. Absolvensk˘ houslov˘ sál ZU· 17.00 ZU·

recitál K. Richterové
13. 6. Atletick˘ ãtyfiboj hfii‰tû Z· nám. 28. fiíjna 9.00 atletick˘ klub
15. 6. Concentus Moraviae sál MûKS 19.30 MûKS

– ArteMiss – klavírní trio
21. 6. Svátek hudby nádvofií domu Na Pern‰tejnû mûsto+ZU·
22. 6. Monology, Tajemství písma sál MûKS 17.30 ZU·
26. 6. Jazzov˘ klub – Radim Hanousek Trio MûKS 21.00 MûKS
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DDM Ti‰nov
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

Helen Doron
– angliãtina pro
dûti koneãnû
v Ti‰novû!

Nabízíme v˘uku pro dûti 5-10 let.
Unikátní metoda v˘uky pfiirozenou
a vysoce interaktivní formou.
Metodika akreditovaná M·MT.
Malé skupinky 6-8 dûtí.
Vynikající v˘ukové materiály a moÏnost
nûkolika let návazné v˘uky.
V pfiípadû zájmu kontaktujte
Mgr. Jaroslavu Paruchovou, certifikova-
ného uãitele Helen Doron.
Tel: 731 242 167
E-mail: paruchova@seznam.cz

Darujte nepotfiebné
Pro na‰i letní táborovou ãinnost upo-

tfiebíme staré budíky, hodiny, hodinky,

pruÏinky a ozubená koleãka v‰eho
druhu. Dále pak odráÏedla: kaãenky,
labutû, traktÛrky, kolobûÏky. Oceníme
i staré nerozkládací de‰tníky, prostûra-
dla, staré vodové i jiné barviãky, m˘dla
a pro celoroãní ãinnost nepotfiebn˘
star‰í zahradní nábytek. Kontakt:
Veronika Jufiíková, tel.: 777 809 263

Za v‰echny darované pfiedmûty pfie-
dem dûkujeme.

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

12. 6. 2009 od 16 hod.
Aurasoma
Více informací pfiímo
v matefiském centru

a na www.studanka.webzdarma.cz

19. 6. 2009 od 16 hod.
Povídání o bylinkách

Setkání maminek z Matefiského

V˘stavy
Datum Akce Místo

6. 6. – 26. 6. Josef Dobiá‰ JamborÛv dÛm
23. 5. – 8. 11. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum 
26. 4. – 25. 10 Volání mofie Podhorácké muzeum 

Jinde
Datum Akce Místo
31. 5. – 22. 6. Vanilkové nebe – obrazy Evy Londinové synagoga Lomnice
14. 6. ·erkovické koulení (13.30) hfii‰tû v ·erkovicích
13. 6. Bitva Sever – Jih Îelezné
13. 6. – 6. 7. Vûra Bortlíková – obrazy, keramika Îelezné
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centra Studánka u dobrého ãaje. Zveme
v‰echny k naãerpání optimismu,
úsmûvu, pohody a spokojenosti.

Od 22. 6. 2009 do 26. 6. 2009
Upraven˘ program MC

Od 29. 6. 2009 do 4. 9 2009
Prázdninov˘ program MC

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 (200m 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).

Hledáme sluÏební maminky
na prázdniny

Dopolední program v prostorách MC
bude probíhat kaÏd˘ den od 9 do 12 ho-
din mimo úter˘, odpolední pouze ve
stfiedu a ãtvrtek od 15 do 18 hodin.
Proto potfiebujeme najít mezi vámi
maminky, které se budou starat o po-
hodlí a informovanost v‰ech pfiíchozích
rodiãÛ a dûtí. Podrobnûj‰í informace
Vám ochotnû prozradíme na e-mailu:
studanka@atlas.cz, tel.: 604 871 943
nebo pfiímo v MC.

Ukázka jazykov˘ch
dovedností na Z· Smí‰kova

Májové odpoledne 13. 5. se na ‰kolní
zahradû Z· Smí‰kova pofiádala ukázka
jazykov˘ch dovedností ÏákÛ 4. – 9. roã-
níkÛ.

Ke sledování byl pfiichystán velmi
pestr˘ program. Do Anglie jsme se
mohli pfienést díky pohádkám O tfiech

prasátkách, O âervené Karkulce,
anglicky mluven˘m básním, konverzaci
a písním.

Do Irska jsme nahlédli povídkou
o skfiítkovi Leprikonovi. Zpestfiením pak
byla ukázka irsk˘ch tancÛ a vystoupení
kytarového kvarteta inspirovaného
keltskou hudbou.

Zastoupeny byly i nûmecky hovofiící
zemû, kdy nám Ïáci pfiedvedli konver-
zaci v tomto jazyce. Dostali jsme se také
na v˘chod pfiednesem ruské básnû.

K vidûní a sly‰ení byly ãasto skvûlé
herecké v˘kony a dokonalé zvládnutí
v˘slovnosti cizích jazykÛ.

Chtûli bychom podûkovat v‰em
úãinkujícím a jejich uãitelÛm, ktefií se
na této podívané podíleli, za pûkn˘
a nev‰ední záÏitek.

Rodiãe ÏákÛ Z· Smí‰kova

Oznámení

¤editelství Z· Ti‰nov, Smí‰kova
a Z· Ti‰nov, námûstí 28. fiíjna ozna-
mují, Ïe ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2009
vyhla‰ují z organizaãních dÛvodÛ pro
Ïáky obou ‰kol fieditelské volno.

·kolní rok 2008/2009 konãí v pátek
26. 6. 2009.

Nestle basketbal
– dívky Z· Smí‰kova
v republikovém finále

Díky dobrému umístûní v krajském
kole jsme mohly vyuÏít divokou kartu
od pofiadatele a mohly jsme se vydat na
tfiídenní turnaj, kde se utkalo osm nej-
lep‰ích t˘mÛ ÏákÛ a ÏákyÀ 6. a 7. tfiíd
z republiky. Na‰e druÏstvo po odehrání
zápasÛ ve skupinû se dostalo aÏ do sou-
boje o celkové tfietí místo, které nám
v závûru zápasu uteklo pouze o 7 bodÛ.
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Na‰i ‰kolu reprezentovaly: Petra
Novotná, Krist˘na Dufková, Jana
Navrátilová, Barbora Pleskaãová, Klára
Hosnédlová, Markéta Rosická, Markéta
Neãasová, Aneta V˘rostová, Klára
âumová, Tereza KfiíÏová, Marie Do Thi,
Julie Sikorová.

Dûkujeme za skvûlou reprezentaci
nejen na‰í ‰koly, ale i mûsta a trenér-
kám ti‰novského dívãího basketbalu.

K. Dufková

Z· Smí‰kova je ve sportu
stále vidût – Pohár rozhlasu

Ve stfiedu 20. 5. odjela tfii druÏstva
Z· Smí‰kova bojovat o postup do kraj-
ského kola. Za velmi teplého poãasí
bojovali v‰ichni závodníci s velk˘m na-
sazením a to se jim vyplatilo, neboÈ

druÏstva mlad‰ích dívek a star‰ích
chlapcÛ potvrdila prvenství z okrsko-
vého kola, druÏstvo star‰ích dívek si
odváÏelo bronzové místo.

Krajské finále se uskuteãnilo
v Bfieclavi tentokrát za velmi nepfiízni-
v˘ch klimatick˘ch podmínek, které se
negativnû podepsaly na nûkter˘ch
v˘konech. DruÏstvo mlad‰ích dívek,
oslabeno o úãastnice republikového
finále v basketbale, sloÏené pfieváÏnû
z ÏákyÀ 6. roãníkÛ, bojovalo velmi
stateãnû.

DruÏstvo chlapcÛ doplatilo na
nezodpovûdn˘ pfiístup nûkter˘ch závod-
níkÛ, kter˘ jim neumoÏnil bojovat
o pfiední umístûní. Ostatní si zaslouÏí
pochvalu za své v˘kony a snahu.

VV

Cesta ‰kolákÛ
pohádkovou Klucaninou

….a pr‰elo a pr‰elo… Na‰tûstí jen
v sobotu a nedûli. V pondûlí 1. ãervna,
na svátek v‰ech dûtí, vylep‰ilo ranní
slunce v‰em náladu. Nejvíce asi deváÈá-
kÛm ze Z· Ti‰nov, Smí‰kova, ktefií se,
vûrni tradici, mûli zhostit svého ãest-
ného úkolu – pfiipravit pro své mlad‰í
spoluÏáky cestu pohádkovou  Klucani-
nou. Cestu ani málo, ani moc stra‰i-
delnou. Cestu se zajímav˘mi úkoly a zá-
Ïitky. Cestu – no prostû, neobyãejnou.

PrvÀáãci, ktefií se s tímto druhem
stra‰idel setkali poprvé, zahajovali.
A byli pr˘ docela stateãní. Proã taky ne,
stra‰idla spí‰ pomáhala, neÏ dûsila. Na
druháky, bohat‰í zku‰enostmi z loÀska,
uÏ ‰la ostfieji. Jak dopadli nejstar‰í
úãastníci, tfieÈáci, to se jen dohadujeme.
Fakt je, Ïe na obûd dorazili podivnû
zablácení a oznaãkovaní… Musíme po-
chválit na‰e Ïáky devát˘ch tfiíd, ktefií si
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je‰tû v závûru svého pobytu na na‰í
‰kole dokáÏí takhle s námi hrát a vûno-
vat nûãemu uÏiteãnému i svÛj voln˘
ãas. Kdoví, moÏná jim to vydrÏí i do bu-
doucna a potkáme je v nûkter˘ch volno-
ãasov˘ch centrech.

Dûkujeme
P. K.

Náv‰tûva na Ranãi Louãka

·kolní druÏina pfii
Z· Ti‰nov, nám.
28. fiíjna uspofiá-

dala 13. kvûtna 2009 odpoledne pro dûti
a rodiãe dal‰í velmi zdafiilou akci – vy-
cházku na Ranã Louãka v Pfiedklá‰tefií.
Bylo krásné, sluneãné poãasí, které
umoÏnilo nejen prohlídku stájí, ale i ce-
lého areálu. Ranãem nás provázel pan

âern˘, kter˘ dûtem ukázal vybavení pro
konû a po celou dobu odpovídal na spou-
stu zajímav˘ch, ale nûkdy i v‰eteãn˘ch
dotazÛ. Dûtem se moc líbila praktická

ukázka pfiirozené komunikace mezi ko-
nûm a ãlovûkem. Na rozlouãenou dûtem
ukázali nedávno narozené hfiíbátko.
Odmûnou pfii zpáteãní cestû bylo zasta-
vení v cukrárnû na zmrzlinu.

Za dûti a zúãastnûné rodiãe dûkuje
Jitka V‰eteãková.

Z pfied‰koláka ‰kolákem

JiÏ druh˘m rokem na na‰í ‰kole pro-
bûhl projekt „Pfied‰kolák“. Budoucí prv-
Àáãci se dostavili v doprovodu sv˘ch
rodiãÛ a absolvovali stejnû jako loni
ãtyfii odpolední setkání. Cílem tûchto
setkání bylo seznámit se se ‰kolním pro-
stfiedím a Ïivotem ve ‰kole je‰tû pfied
vstupem do 1. tfiídy. A co v‰echno dûti
zvládly?

V prosinci v uãebnû dramatické
v˘chovy zpívaly a tanãily, v lednu si
v tûlocviãnû vyzkou‰ely cviãení s padá-
kem, míãi a také závodily. Na konci
bfieznového pfiedvelikonoãního setkání
na nás zamrkala veselá Ïlutá papírová
sluníãka, která si dûti spoleãnû se sv˘mi
rodiãi vyrobily. Pfii posledním kvûtno-
vém setkání jiÏ v‰ichni zasedli do lavic
jako opravdoví ‰koláci. A Ïe jim to ‰lo!

Bûhem tûchto setkání byly dûti moc
‰ikovné, zodpovûdnû a se zaujetím
plnily pokyny uãitelÛ. Rádi konstatu-
jeme, Ïe zájem o tento projekt ze strany
rodiãÛ a dûtí velice vzrostl a nás to
nesmírnû tû‰í. Také pfií‰tí ‰kolní rok bu-
deme v projektu „Pfied‰kolák“ tradiãnû
pokraãovat.

ProtoÏe se blíÏí konec ‰kolního roku,
pfiejeme v‰em nastávajícím prvÀáãkÛm
a jejich rodiãÛm krásné sluneãné léto.
Tû‰íme se na vás v novém ‰kolním roce
2009/2010!

Mgr. Jana Chadimová
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Oktáva se louãí

Gymnázium Ti‰nov v minul˘ch
dnech Ïilo pfiedev‰ím maturitami. Jistû
nejvíce jsme je proÏívaly my – matu-
ranti, spoleãnû s na‰imi profesory. Nám
OKTÁVANÒM se zkou‰ky z dospûlosti
mimofiádnû vydafiily, vÏdyÈ 15 studentÛ
prospûlo s absolutním prospûchem
a prÛmûr celé tfiídy je 1,31. Ke krás-
nému závûru pfiispûlo slavnostní pfiedá-
vání maturitních vysvûdãení na radnici
mûsta Ti‰nova.

Po osmi letech se louãíme s „na‰ím“
gymnáziem. Mísí se v nás radost i smu-
tek. V‰echny nás ãeká studium na vysoké
‰kole a noví pfiátelé, ale na na‰i gymna-
ziální partu nikdo z nás nezapomene.

V závûru chceme touto cestou podû-
kovat v‰em profesorÛm Gymnázia
Ti‰nov, Ïe nás tak skvûle pfiipravili ke
zkou‰kám. Ná‰ velk˘ dík patfií pfiede-
v‰ím na‰im tfiídním profesorÛm za trpû-
livost a dÛvûru, kterou nám tûch osm let
vûnovali – Mgr. Zdenûk Trojánek
– prima aÏ kvarta a Mgr. Marcela
Va‰íãková – kvinta aÏ oktáva.

Za tfiídu OKTÁVA ZdeÀka Zemánková

Projekt VIP Kariéra pokraãuje
a pomáhá dûtem i rodiãÛm

NejdÛleÏitûj‰ím obdobím v Ïivotû
ãlovûka je dûtství. K dûtství patfií ‰kolní
docházka a ta nemusí b˘t pro v‰echny

dûti radostí. V dne‰ní dobû právû naopak
pfiib˘vá dûtí, které nejsou schopny pfiijí-
mat uãivo bûÏn˘m zpÛsobem v˘uky
a nemohou zvládnout nároky ‰koly.

Snahou souãasného celoevropského
‰kolství je pfiizpÛsobit v˘uku a vzdûlá-
vání potfiebám dûtí. Proto je i na na‰í
‰kole realizován projekt, jímÏ by mûla
b˘t zkvalitnûna péãe o tyto dûti. Nese
název VIP Kariéra – ·kolní pora-
denská pracovi‰tû. Je podporován mi-
nisterstvem ‰kolství a Institutem peda-
gogicko-psychologického poradenství
a financován z fondÛ Evropské unie.
Projekt byl zahájen ve ‰kolním roce
2005 a stal se v˘zvou pro v‰echny peda-
gogy, neboÈ práce s dûtmi se speciálními
potfiebami ve vzdûlávání a s obtíÏnû
zvladateln˘m chováním je velmi tûÏká
a nároãná.

·kolní pedagogické pracovi‰tû slouÏí
jako poradna rodiãÛm, poskytuje od-
borné konzultace pedagogick˘m pracov-
níkÛm a koordinuje spolupráci s psycho-
logy nebo dal‰ími odborníky.

U dûtí se setkala s nejvût‰í odezvou
reedukace ãtení. Osvojování této
základní dovednosti umoÏÀuje vyuÏití
rÛzn˘ch smyslov˘ch her a ãinností,
velk˘m záÏitkem pro dûti b˘vá ãtení po-
hádek znám˘ch z televize nebo ãtení
dûtsk˘ch encyklopedií.

Pfiínosem je i krouÏek arteterapie,
kter˘ vze‰el z vlastní potfieby dûtí malo-
vat, kreslit nebo jinak v˘tvarnû tvofiit.
KrouÏek nav‰tûvovalo 10 dûtí.

Realizace projektu kladnû ovlivnila
i práci uãitelÛ, ktefií mají moÏnost se po-
dûlit o svoje starosti, které vzdûlávání
a v˘chova na bûÏné základní ‰kole
pfiiná‰í. Díky odborn˘m konzultacím
mohou vzniklé problémy snáze zvlád-
nout a efektivnû k nim dále pfiistupovat.

Rodiãovská vefiejnost ocenila
moÏnost individuální péãe i moÏnost
konzultací.
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Projekt VIP Kariéra – ·kolní pora-
denská pracovi‰tû bude probíhat i ve
druhé etapû. Jejím kladem je, Ïe dává
vût‰í prostor Ïákovi  pro rÛst vlastní
osobnosti. UmoÏÀuje také ‰kolám vyslo-
vit svÛj názor a podílet se na  fie‰ení nû-
kter˘ch potfieb ãeského ‰kolství, aÈ je to
pfiechod dûtí na dal‰í stupnû vzdûlávání
nebo právû systém speciální v˘uky.

Odborn˘m garantem nadále zÛstává
Institut pedagogicko – psychologického
poradenství v Praze.

Na závûr nám nezb˘vá neÏ pfiání,
aby se na na‰í ‰kole dûtem dafiilo
a v‰echny pfiípadné problémy s uãením
nebo chováním byly fie‰eny ke v‰eo-
becné spokojenosti.

Mgr. Dagmar Kovafiíková
‰kolní speciální pedagog

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Exkurze do Uherského Brodu

Ve stfiedu 20. kvûtna se v‰echny
první roãníky zúãastnily exkurze do
Muzea J. A. Komenského v Uherském
Brodû. Po pfiíjezdu na místo jsme nav-
‰tívili muzeum. Zde jsme se seznámili
s hlavními my‰lenkami a dílem této v˘-
znamné osobnosti ãesk˘ch dûjin pomocí
promítaného pásma. Poté jsme se vy-
dali na vlastní prohlídku muzea, bûhem
níÏ jsme vypracovávali pracovní listy.
Na konci nûktefií vyuÏili moÏnost koupit
si nûjaké publikace o Komenském. Pak
jsme se rozlouãili s paní prÛvodkyní
a vyrazili na obûd a prohlídku mûsta.
Po hodinovém rozchodu, kdy se mnozí
mlsnû vrhli na zmrzlinu, jsme se pfiesu-
nuli do lázeÀského mûsta Luhaãovice.

Tam jsme si naplnili bfiicha v˘teã-
n˘mi lázeÀsk˘mi oplatkami, prohlédli si
kolonádu a barevné lázeÀské budovy
navrÏené architektem D. Jurkoviãem.

V‰ichni alespoÀ ochutnali hlavní pra-
men – Vincentku, ale zachutnala jen
málokomu. Po dvou hodinách jsme se
shromáÏdili na pfiedem dohodnutém
místû. Pofiídili jsme poslední fotografie.

BohuÏel, z ãasov˘ch dÛvodÛ jsme
museli oÏelet náv‰tûvu buchlovického
zámeckého parku. Jeden z autobusÛ
mûl je‰tû o jeden záÏitek navíc, zasta-
vila ho hlídka dopravní policie, ale na-
‰tûstí bylo v‰e v pofiádku, a to i pfies to,
Ïe úãastníkÛ zájezdu bylo o nûco víc neÏ
sedadel. Taktak jsme stihli na‰e po-
slední spoje domÛ. AlespoÀ Ïe sluníãko
nám pfiálo po cel˘ den. S odstupem ãasu
se snad dá fiíci, Ïe i pfies poãáteãní roz-
ãarování se exkurze vydafiila a vût‰inû
studentÛ se líbila.

(text sestaven z vût sepsan˘ch
studenty, ãásteãnû upraveno)

Májová PafiíÏ

O svatém t˘dnu se zájemci z fiad
studentÛ ti‰novského gymnázia a profe-
sorky Jufiíãková, Synáková a ·vábenská
mohli podívat do rozkvetlé PafiíÏe, která
nám dala ochutnat ze v‰eho, co turis-
tÛm mÛÏe nabídnout: prohlédli jsme si
hlavní památky, do jejichÏ tajÛ nás za-
svûtila paní prÛvodkynû, nakupovali
jsme na ‰irok˘ch bulvárech i v kfiivola-
k˘ch uliãkách Latinské ãtvrti, pfii
západu slunce se projeli po Seinû, pot-
kali jsme dÛchodce hrající pétanque,
demonstraci, Ïebráky i pfiistûhovalce.
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V úter˘ jsme vyjeli z PafiíÏe do
Versailles. Mûli jsme ‰tûstí, protoÏe
v tento den byly fontány v zahradách
v plné parádû. Po parcích se linula
dobová hudba a ãlovûk mûl pocit, Ïe kaÏ-
dou chvíli potká Marii Antoinettu.
Cestou na ubytování jsme se zastavili
v parku France miniatures, kde jsme
mûli moÏnost zhlédnout památky celé
Francie v mûfiítku 1:30. MoÏná ale nû-
kter˘m udûlaly vût‰í radost v‰emoÏné
zábavní atrakce. Poslední den se mno-
h˘m splnil sen, aÈ uÏ chtûl spatfiit Monu
Lisu, kabaret Moulin Rouge nebo basi-
liku Sacré C’ur na Montmartru. A tak
jsme opou‰tûli krásnou francouzskou
metropoli se smí‰en˘mi pocity únavy
a ‰tûstí.

Mgr. Zuzana Synáková

Jarmarky pro ‰ikovné ruãiãky

Jako jiÏ kaÏd˘m rokem se dûti
z Dûtského domova v Ti‰novû úãastní
projektu OPS pfii Nadaci Terezy Maxové
„Jarmarky pro ‰ikovné ruãiãky“. Cel˘
projekt vyvrcholí prodejem v˘robkÛ dûtí
v Olomouci dne 12. 6. 2009. KaÏdoroãnû
se této akce  zúãastní asi tfiicet dûtsk˘ch
domovÛ z celé Moravy, je pfiipraven do-
provodn˘ program. Rádi bychom touto
cestou pozvali i obãany Ti‰nova, aby se

pfiijeli podívat, jak jsou na‰e dûti ‰i-
kovné.

Ivana Dvofiáãková
vychovatelka v DD Ti‰nov

Literárnû dramatick˘ obor
ZU· Ti‰nov pfiijímá nové Ïáky
pro ‰kolní rok 2009/2010

Dramatická v˘chova je v˘chova pro-
Ïitkem. Dûti se nauãí spolupráci ve sku-
pinû, vyjadfiování sv˘ch pocitÛ a názorÛ
a v neposlední fiadû i vystupování na je-
vi‰ti. Kromû nacviãování divadelního
pfiedstavení, uvádûní besídek a vefiej-
ného vystupování v prÛbûhu roku se
mÛÏete tû‰it na spoustu dramatick˘ch
her, cviãení a dobrou partu.
Pfiijímáme Ïáky v‰ech vûkov˘ch kate-
gorií, ktefií jsou rozdûleni do skupin
podle vûku:
– dûti od 5 do 7 let do pfiípravného

roãníku
– dûti od 8 let do základního studia

– I. stupeÀ
– studenty od 14 let do studia II. stupnû

Jak se pfiihlásit: osobnû v uãebnû
LDO na Ml˘nské ul. (prostor nad
kinem, b˘valá knihovna pro dospûlé)
kaÏd˘ v‰ední den v odpoledních hodi-
nách. Nejlépe je‰tû do konce ‰kolního
roku, v záfií jiÏ mÛÏe b˘t plno.
Pfiípadné dotazy ráda zodpovím na tel.:
603 241 346, e-mail: katka@hromcik.cz

Mgr. Katefiina Hromãíková
uãitelka LDO

Doubravniãtí zvou

Zastupitelstvo mûstyse Doubravník
spolu s doubravnick˘m odborem Klubu
ãesk˘ch turistÛ pofiádá v sobotu
20. ãervna 2009 2. roãník dálkového
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pochodu a cyklojízdy „Kolem Doubrav-
níku pû‰ky i s kolem“. Bude pfiipraveno
pût tras pro pû‰í turisty a tfii trasy pro
cyklisty. Start i cíl v‰ech tras je v bu-
dovû b˘valé doubravnické radnice.

Nejkrat‰í pû‰í trasa je desetikilo-
metrová a povede pfies Sejfiek a MaÀo-
vou, ãtrnáctka prochází Prudkou,
Boraãí, Huslemi a MaÀovou, pûtadva-
cítka se jde údolím Svratky aÏ do ·tûpá-
novic a odtud pfies Husle zpût. Je také
pfiipravena tfiiatfiicítka – pfies Kfieptov,
Veselí, ·tûpánovice a dále jako pfiedchá-
zející trasa. Nejdel‰í letos bude trasa
46 km pfies Kfieptov, Veselí, Lomnici,
Ti‰nov a ve ·tûpánovicích se také pfii-
pojí k pfiedcházejícím trasám.

Pro cyklisty pfiipravil Franti‰ek
·ed˘ tfii trasy – 16, 34 a 40 km.
Nejkrat‰í vede pfies Sejfiek, Ol‰í
a MaÀovou, dal‰í trasa prochází
Sejfikem, Kaly, Dolními Louãkami,
Pfiedklá‰tefiím a Prudkou a ta nejdel‰í
je prodlouÏena do Ti‰nova a pfies
Lomnici zpût.

Start na dvû nejdel‰í pû‰í trasy je od
6.00 do 8.30 hod., na zb˘vající pû‰í trasy
a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet
nebo vyjíÏdût od 8.00 do 10.15 hod.

Startovné je 20,- Kã, pro dûti do
15 rokÛ a ãleny Klubu ãesk˘ch turistÛ
10,- Kã.

V cíli kaÏd˘, kdo dojde do 18 hod.
a úspû‰nû projde celou zvolenou trasu
(na trasách budou kontroly), obdrÏí di-
plom, jehoÏ autorem je Stanislav Bûlík,
ãestn˘ ãlen doubravnického odboru
Klubu ãesk˘ch turistÛ.

Pofiadatelé, Zastupitelstvo mûstyse
Doubravník a ãlenové odboru
Doubravník Klubu ãesk˘ch turistÛ,
zvou v‰echny Ti‰nováky a to nejen ty,
ktefií se pû‰í turistice a cykloturistice
vûnují aktivnû, na trasy 2. roãníku
dálkového pochodu a cyklojízdy „Kolem

Doubravníku pû‰ky i s kolem“.
Pofiadatelé vûfií, Ïe loÀsk˘ poãet
Ti‰novákÛ na této akci bude pfiekonán.
Loni se zúãastnilo ‰est obãanÛ Ti‰nova
– manÏelé Matulovi, otec a syn
Paìourkovi, Franti‰ek BlaÏek a Simona
Komprsová.

- ok -

Podûkování

Dne 21. 5. 2009 pofiádal v˘bor
Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ spolu s Centrem
sociálních sluÏeb v Ti‰novû jiÏ 3. díl
z pfiedná‰kového cyklu o zajímavostech
v rÛzn˘ch zemích svûta.

Tentokrát byl na fiadû „EGYPT“.
Pfiedná‰ku si pro nás opût pfiipravil ka-
pitán rekreaãní plachetnice pan Vojtûch
Halouzka. Ten nûkolikrát Egypt nav‰tí-
vil a dokonce tam i pÛl roku Ïil, takÏe
mluvil o vlastních záÏitcích ze Ïivota
tam. A tak jsme mûli moÏnost ochutnat
rÛzné speciality, tfieba nekva‰en˘ chléb
podle místního receptu, kebab, coÏ jsou
smaÏené kuliãky z mletého hovûzího
masa se sezamovou pastou a rÛzné
druhy ãaje, které nám vafiila manÏelka
pana Halouzky.

Pfiedná‰ka byla poutavá, doplnûná
velk˘m mnoÏstvím fotografií jak ze
sou‰e, tak i z mofiského svûta. I na na‰e
zvídavé dotazy mûl pan Halouzka vÏdy
odpovûì.

A nakonec, samozfiejmû jen kdo
chtûl, jsme si mohli vyzkou‰et, jak se
koufií z vodní d˘mky, které se fiíká „‰í‰a“.

Touto cestou chceme panu kapitá-
novi za v‰echny pfiítomné podûkovat
a budeme se tû‰it na dal‰í pokraãování.

Dûkují organizátofii
a v‰ichni posluchaãi
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Olympijsk˘ den v Z·
a DD Pfiedklá‰tefií

KaÏdoroãnû se v na‰í ‰kole na pfie-
lomu kvûtna a ãervna koná sportovní
odpoledne na oslavu Dne dûtí. Tento rok
probûhl neuvûfiiteln˘ 22. roãník.

Jeho název „Olympijsk˘ den“ v‰em
prozradí, v jakém duchu probíhá. Îáci
se promûní ve sportovce, tfiídní uãitelé
v jejich nad‰ené trenéry, ostatní v ne-
zaujaté rozhodãí.

Hry zaãínají tradiãnû – zapálením
olympijského ohnû, vyvû‰ením olympij-

ské vlajky, slibem zástupce  sportujících
i rozhodãích o fair-play zápolení a posu-
zování v˘konÛ.

V‰echny disciplíny se odehrávají
v pfiíjemném prostfiedí parku kolem
na‰í ‰koly. Olympionici, stejnû jako
v pfiedcházejících letech, absolvovali
skok do dálky, vytrvalostní bûh, hod
míãkem, sprint na 60 metrÛ. Letos jsme
sice mûli znev˘hodnûné podmínky tím,
Ïe v parku probíhají pozemní práce
(pokládání asfaltového povrchu na ãásti

cest v parku). Na v˘konech na‰ich borcÛ
to v‰ak nebylo znát.

Vítûzové ve v‰ech vûkov˘ch katego-
riích byli odmûnûni sladkou cenou.
Malou pozornost nakonec dostaly
v‰echny dûti. ZaslouÏily si ji za snaÏení
a mûly pfiece svátek!

A je‰tû poznámka na závûr:
Tradiãní soutûÏení odkr˘vá kaÏd˘

rok dal‰í atletické talenty mezi na‰imi
Ïáky.

Letos se Erika Horváthová ze 6. tfiídy
a Denis Pu‰ka ze 7. tfiídy probojovali
z okresního a krajského kola do druÏ-
stva ÏákÛ, které bude reprezentovat
JMK v celorepublikov˘ch Sportovních
hrách mládeÏe v ãervnu v Chodovû
u Karlov˘ch VarÛ.

DrÏíme jim palce.

za kolektiv pedagogÛ Z· a DD
Pfiedklá‰tefií Mgr. Marcela Uhrová

Oslavme spoleãnû Letnice

Sobota 13. ãervna bude na
ti‰novském námûstí vûno-
vána nejen slavnostnímu
zahájení pravideln˘ch
sobotních trhÛ, ale také
oslavû Letnic. Na jednotli-

v˘ch stáncích najdete osvûdãené zboÏí
s místními potravinami a v˘robky, ale
také ochutnávky z biopotravin. Dále
jsou pfiipraveny tvÛrãí dílny pro dûti
a rodiãe a pestr˘ kulturní program.

Oslavu Letnic nám pfiiblíÏí národo-
pisn˘ soubor Bíte‰an ze sousední Velké
Bíte‰e, kter˘ si spoleãnû s pofiadateli
trhÛ pfiipravil následující program:

8.00 – 9.30 hod. – lidové písniãky
houslové skupiny souboru pod vedením
pana Milana Vlãka, od 9.15 hod. se zpí-
vajícím sborem i sólisty, 9.30 – 9.45 hod.
– slavnostní zahájení pravideln˘ch
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sobotních trhÛ místostarostou mûsta
Ti‰nova Janem Schneiderem, zastupi-
telkou Mgr. ZdeÀkou Dohnálkovou
a pofiadateli, pfiedstavení zvykoslovné
slavnosti Letnic etnoloÏkou
PhDr. Irenou Ochrymãukovou.

9.45 – 10.10 hod. – Královniãky
– prÛvod souboru Bíte‰an prochází ná-
mûstím, vyvolávky, pfiíchod k parketu,
blok obfiadních tancÛ, darovnice
a panimáma, náznak odchodu a pfiícho-
du, pfiedávání korun, zavádûní s muzi-
kou, odchod králek.

10.15 – 10.30 hod. – mládeÏ si u mu-
ziky vyvolává písniãky na tanec a zpûv.

10.30 – 11.00 hod. – lidové písniãky
houslové skupiny souboru pod vedením
pana Milana Vlãka.

Jako vzpomínku na letniãní dopo-
ledne si mÛÏete pfiímo na námûstí
uplést vûneãek z luãního kvítí ãi si od-
nést domÛ kvûtinové potû‰ení do vázy.
K prohlédnutí i ke koupi budou na-
chystány dfievûné hraãky osvûdãené
z dob na‰ich prababiãek: ml˘nek, cviãící
opiãka a ‰paãek. Jak se ‰paãek hraje
bude moÏno si vyzkou‰et na palouãku
pod radnicí.

A co bude nachystáno na trho-
v˘ch stáncích?
– první jarní zelenina a jahody v bio-

kvalitû z Ekofarmy Machovi v Osové
Bít˘‰ce a Ekofarmy Pospí‰ilov˘ch
v Holubí Zhofii

– domácí mouãníky Ing. Milana
Katolického z ¤epky, Jarmily Ëapkové
ze Svatoslavi a Hany Pfiíbramské
z Ti‰nova. Na jejich stáncích najdete
vûneãky, trubiãky, tradiãní frgály, sva-
tební koláãky, koláãe, buchty a dal‰í

– pfiírodní a zauzené ovãí s˘ry manÏelÛ
Korenekov˘ch z Hlubok˘ch DvorÛ

– potraviny pro zdrav˘ Ïivotní styl z na-
bídky Zdravé v˘Ïivy Veronika

– biopeãivo z Veverské Bít˘‰ky
– leto‰ní kvûtov˘ a pastov˘ med, tfiíle-

tou medovinu a svíãky ze vãelího
vosku od ti‰novského vãelafie Josefa
Permedly

– toãené i lahvové medové pivo Kvasar
ze Sentic

– bûÏné i exotické kofiení firmy Ondru‰
z Brna

– kávu, ãaj, ãokoládu, kakao a dal‰í po-
traviny ze spravedlivého obchodu
v nabídce Ekoporadny Ti‰novsko

– bioochutnávky pfiipravené Stfiedním
odborn˘m uãili‰tûm Ti‰nov pod vede-
ním Ilony ·ubertové: jednohubky s ci-
zrnovou a tvarohovou pomazánkou,
koláã s jahodami a zeleninové rizoto se
salátem – v‰e v biokvalitû (na rizotu je
moÏno si pochutnat pfiímo na námûstí
nebo si ho odnést jako obûd vhodn˘
i pro nejmen‰í dûti ve vlastních nádo-
bách)

– biovíno, hroznov˘ biomo‰t a víno
zn. Austerlitz firmy Vinselekt
Michlovsk˘ z Rakvic v nabídce som-
meliéra a degustátora Milana
Magniho ze Svatoslavi. Souãástí pro-
deje bude i nabídka odborné vinafiské
literatury

– malovaná a batikovaná triãka, ka-
belky, biÏuterie, dfievûné korálky
a dal‰í módní doplÀky z dílny Pavly
âechové z Ti‰nova

– keramické obrázky na zeì od Martiny
Hlou‰kové z Nedvûdice

Aktuální seznam prodejcÛ sledujte
ve videotextovém vysílání Ti‰novské
televize, na stránkách http://trhy
.tisnovsko.eu, na nástûnce Ekoporadny
Ti‰novsko vedle lékárny Arnica
a v brzké dobû také v nové v˘vûsce
pfiímo na námûstí (v horní ãásti pod
po‰tou, u mapy Ti‰novska).

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

Ti‰novské trhy pofiádá obãanské
sdruÏení Za sebevûdomé Ti‰novsko,
Mûsto Ti‰nov, Podhorácké muzeum (po-
boãka Muzea Brnûnska) v Pfiedklá‰tefií,
Lesní ‰kolka a zahradnictví Ing. Karla
¤íhy, za finanãního pfiispûní
Jihomoravského kraje a âSOB Ti‰nov.

Za pofiadatele vás srdeãnû zve
Karolina Krátká

Karasova stezka

Jako kaÏdé jaro, letos jiÏ po patnácté,
pofiádala MO Moravského národního
kongresu o. s. „RoÏnovsko“ Karasovu
stezku. Postupnû jsme zavedli tradici
k uctûní památky ti‰novského rodáka,
v˘znamného pfiedváleãného spisovatele
Josefa Franti‰ka Karase a jeho dcery
Vilmy  Volkové, známé vala‰ské folklo-
ristky a vypravûãky.

Co pût let téÏ zároveÀ pofiádáme
„Stezku Ludvy DaÀka“, olympijského
vítûze v hodu diskem, kter˘  mûl v mís-
tû konání v˘‰lapu chalupu a tam
11. 11. 1998 zemfiel ve vûku 61 let.

T é Ï  b y l
z Va‰eho
kraje.
L e t o s
v sobotu
25. dubna
jsme v po-
ãtu 29 lidí
vyjeli auto-
b u s e m
z RoÏnova
pod Rad-
ho‰tûm na
H u t i s k o
– Solanec.
V restauraci

„Na Sala‰i“ se v‰ichni shromáÏdili, po-
silnili a ve 13 hod. vyrazili na asi pûtiki-
lometrov˘ v˘‰lap do místní ãásti
Zákopãí, kde spisovatel s rodinou Ïil,
uãil a tvofiil. Na budovu dnes jiÏ b˘-
valé ‰koly jsme na pamûtní desku
zavûsili vzpomínkov˘ vûnec a krátce
vzpomnûli Ïivota a díla moravského spi-
sovatele a novináfie Mistra Karase, téÏ
jeho rodi‰tû, které jsem mûl nedávno
potû‰ení poprvé nav‰tívit. Za zpûvu
národních písní jsme se vydali zpût na
Hutisko a odtud do RoÏnova p. R.

Budeme potû‰eni, kdyÏ za rok budou
s námi i Ti‰novjané.

Vl. Zeman

Ka‰tan a propolis

Na planetû Zemi roste velké mnoÏ-
ství rÛzn˘ch dfievin. Dfieviny jsou více-
leté rostliny, jejichÏ nadzemní ãásti dru-
hotnû tloustnou a dfievnatûjí, postupnû
vytváfiejí kmeny a vûtve kryté kÛrou.
Bûhem Ïivotního cyklu obvykle kvetou
a plodí. V ‰ir‰ím botanickém pojetí
druhÛ je ve svûtovém areálu asi 35 000
listnat˘ch druhÛ.

Ka‰tan – Jírovec pleÈov˘ a maìal je
zpravidla velmi statn˘, pohledn˘ strom,
typick˘ pro na‰e parky na Ti‰novsku.
Kvete poãátkem kvûtna a rozkvétá po-
stupnû. Kvûty velmi ãetné ve velk˘ch,
vzpfiímen˘ch aÏ 30 cm dlouh˘ch latách,
korunní lístky ãistû bílé se Ïlutav˘mi
nebo ãerven˘mi skvrnami. Jednotlivé
kvûty celého kvûtenství vykazují eko-
logickou zvlá‰tnost, pouze pfii Ïluté
skvrnû se tvofií nektar, pfii ãervené
nikoli! Kvûty s ãervenou „signální“ skvr-
nou nejsou jiÏ nalétávány vãelami, ãme-
láky a ostatním hmyzem. Za pfiíhodn˘ch
klimatick˘ch podmínek vzniká také me-
dovice, kterou vãely sbírají.
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Na pupe-
nech ka‰ta-
nu vãely sbí-
rají ‰Èávy
pryskyfiiã-
ného pÛvo-
du a tvofií
v úlu tmel,
kterému fií-

káme propolis. Ten je sbírán i z ostat-
ních listnat˘ch i jehliãnat˘ch stromÛ,
ale nejvíce právû z ka‰tanu. Je to tmel
na bázi pryskyfiiãné povahy, kter˘ rost-
lina vyluãuje a povléká jím své zrani-
telné ãásti – mladé v˘honky, pupeny
kvûtÛ a listÛ. Moudrá matka pfiíroda
nabídla tedy vãele propolis jako látku,
která jí jednak pomÛÏe udrÏet hygienu
ve vãelstvu a jednak napomÛÏe k obranû
proti infekci zvenãí. Jedná se o vãelí
produkt, velmi sloÏitou smûs mnoha pfií-
rodních látek. Je sloÏen 50-60 % z prys-
kyfiic, 8-10 % ze silic, kolem 30 %
z voskÛ, 5 % z pylu a mnoha antioxi-
dantÛ a vãely jej vyuÏívají k tmelení
díla. Sv˘m sloÏením je propolis velice
promûnlivá smûs látek rostlinného pÛ-
vodu, celkem se skládá ze 120-140 látek.
Známe tedy pÛvod propolisu. Prokazuje
velkou sluÏbu v boji s infekcí.

Jak tuto surovinu získáme? Mezi ná-
stavky úlu nebo na strop poloÏíme síÈ na
okna proti vletování hmyzu, kterou nám
vãely potáhnou propolisem. Pfii dosta-
teãném zanesení surovinou stoãíme tka-
ninu do roliãky a vloÏíme do mrazáku.
Po zmrznutí propolis snadno vydrolíme.

Tento produkt na‰í vãely medonosné je
znám v lidovém léãitelství. V lékárnû
dostaneme zakoupit propolisovou tink-
turu a masti. Tinktura je vhodná na
afty, akné, vfiídky, krãky zubÛ a hnisavé
rány, zanícená lÛÏka nehtÛ, plísnû mezi
prsty na  nohou atd., fiedûná tinktura je
urãena ke kloktání na odhlenûní a k v˘-
plachÛm úst pfii paradentóze. Mast je
urãena k o‰etfiování ekzémÛ, koÏních
defektÛ, lupénky, atopie, popálenin,
proleÏenin, praskající kÛÏe i jin˘ch
poranûní. Nepfiíjemnou vlastností pro-
polisu je dotyková alergotropnost, kte-
rou je pfied jeho pouÏitím tfieba vyzkou-
‰et na citlivé pokoÏce, napfi. v podpaÏí.

Dûti dobfie znají semena – plody ka‰-
tanÛ, chodí je na podzim sbírat a vyrá-
bûjí z nich rÛzné figurky a zvífiátka.
Plody také slouÏí v zimním období zvûfii
v krmelcích jako doplnûk potravy.

Dal‰ím druhem je jírovec Ïlut˘.
Pochází ze Severní Ameriky a b˘vá nû-
kdy vysazován jako okrasn˘ strom spolu
se dvûma pfiíbuzn˘mi druhy, pÛsobí ve
smûsn˘ch porostech velmi dekorativnû.

RÛzné druhy dfievin s námi Ïijí
a rostou v malebném údolí mezi dvûma
kopci, horou Kvûtnicí a Klucaninou.
ChraÀme proto v‰echny dfieviny, které
na Ti‰novsku a v na‰em okolí máme, ale
také se snaÏme jejich fiady rozmnoÏit
novou v˘sadbou tak, aby Ti‰nov patfiil
k tûm zdrav˘m mûstÛm na‰eho regionu
západní Moravy.

Josef Permedla

Pû‰inami lásky

Napsal jsem nûkolik pfiíspûvkÛ o ti‰-
novské elektrárnû, Svratce, havarova-
n˘ch letadlech, zniãen˘ch mostech. To

jsou témata, která Ïeny pfiíli‰ nezajímají,
a tak mû napadlo napsat nûco z âervené
knihovny. Byl kvûten, mûsíc lásky,
a ta pr˘ kvete v kaÏdém vûku.
Zavzpomínejme, kam jsme chodívali na
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schÛzku, rande nebo fieãeno brnûnsk˘m
hantecem „na lauf“.

Pfiedcházela domluva. Ve ‰kole, v za-
mûstnání, ve vlaku, ale také po m‰i pfied
kostelem. V t˘dnu nebylo mnoho ãasu,
schÛzky b˘valy krat‰í buì pfiímo v uli-
cích Ti‰nova nebo v blízkém okolí. Na
úpatí Klucaniny bylo mnoho laviãek
s pûkn˘m v˘hledem. Nahofie na
Sychráku, nad nynûj‰ími vûÏáky u let-
ního kina nebo na kraji lesa nad
Mánesovou ulicí. Zde v‰ude b˘valo
zvlá‰tû naveãer za tepl˘ch dnÛ pfiíjemné
posezení. Za ‰patného poãasí se chodí-
valo do kina, dodnes pouÏívám v˘razu do
„katolického domu“. Tehdy se fiíkalo:
„Co dnes hrají v kaÈáku?“ Na rande do
nûkteré restaurace se tenkrát nechodilo.
S pfiíchodem jara a léta b˘valy schÛzky
del‰í, zvlá‰tû v nedûli odpoledne, aÏ dûv-
ãata umyla nádobí. Vhodn˘ byl zejména
rovinat˘ terén, krat‰í nebo del‰í podle po-
ãasí a ãasov˘ch moÏností. V parném létû
byla pfiíjemná procházka po severním
úpatí Klucaniny k Drásovu, naveãer zpût
se mohlo jít po dnes jiÏ zru‰ené cestû stfie-
dem polí ·atan, kde byla cesta aÏ k dne‰-
nímu novému hfibitovu s pfiíãnou cestou
od úvozu na Klucaninû k lípû u dne‰ní
Limovy. V‰ude bylo plno kvûtin, mot˘lÛ
a ptaãího zpûvu. Pfiekrásn˘, v létû chladi-
v˘, rovinat˘ terén byl údolím Mezihofií
podél fieky Louãky. Na krat‰í vycházku
staãilo zajít k soutoku Louãky se
Svratkou. Dále tfieba pû‰inou podél fieky
a po loukách aÏ ke ·tûpánovicím. Také
podél Besénku nebo po tehdej‰í cestû ko-
lem ãtyfi domkÛ pod Dfiínovou k Lomniãce
a odtud zkratkou do ·tûpánovic, pfií-
padnû s odboãením na západní cíp
Dfiínové a odtud rovnûÏ po rovinû nad
dne‰ními zahrádkami k lomu, ke splavu
a domÛ. Na horní stranû Ti‰nova také
staãilo zajít od kfiíÏku na kraji polí
k vodárnû u âimperku.

Zaml˘Àáci asi chodili podél fieky pfies
„V Úzkém“ k Bfiezinû. Nároãnûj‰í, ale

krásné, b˘valy vycházky od Kréty na
V̆ rovku nebo po vrstevnici k chatám nad
Bfiezinou. Chodilo se i dále, ãasto po sil-
nicích, provoz byl tehdy minimální. Tak
tfieba na Stanoviska, po hfiebenu nad
Díly, Pastvisky a Vinohrady k drásov-
skému prameni a odtud, jak bylo jiÏ dfiíve
uvedeno, cestou stfiedem ·atan
k Ti‰novu. Krásná nároãnûj‰í cesta byla
ze „Zaml˘na“ kolem „Jána“, Oharkovy vily,
nahoru na Kozí bradu, dále na Nelepeã
s pfiíjemnou zastávkou na skrytém mysli-
veckém posedu nad polem pod Pasníkem.
Dále pak k Orlímu hnízdu a zpût
k Pfiedklá‰tefií. Nenároãné a pohodlné
byly procházky po Klucaninû po nûkdej-
‰ích rovinat˘ch cestách s mírn˘m stoupá-
ním, zbudovan˘ch zde v dobách provozu
Kuthanova sanatoria. Namáhavé, ale po-
Ïitky odmûnûné, byly vycházky na
Kvûtnici. Strmá stoupání byla odmûnûna
krásn˘mi vyhlídkami z Velké skály, Malé
skály, od KfiíÏe, z holé stránû nad
Ti‰novem, od Tfií stolÛ nebo z malé pla-
ninky s ãernou borovicí na „·iroké“ cestû
nad splavem a papírnou. B˘valy zde i la-
viãky, ale vÏdy se k posezení na‰el také
rovn˘ balvan vyhfiát˘ sluncem k pose-
zení. Pamatuji, Ïe po objevu Královy jes-
kynû byla v „kaÈáku“ pfiedná‰ka s diapo-
zitivy. Jan Hájek, kter˘ také psával do
Ti‰novsk˘ch novin ãlánky z historie
Ti‰nova, do nichÏ ãerpal materiál pfii své
práci v Podhoráckém muzeu, tehdy fiekl:
„Ta Kvûtnice, na níÏ kaÏd˘ Ti‰novák buì
poprvé poãal nebo byl poãat.“ A muselo
tomu tak b˘t. Nad Dvaasedmdesáti
schody poblíÏ Královy jeskynû byly done-
dávna v kÛfie dubÛ, a snad jsou i dosud,
patrné monogramy, letopoãty uÏ z rokÛ
1914-21 a probodnutá srdce. Kdepak
dnes tito milenci odpoãívají.

Jednou jsem jel se sv˘m nezapomenu-
teln˘m kamarádem ZdeÀkem Mácou
v ãasném létû za vlahého pozdního odpo-
ledne na Vysoãinu. V klínu lesa byla
krásná luãina s nízkou traviãkou a on
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prohlásil: „Toto je místo pfiímo svádûjící
k milostn˘m hrám.“ Dodnes si pfii vzpo-
mínce na nûho  tuto vûtu pfiipomenu.

S pfiíchodem motorizace, v první fázi
s roz‰ífiením motocyklÛ, se jezdilo s dûv-
ãaty dále. Nad Kaly k Jilmoví, na
Stanoviska, na Kopaniny nad Synalovem
nebo alespoÀ nad Lomnici, k deblín-
skému rybníku, k mar‰ovskému kaoli-
novému dolu. Krásná pfiíroda, teplá
vyhfiátá místa a zpûv ptákÛ, to v‰e pfii-
spívalo k pfiíjemnému proÏití milostn˘ch
chvil. Tyto atributy byly jak˘msi opiátem
a spolu zpÛsobovaly uvolnûní s úãinky
podobn˘mi alkoholu. Mûl jsem také nûko-
lik znám˘ch, ktefií svoje milostné vztahy
tajili. Potkával jsem je jen ve vzdálenûj-
‰ích, ménû nav‰tûvovan˘ch lesích nebo ve
veãerním ‰eru.

Nûkdy v‰ak na dlouhé polaskání
nebylo mnoho ãasu. Byl jsem svûdkem

krátké náv‰tûvy vojáka, kdy milovaná
sluÏebná byla uvolnûna domácí paní jen
na krátkou dobu, sotva staãila sundat zá-
stûru. Podobnû tomu bylo i v zamûstnání.
Mnohdy se hledalo klidné zákoutí ke
krátkému polaskání. Znám v Ti‰novû
instituce, kde se chvilka klidu hledala
i na pÛdû. Ale to jiÏ není pravda, je tomu
témûfi padesát rokÛ.

Moji pfiátelé jistû fieknou: „Ta potvora
Karel to jistû proÏil, Ïe to tak detailnû po-
pisuje.“ BohuÏel jen ãásteãnû, ostatní
jsem si v bujné fantazii domyslel. A na
svou omluvu uvádím, Ïe jsem byl tehdy
hlupák. Dívce jsem se nevûnoval stopro-
centnû a z rande jsem ãasto doná‰el vá-
leãné pozÛstatky. Jedna taková trofej je
i na souãasné v˘stavû v Podhoráckém
muzeu.

Karel Krejãí

Sport

Vítûzství v play-off
= postup do 2. ligy!!!

TTC ZNOJMO : KORAL TI·NOV
5  :  9 / Body: Do Trong 3,5;
Svoboda 2,5; Pfiikryl 2; Vesel˘ 1

Stolní tenisté Koralu Ti‰nov po vítûz-
ství v prvním finálovém utkání play-off
dokázali porazit t˘m Znojma i v odvetû
na jeho stolech a slaví historick˘ postup
do 2. ligy! Vítûz základní ãásti porazil
v semifinále 2:0 na zápasy Litomy‰l
a stejn˘m pomûrem rovnûÏ svého finálo-
vého soupefie. Na první pohled by se tedy
mohlo zdát, Ïe postup byl snadnou záleÏi-
tostí…

Jak se ukázalo, dÛleÏitost umístûní
po základní ãásti sehrála svoji roli.
Ti‰nov totiÏ v semifinále i finále mohl
odehrát dÛleÏité úvodní utkání v domá-
cím prostfiedí a k odvetû pak zajíÏdûl na

pÛdu soupefiÛ. Rozhodující utkání za
stavu 1:1 by se pak odehrálo opût
v Ti‰novû. Obû úvodní utkání ti‰nováci
zvládli, pfiestoÏe v˘hry museli v semifi-
nále a zejména pak ve finále tûÏce vy-
bojovat. Odvetná utkání pak jiÏ byla
relativnû snaz‰í.

Odveta finále byla ve znamení stol-
ního tenisu vysoké kvality. Utkání mûlo
opût skvûlou atmosféru. Domácí byli
hnáni sv˘mi vûrn˘mi za pomocí bubnÛ,
které jsou jako nástroj v rukou fanou‰kÛ
zvykem spí‰e u jin˘ch sportÛ. Tfiicítka
pfiíznivcÛ hostujícího t˘mu byla vyzbro-
jená „pouze“ hlasivkami a tleskajícími
páry rukou, pfiesto mûli ti‰nov‰tí hráãi
srovnatelnou podporu.

DÛleÏit˘ vliv na v˘voj utkání mûla
úvodní ãtyfihra. Pár Svoboda-Do Trong
po pûtisetové prohfie na domácích stolech
rozehrál proti dvojici Ondrovãák-Jelínek
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málo vídan˘ deblov˘ „koncert“. Svoboda
navázal na svÛj vynikající taktick˘ v˘kon
a Do Trong ke sv˘m tvrd˘m forhendÛm
pfiidal tentokrát navíc pfiesné bekhen-
dové bloky, nad kter˘mi znojem‰tí hráãi
ãasto kroutili hlavami. V̆ sledkem byla
jasná v˘hra 3:0 a první bod na konto
Ti‰nova. Za domácí v‰ak vzápûtí srovnal
Forman, kter˘ ponûkud pfiekvapivû pora-
zil Do Tronga. Hosté kontrovali sérií 4 v˘-
her, kdyÏ kaÏd˘ z hráãÛ zaznamenal po
bodu. NejdÛleÏitûj‰í byly souboje Svobody
s Jelínkem a Pfiikryla s Ondrovãákem.
Oba nejlep‰í hráãi Znojma v‰ak ode‰li po-
raÏeni 0:3 a jak se pozdûji ukázalo, ‰lo
o klíãov˘ moment utkání. Domácí totiÏ
zaãali „ztrácet pÛdu pod nohama“ a nepo-
mohlo ani to, Ïe Forman hrající v mimo-
fiádné formû dokázal vyhrát své tfii zá-
pasy. V̆ hodou ti‰novákÛ byla totiÏ vyrov-
nanûj‰í sestava, proti které se ãtvrt˘ hráã
domácích Bíla nemohl pfii ve‰keré snaze
prosadit. Náskok si tedy ti‰nováci „podr-
Ïeli“ a v závûru utkání pak Do Trong
symbolicky porazil domácí „jedniãku“
Ondrovãáka hladce 3:0 a pfiipsal rozhodu-
jící devát˘ bod.

Slovo „historick˘“ v úvodní vûtû to-
hoto ãlánku má svÛj v˘znam. Ti‰nováci
jiÏ 2. ligu hráli v letech 2003-2005, ale
tehdy v r. 2003 po prohfie ve finále play-
off s Moravskou Slávií Brno „postoupili“
ze 3. ligy aÏ díky pfievodu soutûÏe z Tesly
Pardubice. Nynûj‰í postup je zaslouÏe-
n˘m v˘sledkem snaÏení celého muÏstva,
které hrálo v sestavû Luká‰ Svoboda,
Ale‰ Pfiikryl, Thang Do Trong, Luká‰
Vesel˘ a Martin Smejkal. Pfiejeme hrá-
ãÛm, aby se jim i ve 2. lize dafiilo podobnû
jako letos a úspû‰nû reprezentovali
mûsto Ti‰nov.

Podûkování klubu TTC KORAL
Ti‰nov patfií pfiedev‰ím hlavnímu sponzo-
rovi – firmû Koral Ti‰nov a panu Janu
Vlachovi.

Dále klub dûkuje sponzorÛm:
Lékárna ARNICA – Dr. Milan Sítora,

AV Centrum – Lubo‰ Brejcha,
Restaurace Krãek – Tomá‰ Plavec, Hotel
Kvûtnice – M.Stanûk, Mûsto Ti‰nov
– Ing. Franti‰ek Svoboda a SSK Ti‰nov
– Mgr. Karel ·vábensk˘.

J.D.

Atletick˘ klub

24. 5. 2009 1. kolo II. ligy muÏÛ a Ïen,
Hodonín. Po sestupu Ïen z I. do II. ligy se
atleti AHA Vy‰kov (s hostujícími posilami
z Ti‰nova) opût setkali s druholigov˘mi
soupefii na hodonínském tartanu. Îeny
opût potvrdily své ambice na místa nej-
vy‰‰í a vyhrály, muÏi skonãili 4., coÏ za-
tím staãí k postupu do baráÏe o I. ligu.
Z Ti‰nova se pfiedstavili 2 nováãci
a 2 zku‰ení borci. Veronika Patzelová si

ve své premiéfie dobûhla pro 4. místo na
800 m (2:52,43) a 3. místo na 400 m pfi.
(83,99). Dan Pokorn˘ skonãil 9. na 400
m pfi. (74,99). Tereza Souãková odhodila
o‰tûp na metu 24,94 (3. místo), 100 m pfi.
zvládla za 19,33 s (3. místo) a 400 m pfi.
za 82,01 s (2. místo). Sebera na 110 m pfi.
doplápolal na 6. místû (18,95 s) a v troj-
skoku skonãil na 4. místû (12,32 m).
V dresu Vy‰kova se pfiedstavila
i Du‰ková, loni pfiestoupiv‰i do ACP
Brno. Vyhrála 100 m pfi. (18,05 s), 400 m
pfi. (74,90 s) a skonãila 4. v dálce (476 cm).

Atletick˘ klub Ti‰nov pfiipomíná po-
fiádání atletického ãtyfiboje pro mládeÏ
v sobotu 13. 6. od 9.00 hod. Na atletickém
hfii‰ti Z· nám. 28. fiíjna se pfiedstaví

Zleva: Sebera, Patzelová, Souãková, Pokorn˘
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Podûkování

Chtûla bych touto cestou podûkovat
sestrám Souãkov˘m z Lomniãky za po-
skytnutí a pfiivolání lékafiské pomoci
mému bratrovi JANU MA·KOVI,
kter˘ tragicky zahynul jako spolujezdec
pfii autonehodû dne 1. února 2009.
Jménem rodiãÛ sestra Petra

Vzpomínky

Dne 28. 5. 2009 uplynuly tfii smutné
roky, kdy z tohoto svûta ode‰el
RADKO GALÁ¤. Jeho Ïena MARIE
GALÁ¤OVÁ ho po dlouhé, tûÏké ne-
moci následovala takfika pfiesnû o rok
pozdûji 10. 6., kdy to budou dva roky.
Byli dobfií rodiãe i prarodiãe, byli do-
br˘mi pfiáteli spoustû lidem. A proto kdo
jste je znali, vzpomeÀte na nû s námi.
Synové Roman a Jaroslav s rodinami.

„Kdo v Ïivotû ztratil to nejdraÏ‰í,
ví kolik bolesti a Ïalu v srdci zÛstává.
Ode‰la jsi od nás, krut˘ osud si pfiál,
‰tûstí a lásku jsi vzala,
ale Ïít jsi s námi nepfiestala.“
Dne 5. 6. 2009 jsme vzpomnûli 11. v˘-
roãí úmrtí na‰í milované manÏelky, ma-
minky, dcery paní EMÍLIE NùMCOVÉ

roz. Pavliãkové. S láskou a úctou vzpo-
mínají manÏel Václav, dcera Katka,
vnuk Petr a maminka.

„Cokoliv jsme na Tobû milovali
a ãemu jsme se obdivovali, trvá
a potrvá v na‰ich srdcích
a ve vûãnosti ãasÛ.“ Tacitus

Dne 28. ãervna 2009
vzpomeneme smutné
6. v˘roãí úmrtí na‰eho
drahého manÏela, ta-
tínka a dûdeãka pana
VOJTùCHA KROUFKA.
S láskou vzpomínají

manÏelka a dûti s rodinami.

„Kdo znal, vzpomíná,
kdo mûl rád, nezapomíná.“

Dne 14. ãervna 2009
by se doÏila v˘znamného
Ïivotního jubilea 100 let
na‰e drahá maminka,
babiãka a prababiãka
paní JAROSLAVA
·EFâÍKOVÁ. Dne

21. ãervence tomu bude 10 rokÛ od je-
jího úmrtí. Za tichou vzpomínku dûkují
a s láskou vzpomínají dcera a vnouãata
s rodinami.

závodníci v 10 kategoriích. Pofiadatelé
zvou na bojovné v˘kony mlad˘ch borcÛ
a na pfiedpokládané krásné poãasí...
Pfiesn˘ harmonogram s doplÀují-
cími propozicemi lze nalézt na
www.aktisnov.wz.cz

Podûkování sponzorÛm

Jménem nejmlad‰í pfiípravky AFK
Ti‰nov bych chtûla podûkovat sponzorÛm:
Fa. MADAIR, Fa. Truhláfiství Slo-
vák s. r. o., Kavárna a cukrárna Diana,
p. Láníãek – Ubytovací sluÏby, p. Seidl,

Fa. Rolkov s. r. o., FC Kvûtnice, díky kte-
r˘m mohlo b˘t druÏstvo vybaveno míãi,
obleãením a dal‰ími sportovními potfie-
bami, které zajisté pfiispûly k lep‰ím
v˘konÛm a sportovním úspûchÛm, nejen
bûhem zimní pfiípravy, v níÏ získali fiadu
medailí ze zimních turnajÛ, ale i k umís-
tûní v pfiední ãásti tabulky po jejich první
sezónû. Dále bych chtûla podûkovat spon-
zorÛm za financování sportovních
aktivit. Îáci mlad‰í pfiípravky dûkují
sv˘mi v˘kony tûmto sponzorÛm za
dÛvûru pfii fotbalov˘ch zaãátcích.

Habánová Eva
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Inzerce

Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku
v ·ebrovû. Nájem 4.000,- Kã + inkaso.
Mobil: 732 489 326

Nabízím pronájem bytu 2 + 1 s pfiísl.
v rodinném domû v Ti‰novû. Cena doho-
dou. Tel. : 737 837 724

Pronájem bytu 2+1 v Ti‰novû na sídl.
Pod Kvûtnicí, voln˘. Nájemné vã. inkasa
8.000,- Kã/mûs. Tel.: 724 780 922

Prodám byt 2+1, OV, Ti‰nov-Klucanina.
Nutná rekonstrukce. Tel.: 603 482 997

Prodám RD 4+1 v Horních Louãkách po
celkové rekonstrukci. Tel.: 602 788 212

Prodám zdûnou chatu 3+1 v Herolticích
(·árka). Tel.: 602 788 212

Pronajmu nebo koupím garáÏ na sídl.
Pod Klucaninou. Tel.: 776 679 940

VáÏení zákazníci, pfiijìte si pro leto‰ní
med kvûtov˘. 1 kg – 80,- Kã, sklenice
v˘mûnou. ÎernÛvka, mob.: 605 044 375

Nabízím klempífiské práce, okapy,
parapety, ve‰keré oplechování.
Tel.: 774 516 456

Jazyková ‰kola hledá lektora AJ.
Tel.: 777 240 925, 777 935 412

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme ãí‰níka
/ãí‰nici na HPP. Mlad˘ kolektiv, dobré
platové podmínky. Nástup moÏn˘ ihned.
Informace osobnû nebo na tel.: 549 410 461

Dne 22. ãervna 2009
uplynou 4 smutné roky,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ drah˘ manÏel, tatí-
nek, dûdeãek a pradûde-
ãek pan FRANTI·EK
MORAVEC. Za tichou

vzpomínku dûkují manÏelka a dûti
s rodinami.

Dne 16. ãervna uplyne
10 rokÛ od náhlého
úmrtí na‰eho drahého
F R A N T I · K A
PADALÍKA ml . Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.

Rodina Padalíkova, ·torová a ·varcová.
Dûkujeme.

Dne 21. 6. 2009 by se do-
Ïil 65 let v‰emi milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan JI¤Í KALA. Za
tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka a dcery s rodi-
nami.

Dne 26. 6. uplyne 1 rok,
kdy nás navÏdy opustila
na‰e milovaná man-
Ïelka, maminka a ba-
biãka paní BRIGITA
ROZBO¤ILOVÁ. Za ti-
chou vzpomínku dûkují

manÏel a dûti s rodinami.

Dne 1. 2. 2009 tragicky
zahynul ná‰ syn
HONZÍK MA·EK .
16. 6. by se doÏil 19 rokÛ.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte s námi.
Za tichou vzpomínku

dûkuje rodina.

Dne 21. ãervna uplynou
4 smutné roky, co navÏdy
ode‰el mÛj manÏel pan
LUBO· DRLÍK. Stále
vzpomíná manÏelka
Jana. Dûkuji v‰em, co si
na nûj vzpomenou.
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