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PoÏár v domácnosti
(pokraãování)

Statistické údaje jednoznaãnû doklá-
dají, Ïe poÏáry v soukrom˘ch domácnos-
tech mají vÛbec nejtragiãtûj‰í následky.
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor JmK ve spolu-
práci s Policií âR - Mûstské fieditelství
Brno a Diecézní charitou Brno Vám
poradí, jak  nejlépe se tûmto smutn˘m
následkÛm vyhnout.
Charakteristika poÏáru v domácnosti

Domácnosti jsou v dne‰ní dobû do-
slova pfieplnûny vybavením z mate-
riálÛ, které se snadno vznítí a rychle
hofií, pfiiãemÏ dochází k úniku velkého
mnoÏství vysoce toxického koufie (napfi.
ãalounûn˘ nábytek, matrace, bytové
textilie). Pokud zde dojde ke vzniku
poÏáru, tak je velká pravdûpodobnost,
Ïe ‰kody budou vy‰‰í a roste i riziko zra-
nûní ãi dokonce úmrtí.

Vysok˘ poãet poÏárÛ v objektech pro
bydlení obecnû souvisí i s tím, Ïe se lidé
cítí doma v bezpeãí a podceÀují
drobné nehody, které mohou vést
ke vzniku poÏáru. I nevhodnû odloÏená
cigareta ãi svíãka ponechaná na oka-
mÏik bez dozoru dokáÏe promûnit byt
v hofiící past naplnûnou toxick˘mi zplo-
dinami hofiení.

Z Va‰í domácnosti se mÛÏe v oka-
mÏiku stát zakoufiená a rozÏhavená
smrtící past. To, zda se i Vy stanete
obûtí, záleÏí hlavnû na Vás.
Otevfien˘ oheÀ

Jednou z nejãastûj‰ích pfiíãin poÏáru
v domácnosti jsou ãinnosti, pfii kter˘ch
se vyuÏívá otevfien˘ oheÀ (svafiování,
pálení plamenem, hofiící svíãky, zá-
bavná pyrotechnika apod.).

V‰echny tyto ãinnosti mají jedno
spoleãné, vyskytují se pfii nich zdroje
tepla dostaãující pro zapálení bûÏného
hofilavého materiálu.

Pamatujte, Ïe hofiící svíãka nebo prs-
kavka je otevfien˘ oheÀ a jako s tako-
v˘m by se s ním mûlo zacházet. Je‰tû ve
vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíãky
teplota dosahuje 200 °C, coÏ staãí k za-
pálení papíru, plastÛ, textilií a dal‰ích
pfiedmûtÛ, které ponecháte v blízkosti.
Pfii práci s otevfien˘m ohnûm
si proto pamatujte: 
• Nenechávejte bez dozoru otevfien˘

plamen plynového sporáku, krbu
a dbejte zv˘‰ené opatrnosti pfii vafiení,
aby nedocházelo ke vznícení pfiipravo-
van˘ch potravin.

• S otevfien˘m ohnûm zbyteãnû neris-
kujte. Zdroje otevfieného ohnû jako
jsou svíãky nebo teplomet nenechte
hofiet bez dozoru, umístûte je tak, aby
nemohly zapálit materiály v okolí.

• Pfii koufiení cigaret a odhazování ne-
dopalkÛ do odpadkov˘ch ko‰Û dbejte
na dokonalé uha‰ení nedopalkÛ ciga-
ret, pozor na pokládání cigaret na hofi-
lav˘ materiál. Velmi nebezpeãné je
pak koufiení v posteli, zvlá‰È pokud
jste pod vlivem alkoholu nebo jin˘ch
drog.

• Skladujte hofilavé, v˘bu‰né a toxické
látky pouze v urãen˘ch mnoÏstvích
a prostorách, mimo spoleãné prostory
obytn˘ch domÛ. Opatrnû nakládejte
s hofilav˘mi kapalinami (benzín,
nafta, barvy apod.).

• KdyÏ opou‰títe domov, nezapomeÀte
zhasnout svûtla, vypnout elektrické
spotfiebiãe, vypnout elektrick˘ nebo
plynov˘ sporák, uhasit otevfien˘ oheÀ
(krb), zastavit vodu. Ujistûte se, Ïe
jsou zavfiená okna a dvefie.

Vytápûní
Samostatnou kapitolou je vytápûní,

komíny a koufiovody. Mezi nejãastûj‰í
závady v této oblasti patfií:
– nedodrÏení bezpeãné vzdálenosti

1 m od tûlesa komínu
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– neomítnut˘ komín, spáry v komínû
– nesprávnû proveden˘ prostup

koufiovodu hofilavou stûnou
– nedodrÏení bezpeãné vzdálenosti

od topidla 
Dle vyhlá‰ky 111/1981 Sb. o povin-

nostech kominíkÛ a uÏivatelÛ spotfiebiãÛ
paliv je nutné nechat  si kominickou fir-
mou zkontrolovat a vyãistit komín.
U spotfiebiãÛ na tuhá paliva do 50 kW
– 6x roãnû, nad 50 kW 4x roãnû, rekre-
aãní objekty nejménû 1x za rok. Plynná
paliva do 50 kW v˘konu s vloÏkou
2x roãnû, bez vloÏky 6x roãnû, s v˘ko-
nem nad 50 kW 4x roãnû.

Novû postavené komíny musí b˘t dle
normy âSN 73 4201 oznaãeny identifi-
kaãním ‰títkem.
Pfii samotném uÏívání topidel
bychom nemûli zapomenout
na dodrÏování nûkolika
bezpeãnostních zásad:
• Pfii prvním zatopení v sezónû kotel

a komín radûji pfiíli‰ nenamáhejte
a topte ménû intenzivnû.

• Topidla nepodrobujte jak˘mkoliv do-
mácím „vylep‰ením“ nebo úpravám,
zvy‰uje se tím riziko vzniku poÏáru,
v˘buchu ãi jiného ne‰tûstí.

• DodrÏujte zásadu bezpeãné vzdále-
nosti topidla od dal‰ích pfiedmûtÛ
v místnosti, stavebních konstrukcí
a podlahov˘ch krytin.

• Topné tûleso na pevná paliva zabez-
peãte ochrannou (nehofilavou)
podloÏkou pod topidlem.

• Pokud máte plynové vytápûní, dodr-
Ïujte lhÛty revizí plynov˘ch spotfiebiãÛ
(zpravidla 1 krát za 3 roky) a pravi-
delnû kontrolujte, zda správnû fun-
gují. UÏivatelé plynového kotle musí
minimálnû jednou roãnû zajistit kon-
trolu celého spalovacího procesu, ãis-
totou hofiákÛ poãínaje a funkcí pojist-
kového ventilu ãi termostatu konãe.

• Zabezpeãte dostateãn˘ pfiívod vzdu-
chu.

• Pro topení nepouÏívejte nic, co do
kamen nepatfií – napfi. biologick˘ ãi
jin˘ odpad (sláma, umûlohmotné
lahve apod.). Má to nejen nezanedba-
telné ekologické dÛsledky, ale zvy‰uje
se i riziko po‰kození kotle, kamen,
koufiovodu nebo komína, ãímÏ roste
také nebezpeãí vzniku poÏáru.

• Kamna na pevná paliva nesmíte ni-
kdy zapalovat pomocí vysoce hofi-
lav˘ch kapalin (napfi. benzínu), vÏdy
hrozí vznícení hofilav˘ch par a váÏné
zranûní.

• Îhav˘ popel ukládejte na bezpeãné
místo, nejlépe do nehofilav˘ch nádob.

Pamatujte, Ïe zkontrolovan˘ a dobfie
vyãi‰tûn˘ a sefiízen˘ tepeln˘ spotfiebiã
pfiiná‰í nejen spolehlivûj‰í provoz
a poÏadovan˘ v˘kon, ale i v˘znamnou
úsporu paliva.
PoÏáry zpÛsobené dûtmi

Dûti mohou velmi ãasto sv˘m jedná-
ním zpÛsobit poÏár, neboÈ si pfii hfie
vût‰inou neumí pfiedstavit moÏné ne-
bezpeãí, které jim pfii tom hrozí.

Dûti zakládají poÏáry nejãastûji
v místech, která jsou snadno pfiístupná
a kde se mohou pohybovat bez dozoru
dospûl˘ch osob. Kromû domácností se
jedná napfi. o opu‰tûné objekty nebo
stohy slámy a lesy.

Velk˘m nebezpeãím pfii zaloÏení po-
Ïáru dûtmi je jejich ohroÏení na Ïivotû.
Nedovedou totiÏ  vãas reagovat a plnû
rozpoznat vzniklé nebezpeãí.
Rodiãe by mûli zejména:
– zamezit pfiístupu dûtí k moÏn˘m zdro-

jÛm otevfieného ohnû, zápalkám,
zapalovaãÛm apod.

– vysvûtlit dûtem nebezpeãí, které jim
hrozí pfii nesprávném zacházení se zá-
bavnou pyrotechnikou a upozornit je
na moÏnost zpÛsobení poÏáru jejím
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nevhodn˘m pouÏíváním
– vysvûtlit dûtem zásady bezpeãného

pouÏívání pfiedmûtÛ v domácnosti
jako jsou mikrovlnná trouba, krb, ply-
nov˘ sporák a dal‰í

– varovat dûti pfied koufiením nejenom
ze zdravotního hlediska, ale také
z pohledu poÏární ochrany, odhozená
zapálená cigareta nebo zápalka je
ãast˘m zdrojem vzniku poÏáru

– vysvûtlit dûtem zásady správného
chování v mimofiádné situaci – ozná-
mení poÏáru na tísÀovou linku, opu‰-
tûní domácnosti atd.

KdyÏ pfiece jen dojde k poÏáru,
snaÏte se v prvé fiadû zachovat klid
a nepodlehnout panice. Nejdfiíve chraÀte
Ïivot a zdraví, teprve potom majetek.

JestliÏe je to moÏné, snaÏte se poÏár
uhasit nebo alespoÀ zabránit jeho dal-
‰ímu ‰ífiení. VyuÏijte hasící pfiístroje,
hydrant na chodbû, kusy látek (z neu-
mûl˘ch vláken) apod., dávejte si pfiitom
pozor, aby vám oheÀ nezatarasil úniko-
vou cestu. Pamatujte ale, Ïe lidské
zdraví je vÏdy cennûj‰í neÏ majetek
a rozhodnû se nepokou‰ejte poÏár zlikvi-
dovat za kaÏdou cenu sami.

PoÏár co nejdfiíve oznamte hasiãÛm
prostfiednictvím tísÀové linky 150 ãi
112. Pokud se v hofiícím objektu na-
chází více osob, varujte je a snaÏte se
jim pomoci (zejména dûtem, star˘m
a nemohoucím osobám).

Pfii pohybu v zakoufieném prostoru
si dávejte pozor, abyste se nenad˘chali
toxick˘ch zplodin hofiení, drÏte se pfii
zemi a d˘chací cesty si chraÀte navlh-
ãenou rou‰kou z textilie (staãí ka-
pesník).

Hofiící objekt co nejrychleji opusÈte
a pfiesuÀte se do bezpeãné vzdálenosti.
Buìte pfiipraveni poskytnout pomoc
zasahujícím hasiãÛm.

Tfiídûní a sbûr bioodpadu
– termín rozvozu

Informujeme tímto obãany, Ïe
3. termín rozvozu nádob na bioodpad
probûhne ve ãtvrtek 25. 6. 2009, a to
opût v dobû od 14.00 hod do 18.00 hod.
Ti obãané, ktefií se je‰tû rozm˘‰lí ãi ne-
stihli z ãasov˘ch dÛvodÛ dotazník ode-
vzdat ãi zaslat a ktefií mají o tuto sluÏbu
zájem, mohou po vyplnûní 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 kan-
celáfii oddûlení komunálních sluÏeb.
Nádoby na bioodpad a kompostéry jsou
zapÛjãeny k bezplatnému uÏívání proti
podpisu.

Zájemci, ktefií nebudou zastiÏeni
v rozvozov˘ch termínech doma, si
mohou následnû proti podpisu nádobu
vyzvednout na sbûrném dvofie na
ul. Wágnerovû. Tfiídûní a sbûr bioodpadÛ
bude probíhat po rozvezení nádob v zá-
stavbû rodinn˘ch domÛ celého mûsta.
Kompostéry a nádoby na bioodpad jsou
rozmístûny i u bytov˘ch domÛ, pfii kte-
r˘ch jsou zahrádky. Svoz bioodpadu pro-
bíhá kaÏd˘ sud˘ t˘den vÏdy v pondûlí
pfiibliÏnû v poledních hodinách (6. 7.,
20. 7.). V pfiípadû ojedinûl˘ch pfiípadÛ
neúmyslného nevyvezení nádob na bio-
odpad v mûsíci ãervnu a ãervenci pro-
síme o pochopení pfii roz‰ifiování sys-
tému sbûru bioodpadÛ do celého mûsta,
kdy dojde k roz‰ífiení svozové trasy.
Prosíme o pfiistavení nádoby jiÏ v ran-
ních hodinách.

Kompostéry budou dodány zájem-
cÛm v rozmontované podobû v krabici
s pfiiloÏen˘m návodem, podle kterého
je lze jednodu‰e jako stavebnici smon-
tovat.
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Pro zájemce budou rozvezeny i ko‰e
na bioodpad z domácnosti (viz níÏe).

Nádoba na bioodpad je podobná
bûÏné plastové popelnici na smûsn˘
odpad. 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 ome-
zuje zápach.
Do nádoby na bioodpad a kompostéru
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 a kompostéru
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 ko‰e
(misky) na bioodpad. Nevhazujte biood-
pad v plastov˘ch sáãcích!

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

Je‰tû jednou dûkujeme obãanÛm, pro
které je kompostování na vlastní za-
hradû bûÏn˘m standardem a dlouhá
léta jiÏ kompostují bez ohledu na sou-
ãasnou aktivitu mûsta.

Ing. Václav Drhlík

Koupali‰tû

Koupali‰tû Ti‰nov bude od soboty
27. 6. 2009 otevfieno dennû.
Provozní doba: pondûlí – nedûle

od 9.00 do 19.00 hod.
Cena vstupného bude zachována ve

stejné v˘‰i jako v loÀské sezónû. Slevu
na vstupném budeme poskytovat pouze
drÏitelÛm Rodinn˘ch pasÛ ve v˘‰i:
dospûlí 33% a dûti 50% dle smlouvy
o spolupráci na projektu „Rodinné pasy“
uzavfiené s Jihomoravsk˘m krajem.

Dospûlí 40,- Kã / po slevû 30,- Kã
Dûti do 12 let 20,- Kã / po slevû 10,- Kã
V‰ichni po 17.00 hod 20,- Kã

Pro náv‰tûvníky bude mimo velkého
bazénu a malého brouzdali‰tû se sklu-
zavkou pfiipraveno také hfii‰tû na petan-
que a pískové hfii‰tû pro volejbal, ruské
kuÏelky, ping pong a obãerstvení.

OSMI

Dojmy z v˘letu 27. 5. 2009

Prostfiednictvím ti‰novsk˘ch sdûlo-
vacích prostfiedkÛ jsou vût‰inû ti‰nov-
ské vefiejnosti známy aktivity „Centra
sociálních sluÏeb.“ Jednou z nich jsou
poznávací zájezdy.

Posledním, ale ne doslova, byl celo-
denní poznávací zájezd na Slovácko.
âtyfii zastavení obsahovala: prohlídku
zámku Buchlovice, náv‰tûvu muzea
Habánské (Tupeské) keramiky
v Tupesích, velmi zajímav˘ Archeo-
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skanzen v Modré a také baziliku na
Velehradû.

Program zaãal vlastnû uÏ po odstar-
tování. Paní vedoucí zájezdu perfektnû
vybavena vûdomostmi o památkách,
které jsme mûli  nav‰tívit, nás sezná-
mila s jejich historií. V cílech na‰í cesty
jsme jiÏ mohli naslouchat prÛvodcÛm,
jejich odborn˘m v˘kladÛm a soustfiedit
se podrobnûji na zvlá‰tnosti.
V Buchlovicích na zajímavosti interiéru,
historii a zvyklosti majitelÛ. V pfie-
krásném parku na exotické rostliny
a stromy.

V muzeu v Tupesích nás upoutala
sbírka krásné habánské keramiky.
Seznámili jsme se s historií jejího
vzniku a mimo odborn˘ v˘klad jsme
mohli sledovat ukázku malby. Mnoho
z nás si pfiivezlo památku.

V Archeoskanzenu v Modré jsme
byli provedeni zajímav˘mi stavbami, ve
kter˘ch se Ïilo za Velkomoravské fií‰e,
seznámeni se Svatoplukov˘m vládnu-
tím, s alegorick˘mi postavami z té doby.
Také jsme nav‰tívili kapli sv. Jana
Kfititele, která, aã vyhlíÏí historicky, je
postavena v nedávné dobû z kamenného
zdiva.

Dal‰ím bodem programu na‰eho
v˘letu byla náv‰tûva baziliky ve
Velehradu, s jejíÏ historií v rÛzn˘ch do-
bách jsme byli seznámeni prÛvodkyní,
která i pfiesto, Ïe se interiér baziliky

opravuje, nás provedla v‰emi dostup-
n˘mi prostory.

Ale duchovno nemohlo b˘t jedin˘m
úãelem na‰eho v˘letu. Byli jsme se také
obãerstvit a posilnit v buchlovické res-
tauraci „ZáloÏna“. MÛÏeme vfiele dopo-
ruãit. Je na úrovni jak v˘bûrem jídla,
jeho chutí, mnoÏstvím i pfiimûfienou
cenou.

Po absolvování náv‰tûv památek
jsme po celodenním putování pfiivítali
návrh na jízdu do „neznáma“. Tato tajná
expedice nás zavezla do Chfiibsk˘ch lesÛ
do motorestu „ Samota“. Byl to na na‰í
cestû dal‰í exponát. Restaurace v mysli-
veckém stylu se spoustou trofejí na
zdech, jejíÏ souãástí jsou i reprezentaãní
kusy nábytku. Uspokojeni z proÏitého
dne za pûkného poãasí, plni pûkn˘ch zá-
ÏitkÛ jsme se vrátili domÛ. Zase máme
na co vzpomínat.

Dûkujeme vedení CSS, hlavnû v‰ak
na‰í milé paní Koneãné, která se o nás
starala, mûla s námi trpûlivost a pocho-
pení k na‰im neduhÛm.

Za v‰echny úãastníky zájezdu
Antonín ·tûpánek
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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

Galerie ART PERISCOPE
v Jamborovû domû v Ti‰novû uvádí
dal‰í v˘stavu, tentokrát brnûnského
malífie a sochafie Borka Bayera. Jedná
se o tvorbu obrazÛ a plastik z posledních
let.

S v˘stavní aktivitou zaãal Borek
Bayer v roce 1959 a od té doby absolvo-

val na stovku samostatn˘ch v˘stav a ú-
ãastnil se i mnoha v˘stav spoleãn˘ch.
A to v‰e doma i v zahraniãí. Realizoval
90 monumentálních dûl sochafisk˘ch
i malífisk˘ch, umístûn˘ch na rozliãn˘ch
místech âeské republiky, a to jak do
interiérÛ vefiejn˘ch budov, tak i na ve-
fiejná prostranství mûst. Jeho tvorba je
obecnû fiazena mezi reprezentaci sou-
ãasného umûní.

V˘stava potrvá od 27. 6. do
19. 7. 2009 a vernisáÏ se uskuteãní v so-
botu 27. ãervna 2009 ve 14.00 hodin.

V kulturním programu vystoupí
mimo jiné i brnûnsk˘ muzikant a ãlen
Bolkovy jedenáctky Franti‰ek Bartl,
kter˘ zahraje na sopransaxofon. Zveme
v‰echny pfiíznivce moderního umûní
k této poslední vernisáÏi pfied prázdni-
nami.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

26. 6. Jazzov˘ klub MûKS 21.00 MûKS
– Radim Hanousek Trio

V˘stavy
Datum Akce Místo
27. 6. – 19. 7. Borek Bayer – obrazy a sochy JamborÛv dÛm
23. 5. – 8. 11. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum
26. 4. – 25. 10. Volání mofie Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo
13. 6. – 6. 7. Vûra Bortlíková – obrazy, keramika Îelezné
3. 7. – 6. 7. Slavnosti Pern‰tejnského panství Nedvûdice
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

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

Pondûlí: zavfieno
Angliãtina pro dûti Helen Doron

s Mgr. Jaroslavou Paruchovou, 10.00
– 10.45 hod. (pouze pro úãastníky kurzu)
Úter˘: zavfieno
Stfieda:
Kulí‰ci – pro maminky s dûtmi od 1 do
2,5 roku. Cviãení, hry, opiãí dráhy na
náfiadí, fiíkanky, v‰e zamûfiené na rozvoj
jemné i hrubé motoriky, fieãi, fantazie,
sociálních vztahÛ mezi dûtmi, 10.00
– 10.45 hod.
Volná herna – pro rodiãe a dûti, bez
programu, volnû pfiístupná herna MC,
9 – 12 hod.
Mamulky do 15. ãervence 2009 (vãetnû)
– cviãení pro Ïeny v ‰estinedûlí i v ob-
dobí na rodiãovské dovolené, posilovací
cviky pro zdravé tûlo po porodu, navrá-
cení a udrÏení fyzické i psychické rovno-
váhy, odbornû vede RNDr. Jana
Koudelová, 15 – 16 hod., hlídání dûtí
zaji‰tûno.
Tûhulky do 15. ãervence 2009 (vãetnû)
– cviãení pro tûhotné maminky zamû-
fiené na celkové posílení svalstva a zlep-
‰ení fyzické kondice, d˘chání u porodu
a psychickou harmonii nastávající
maminky. Pomocí gravidjógy, energetic-
k˘ch cviãení a bfii‰ního tance v kruhu
stejnû naladûn˘ch Ïen posílíte vlastní
pfiirozené schopnosti porodit zdravé dítû
a naleznete svÛj jedineãn˘ zpÛsob, jak

pfiivést dítû na svût s radostí. Nauãíte se
tlumit bolest pfiírodními prostfiedky
a vnímat jednotlivé porodní fáze v pro-
pojení s va‰ím dûÈátkem a tím jej pod-
pofiíte na cestû za prvním nadechnutím.
Odbornû vede RNDr. Jana Koudelová,
16.30 – 18.00 hod., hlídání dûtí zaji‰tûno.
âtvrtek:
Skfiítci – pro maminky s dûtmi od
2,5 roku do 5 let. Cviãení, hra, opiãí
dráhy na náfiadí, cviãení s míãi rÛzn˘ch
velikostí, zpívání, pohádky, tvofiení
a malování, 10 – 11 hod.
Volná herna – pro rodiãe a dûti, bez
programu, volnû pfiístupná herna MC,
9 – 12 hod.
Cviãení po porodu – matky s dûtmi
– uvolÀování, posilování a následnû pro-
tahování v‰ech partií, které byly namá-
hány jak v tûhotenství, tak pfii porodu.
Na cviãení vezmûte miminka, zacviãíte
si i s nimi! Cviãení vede registrovaná po-
rodní asistenka Bc. Radka MÀaãková,
16.00 – 16.45 hod.
Cviãení v tûhotenství – cviãení pro-
bíhá s ohledem na stupnû tûhotenství
kaÏdé maminky. Posílíte pfiíslu‰né
partie potfiebné u porodu, nacviãíte
koordinované d˘chání. Odbornû vede
Bc. Radka MÀaãková, 17.00 – 17.45 hod.
Pfiedporodní pfiíprava – odbornû vede
Bc. Radka MÀaãková, 17.45 – 18.45 hod.
Pátek:
Brouãci – pro maminky s nelezoucími
miminky 10.00 – 10.45 hod., s lezoucími
miminky 11.00 – 11.45 hod. Maminky si
v doprovodu fiíkanek a básniãek s mi-
minky zacviãí a pohrají, miminka na-
masírují i pohladí. Budeme rozvíjet
schopnosti pohybové, jazykové, sociální.
Popovídáme si na dané téma.
Volná herna – pro rodiãe a dûti, bez
programu, volnû pfiístupná herna MC,
9 – 12 hod.
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Na mûsíc ãervenec pfiipravujeme
Malování hennou a barvami (tûlov˘mi)
na bfií‰ko a focení umûleck˘ch fotografií
Fotky miminek, dûtí, rodin
Více informací pfiímo v matefiském
centru a na webov˘ch stránkách
www.studanka.webzdarma.cz

INFORMAâNÍ SCHÒZKA
O ZNAKOVÉ ¤EâI BATOLAT

Sly‰eli jste uÏ o znako-
vání batolat? Zajímá vás
tento zpÛsob komunikace
s dûtmi, ale netroufáte si
pfiijít na kurz ãi semináfi? 

Právû pro vás pofiádáme informaãní
schÛzku s nezávislou certifikovanou
instruktorkou programu znakové fieãi
pro batolata Baby Signs® Bc. Radkou
MÀaãkovou.
Pfiijìte se zdarma zeptat na to,
co vás zajímá!!
Kdy: úter˘ 30. 6. 2009

v 10.30 hod. a 15 hod.

Pojìte s námi za koníky
na Ranã Louãka v Pfiedklá‰tefií
KaÏdé úter˘: od 16.30 do 18 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).

·kolní v˘let 2. A

Milí ãtenáfii,
budu vám vyprá-
vût o na‰em ‰kol-

ním v˘letû. Celá tfiída 2. A se se‰la
u na‰í ‰koly, nasedli jsme do autobusu
a paní uãitelka zahájila v˘let. Dostali
jsme za úkol, abychom si zapsali

v‰echny vesnice, kter˘mi projedeme.
Zapsal jsem si Drásov, Malhostovice,
Nuzífiov, aÏ jsme dojeli do LipÛvky. Tam
jsme dostali druh˘ úkol a ten znûl, Ïe
máme spoãítat v‰echny kamióny a také
auto, které se nám nejvíce líbilo. AÏ
jsme dojeli do âerné Hory, tak jsme do-
stali tfietí úkol. Mûli jsme napsat, ãím se
âerná Hora proslavila, ale milí ãtenáfii,
nebudu vám ani povídat, co jsme mûli za
dal‰í úkol, protoÏe bychom se k niãemu
nedostali. Potom jsme pfiijeli k nádher-
nému zámku Lysice. Vystoupili jsme
z autobusu a do‰li na nádvofií k po-
kladnû. Tam paní uãitelka zaplatila
vstupné a pak si pro nás pfii‰la paní prÛ-
vodkynû a ta nás zavedla dovnitfi.
Povídala nám o so‰e krásné dívky.
U jedné velké skfiínû jsme si obuli pa-
puãe, abychom nepo‰kodili vzácnou
podlahu. Vidûli jsme krásné interiéry
pokojÛ.

UÏ mám popsané ãtyfii stránky,
musím konãit, ale moc se mi to líbilo.

Kry‰tof Preisler, 2. A
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

26. 5. byl ‰kolní v˘let. Jeli jsme
autobusem. První zastávka byla
v Lysicích. Tam jsme byli na zámku.
V zámku byla obrovská zbrojnice, kni-
hovna, jídelna, dûtsk˘ pokoj, koupelna
a jiné komnaty. Kolem zámku byl vodní
pfiíkop a v nûm plula labuÈ.

Druhá zastávka byla v Kun‰tátû.
Tam jsem mamince koupila sloníka
z keramiky. V tom obchÛdku byly je‰tû
hrníãky. V Kun‰tátû byla moc hezká
ka‰na.

Tfietí zastávka byla v Rudce. Tam
byly pískovcové skály, ze kter˘ch pan
Rolínek vytesal rÛzné vûci. První dílo
byl velk˘ lev, kter˘ stál pfied vchodem
do jeskynû. Jako druzí tam stáli dva
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obfii, hlídali Václavovu korunu a mûli
zavfiené oãi, protoÏe spali. Tfietí socha
byl samotn˘ Václav na koni a jeho
rytífii. Ti také spali. Pak tam bylo sedm
trpaslíkÛ se Snûhurkou.

Cestou jsme mûli rÛzné úkoly.
Napfiíklad jak˘mi mûsty a vesnicemi
jsme projeli, kolik projelo v LipÛvce
tirákÛ (32), co se mi nejvíce líbilo. Mnû
se nejvíce líbila zbrojnice a jeskynû.
V jeskyních jsme také vidûli sochu
T. G. Masaryka, ale jenom boty, protoÏe
sochu pfied mnoha lety po‰kodili.

Poslední zastávkou byla Lomnice
u Ti‰nova. ·li jsme do zámku a tam
byli Ïáci, ktefií maturovali. V Lomnici
byl obchod, ve kterém jsme si koupili
dobrÛtky. Byl tam moc hezk˘ kostel
a byl tam chládek. Na v˘let nám poãasí
pfiálo. Pofiád nám svítilo slunce.
Na slunci bylo 29°C a ve stínu bylo
asi 25°C.

Do Ti‰nova jsme dobfie dojeli
a v autobuse jsme zpívali rÛzné pís-
niãky. Jak jsme dojeli do Ti‰nova, tak
pan fiidiã fiekl na‰í paní uãitelce, Ïe jsme
byli nejhodnûj‰í tfiída. Ten v˘let jsem si
moc uÏila a byl stra‰nû hezk˘.

Hana Patloková, 2. A
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Sport na Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna

Bûhem celého ‰kolního roku se Ïáci
na‰í ‰koly úãastnili velkého mnoÏství
sportovních akcí z rÛzn˘ch sportovních
odvûtví. Akce jsou vÏdy pofiádané ‰kolou
(utkání mezi tfiídami), A·SK nebo si
Ïáci pomûfiují síly na mezinárodním
poli s druÏebním slovensk˘m mûstem
Sereì. Z mnoha v˘sledkÛ vybíráme:

Na podzim probûhla okrsková kola
kolektivních sportÛ: fotbal, házená,

florbal, basketbal. Chlapci získali
2. místo v okresním kole basketbalu
a 1. místo v OK minifotbalu, dívky
1. místo v OK basketbalu.

Konec roku jiÏ tradiãnû konãil
Vánoãní laÈkou, kde jsme obsadili také
2. místo.

Na jafie se na‰im sportovcÛm dafiilo
jiÏ podstatnû lépe. Probûhly atletické
závody (Atletick˘ ãtyfiboj a Pohár roz-
hlasu) a hrál se volejbal. V Poháru roz-
hlasu se do okresního finále probojovaly
tfii kategorie (star‰í i mlad‰í dívky
a star‰í chlapci), kde se  star‰í dívky
umístily na 2. místû. Mezi nejvût‰í
opory druÏstva patfiila dûvãata
z 8. A Veronika Patzelová, Magdalena
Halouzková, Zuzana Ka‰parcová
a z 9. roãníku to byla dûvãata Veronika
Havlíková, Barbora Krejãí, Veronika
Soukopová, AlÏbûta Miãánová a Zuzana
Harisová. Star‰í chlapci byli tfietí
a mlad‰í dívky obsadily místo ãtvrté.
Atletick˘ ãtyfiboj se nesl ve znamení vel-
k˘ch v˘konÛ a to hlavnû zásluhou
Martina Flamicha, kter˘ se stal i celko-
v˘m vítûzem atletického ãtyfiboje jak na
okrese, tak i v kraji. Na okresním finále
pomohl druÏstvu k vítûzství a postupu
do krajského finále, které se konalo
v Bfieclavi. Tam uÏ v‰ak na‰i chlapci ve
sloÏení Martin Flamich, Jan Drlík,
Patrik Vejpustek, Radek Odehnal
a Daniel Malásek nestaãili a skonãili
tak celkovû na dobrém 4. místû.

Nejúspû‰nûj‰í v‰ak byli na‰i volejba-
listé – Jakub Procházka, Karel Koufiil,
Martin Trojánek, Radek Slanina, Jan
Pafiízek, Martin Bardarov a Josef
Slezák, ktefií byli krok od vítûzství
v krajském kole ve volejbale. Obsadili
tak v Brnû krásné 2. místo.

KaÏd˘ sportovec za svou úãast aÈ uÏ
ve ‰kolním, okrskovém nebo jakémkoliv
dal‰ím kole získává body do ‰kolní sou-
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tûÏe „Sportovec ‰koly“, která má letos jiÏ
druh˘ roãník. Navíc kaÏd˘ pfiidává body
nejen za umístûní, ale i za v˘kony.
Vyhlá‰ení nejlep‰ích sportovcÛ ‰koly
probûhne pfii slavnostním závûru
‰kolního roku v atriu ‰koly. A jak to
dopadne letos? JiÏ teì mohu prozradit,
Ïe naprosto suverénním zpÛsobem drÏí
1. místo Martin Flamich s 535 body,
2. místo Karel Koufiil s 385 body
a 3. místo stejnû jako loni Radek
Odehnal s 295 body. Pozadu nezÛstá-
vají ani dívky a tak 1. místo patfií
Zuzanû Ka‰parcové (310 b.), 2. místo
Barbofie Krejãí (260 b.) a 3. místo
Veronice Patzelové (260 b.).

KaÏd˘ sportovec dále pfiiná‰í své
body ke tfiídnímu sãítání a nejvût‰í
poãet bodujících sportovcÛ má tfiída
9. B, která po zásluze obsadila 1. místo
s celkov˘m poãtem 1.515 bodÛ. Na
2. místû je velice perspektivní tfiída
8.A a na 3. místû právû konãící 9. A.

V‰em mlad˘m sportovcÛm blahopfie-
jeme a pfiejeme mnoho dal‰ích sportov-
ních rekordÛ.

Mgr. Jitka Písafiíková

Prázdniny, prázdniny,
ty má kaÏd˘ rád…

âerven jiÏ tradiãnû patfií ve v‰ech
‰kolách k tûm nejdel‰ím mûsícÛm
v roce. Dûti se jiÏ nemohou doãkat, aÏ
vyrazí na tábory  a dovolené k mofii.
Uãitelé uzavírají klasifikaci, opravují
závûreãné písemné práce, pfiezku‰ují po-
slední nezbedy a v bezesn˘ch nocích
pfiemítají o tom, jak vykouzlit dobrou
známku i tam, kde to nûjak nevy‰lo.
Posledního ãervna potom zavfiou ‰kolní
dvefie a zaãnou si uÏívat dovolenou.
Jsem pfiesvûdãena, Ïe velmi zaslouÏe-
nou. Po nûkolika málo dnech jiÏ stejnû

budou pfiem˘‰let o pfií‰tím ‰kolním roce.
Co nás ãeká? âím si uãení zpestfiíme?
Kam vyrazíme s dûtmi na exkurze, v˘u-
kové programy, do divadla, na v˘let?
âím je upoutáme? Co je bude bavit?
Budou nás poslouchat? Ona ta uãitelská
práce nûjak ani o prázdninách nekonãí.

A ‰kola? Ta urãitû odpoãívat nebude.
Bude se malovat, um˘vat, drhnout, pa-
stovat, natírat tabule, opravovat skfiíÀky
i lavice. To v‰e musí zvládnout paní
uklízeãky, kuchafiky, ‰kolníci a dal‰í za-
mûstnanci ‰koly. Koncem srpna uÏ bu-
deme netrpûlivû ãekat nové „prvÀáky“.
1. záfií jich budou plné tfii tfiídy. To bude
pûknû Ïivo!

Leto‰ní ‰kolní rok nám v‰em utekl
nezvykle rychle. Bûhem deseti mûsícÛ
jsme pro dûti uspofiádali nespoãet ‰kol-
ních i mimo‰kolních akcí a u toho jsme
pfiedev‰ím nesmûli zapomenout na
hlavní poslání ‰koly, tedy na uãení.
Hned v záfií jsme zahájili ‰kolní rok vel-
kou Pfiehlídkou jazykov˘ch dovedností
a nyní je pfied námi jiÏ poslední aktivita.
Tou je Slavnostní rozlouãení s Ïáky
9. tfiíd a pfiedání vysvûdãení na nádvofií
starého ti‰novského domu Na Pern‰tejnû.
DeváÈáci i jejich rodiãe jiÏ moÏná
trochu bilancují.

Devût let ubûhlo jako voda a pfii-
chází dal‰í v˘znamná etapa jejich Ïivota
– nová ‰kola, spoluÏáci, uãitelé….

Teì v‰ak máme pfied sebou prázdniny
a ty má pfiece kaÏd˘ rád. Dûti, odpoãí-
vejte od ‰koly! Rodiãe, nechte své po-
tomky vydechnout a nezlobte se na nû,
pokud jejich vysvûdãení neodpovídá va‰im
pfiedstavám, pfií‰tû to urãitû bude lep‰í.

A vy milé kolegynû a kolegové, vám
dûkuji za práci, která není jednoduchá,
ale pfiesto patfií k tûm nejúÏasnûj‰ím.

Pûkné prázdniny!

Radmila Zhofiová, fieditelka Z·
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Lesní pedagogika

Ráno 22. kvûtna se celá tfiída
i s paní profesorkou Drlíkovou se‰la
u ‰koly, odkud jsme pozdûji vyrazili
smûrem k Penny. ·li jsme kolem kruho-
vého objezdu a odboãili k Deblínu.
Pozdûji jsme se setkali s panem ·paã-
kem a s panem Máriem. Rozdûlili jsme
se do dvou skupinek a kaÏdá ‰la jin˘m
smûrem k lesu. V lese jsme vidûli
zblízka l˘koÏrouty a také jsme o nich
hráli divadlo, které se v‰em moc líbilo.
A aby z toho mûl les taky nûco, donesli
jsme mu dary. Celá cesta byla velice
pouãná, hráli jsme hry, pfii kter˘ch jsme
zjistili své navigaãní a orientaãní schop-
nosti a dokonce jsme vyuÏili i matema-
tiku. Poãítali jsme, kolik stromÛ na pa-
sece roste a kolik stálo vysazení stromÛ.
Zkou‰eli jsme vylézt na stromy a poroz-
hlédli jsme se po okolní krajinû z v˘‰ky
450 m. n. m. Celá exkurze byla velice zá-
bavná a poznali jsme velk˘ kus pfiírody.

(upraveno z prací studentek Primy:
Lieberzeitové, Opálkové, K. Steindlové,

·tûpánkové a VáÀové)

Prodaná nevûsta

V kvûtnovém ãísle jste byli informo-
váni o tom, jak budou studenti vy‰‰ího
gymnázia, kromû maturantÛ, trávit ma-
turitní t˘den. Ale i my bychom chtûli
napsat o tom, jak probíhal tento t˘den
na niÏ‰ím stupni gymnázia. Pravda je,
Ïe jsme mûli tfii dny zkrácené vyuãování
pouze do pÛl dvanácté, zato v úter˘
26. 5. jsme se vrátili ze ‰kolní akce aÏ
o pÛl tfietí. V‰ech 120 studentÛ niÏ‰ího
gymnázia se totiÏ vypravilo na pfiedsta-
vení opery Prodaná nevûsta od Bedfiicha
Smetany. Stihli jsme derniéru tohoto
díla, neboÈ Janáãkovo divadlo se od

ãervna aÏ do podzimu kvÛli opravám
uzavfielo. Vûru nev‰ední a nezvykl˘
pohled byl na slavnostnû obleãené stu-
denty, ktefií odjíÏdûli autobusy po druhé
vyuãovací hodinû od budovy gymnázia.

Myslím, Ïe se nikdo z nás nenudil,
protoÏe hra byla pojata velmi netra-
diãnû. V reÏii  Ondfieje Havelky byl dûj
zasazen do zaãátku 20. století, a to kon-
krétnû do období masopustu. MoÏná
kvÛli tomu, aby dûj mladé obecenstvo
více zaujal. Spolu s herci jsme se stali
souãástí bujarého veselí, kdy je dovoleno
témûfi v‰e. Pfiítomní dospûlí se dokonce
doãkali ãepovaného piva a my v‰ichni
byli svûdky hospodské rvaãky jako vy-
malované z Ladov˘ch obrázkÛ. Dûj
i zpûvy v‰ak zÛstaly zachovány tak, jak
si pfiedstavoval autor opery.

Z ohlasÛ studentÛ mÛÏeme soudit,
Ïe se operní pfiedstavení líbilo a Ïe se
umíme, kdyÏ je potfieba, chovat jako
kultivovaní mladí lidé.

Spoleãensk˘ch akcí pro studenty by
mohlo b˘t bûhem roku i více, abychom
se dovedli pohybovat v kaÏdém pro-
stfiedí, i v tom divadelním, zcela samo-
zfiejmû.

Zuzana Brdíãková
a Karolína Svobodová (Kvarta)

Úspû‰ná Oktáva

Letos se konal jiÏ 3. roãník soutûÏe
o nejoriginálnûj‰í tablo pofiádané
MF DNES ve spolupráci s internetovou
galerií rajce.net. Oktáva z Gymnázia
Ti‰nov obsadila skvûlé 3. místo v rámci
Jihomoravského kraje. Její tablo
s názvem Dobr˘ roãník jste mûli moÏ-
nost vidût ve v˘loze Komerãní banky,
nyní je k dispozici na oktava-gymnazi-
um-tisnov.rajce.net.
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Podûkování Matefiské
‰kole pod Kvûtnicí

Leto‰ní ‰kolní rok v na‰í matefiské
‰kole byl posledním rokem programu
„Spoleãnû si hrajeme, spoleãnû objevu-
jeme svût“. Dûti nav‰tívily divadlo
Radost, betlém v ti‰novském kostele,
základní ‰kolu, aby vûdûly, co je ãeká
a nûkteré od záfií nemine, dûtské oddû-
lení mûstské knihovny. Jejich objevy
za‰ly i dál, a to do Pfiedklá‰tefií do Porta
coeli, kde na‰ly poklad, a na hrad
Pern‰tejn, kam jely na v˘let. Dárkem ke
Dni dûtí byl program na Ranãi Louãka.

Objevování v‰ak nebylo zamûfiené
jen na poznávání na‰eho okolí, ale
i vztahÛ, chování, zvykÛ a tradic. Proto
se aktivnû zapojily do programu na ti‰-
novském námûstí k oslavû Vánoc a potû-
‰ily svou náv‰tûvou babiãky a dûdeãky
v domovû na ÎernÛvce. Jejich práce
byly ocenûny ve v˘tvarné ãásti tvÛrãí
ankety „Co si stromy myslí“ v kategorii
dûtí do 12 let a umístily se na tfietím
místû v soutûÏi „O nejkrásnûj‰í vajíãko
Ti‰novska“ v první kategorii do 10 let.
To, Ïe si uÏily divadelní pfiedstavení ve
‰kolce, Mikulá‰e, vystoupení kouzel-
níka, ma‰karní rej, pobyty v solné
jeskyni, malování na textil, se rozumí
samo sebou.

Úspû‰n˘ byl i program pro pfied‰ko-
láky s názvem „Metoda dobrého startu“
pod vedením paní uãitelky Evy
Jarou‰kové. Rodiãe a dûti se scházeli
cel˘ rok. Pfiejeme na‰im pfied‰kolákÛm
hodnû pozitivní energie pfii objevování
svûta písmen a ãísel ve ‰kole.

Také se nám zdafiila spoleãná práce
rodiãÛ a dûtí pfii pfiedvánoãním tvofiení
v matefiské ‰kole a líbiv˘ byl program,
kter˘ si pro nás v adventním ãase pfii-
pravily dûti a paní uãitelky. Oslava Dne
matek byla tím nejkrásnûj‰ím dárkem

pfied prázdninami.
Krásn˘ rok pln˘ her, dovádûní, zá-

bavy a smíchu pro na‰e dûti pfiipravily
paní uãitelky Olga Bártová, Eva
Jarou‰ková, Eva Nechvilová a Dagmar
Visingrová. Zvlá‰tní podûkování patfií
paní uãitelce Evû Jarou‰kové za v˘uku
hraní na flétnu, zamûstnankyním ve
‰kolní kuchyni paní Marii Veãefiové
a paní Katefiinû Pokorné, provozním
zamûstnankyním paní Miloslavû
Paleãkové a paní Drahomífie Rohánkové
a ‰kolnici paní Katefiinû ·tarhové.

Souãasnû dûkujeme mûstu Ti‰nov
jako zfiizovateli za zaji‰tûní provozu
matefiské ‰koly. V‰em pfiejeme slunné
prázdniny.

spokojení rodiãe

Dopravní hfii‰tû

Dne 21. 5. 2009 se na Z· Smí‰kova
konaly testy znalostí dopravních pfied-
pisÛ a jízdy zruãnosti v rámci akce
BESIP pro Ïáky 4. roãníkÛ.

Do ‰koly jsme pfiijeli na kole.
Nejdfiíve jsme psali test s 20 otázkami.
Po testu jsme ‰li na hfii‰tû, kde byla na-
chystaná pfiekáÏková dráha. Nejdfiíve
nám inspektor zkontroloval kola, jestli
je máme vybavená podle pfiedpisÛ, pak
jsme objíÏdûli hfii‰tû za sebou v fiadû
a také jsme si pro‰li a projeli dráhu.
Mohli jsme udûlat tfii trestné body (‰láp-
nutí na zem, zastavení nebo nesplnûní
úkolu).

Nejprve jsme mûli projet mezi
dvûma tyãkami bez dotknutí tûla, pak
projet mezi cihlami bez dotknutí ‰lapá-
tek, projet mezi deskami, pfiejet vlny,
projet slalom, pfiedním kolem pfieskoãit
pfiekáÏku, objet kuÏel, dále vzít ze sto-
janu láhev a poloÏit na druh˘ stojan,
pfiejet úzkou lávku a zaparkovat na
urãeném místû. Kdo prospûl v testu
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a projel pfiekáÏkovou dráhu, získal prÛ-
kazku – „fiidiãák“ pro cyklistu.

Pak nám inspektor nachystal kfiiÏo-
vatku a rozdûlili jsme se na dvû druÏ-
stva a uãili jsme se projíÏdût kfiiÏovatku
oznaãenou znaãkami: „Hlavní silnice“,
„Stop“, „Dej pfiednost v jízdû“ a uãili
jsme se, kdo má pfiednost pfii jízdû. Pak
nás rozdûlil na ãtyfii druÏstva, pfiidal
pfiechody pro chodce a urãil policistu,
kter˘ dává znamení úãastníkÛm silniã-
ního provozu.

Den se nám velmi líbil.

Îáci 4. B Katefiina Vrzalová
a Josef Suchomel

Rybáfiské závody mládeÏe

Rybáfiské závody mládeÏe se konaly
jiÏ po 43., a to 31. 5. 2009 na rybníku
v Pfiedklá‰tefií v 6.30 hodin. Po zahájení
a pfiivítání 29 závodníkÛ zaãalo losování
míst a pfiíprava na vlastní závod, kter˘
byl zahájen v 7 hodin. KaÏd˘ závodník
si mohl zvolit zpÛsob lovu, a to buì na
plovanou nebo poloÏenou. Tyto dva
zpÛsoby mohli závodníci bûhem ãtyfiho-
dinového závodu stfiídat. Na regulérnost
závodÛ dohlíÏeli rozhodãí a vedoucí
rybáfisk˘ch krouÏkÛ.

V˘sledky:
1. ·tulpa Libor – celková délka ulove-

n˘ch ryb 416 cm (celkem 13 ks ryb)
2. Pafiízek Jakub – celková délka ulove-

n˘ch ryb 226 cm (celkem 6 ks ryb)
3. Skoup˘ Martin – celková délka ulove-

n˘ch ryb 184 cm (celkem 6 ks ryb)
4. Kováfi Martin – celková délka ulove-

n˘ch ryb 151 cm (celkem 5 ks ryb)
5. ·tulpová Markéta – celková délka ulo-

ven˘ch ryb 146 cm (celkem 5 ks ryb)

Ceny za nejvût‰í ulovené ryby získali:
Kfiipsk˘ Petr – amur 50 cm

Pafiízek Jakub – amur 50 cm
·Ûstek Michal – kapr 50 cm

Celkem bylo uloveno: 7 kaprÛ, 3 amufii,
1 úhofi, 1 lín a 38 ks bílé ryby, vesmûs
cejnÛ.

V‰ichni závodníci, nejen ti nejlep‰í, byli
odmûnûni hodnotn˘mi cenami, o které
se postarali:
– V̆ bor MO MRS v Ti‰novû
– Gammarus Hradãany
– Prodejna rybáfisk˘ch potfieb

pí A. Musilové na nám. Komenského
v Ti‰novû

Patfií jim velké podûkování. Dík
patfií také v‰em pofiadatelÛm a rozhod-
ãím, ktefií pfiipravili dûtem skvûlé
rybáfiské záÏitky. I kdyÏ bylo chladno
a v závûru závodÛ pr‰elo, mÛÏeme kon-
statovat, Ïe se 43. rybáfiské závody mlá-
deÏe vydafiily.

Za MO MRS Bohumil Kabe‰

„Obsluhovaly jsme
ãeského prezidenta“

Takto se mohou pochlubit dvû stu-
dentky lomnické SO· Fortika, kter˘m
se tato nev‰ední pfiíleÏitost naskytla
ve stfiedu 10. ãervna v Pfiedklá‰tefií.
Tam konãil prezident âeské republiky
Václav Klaus v doprovodu hejtmana



RÛzné

17TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2009

Jihomoravského kraje Michala Ha‰ka
svou tfiídenní pracovní cestu po jiÏní
Moravû.

Po prohlídce Porta coeli zavítal pre-
zident na Obecní úfiad v Pfiedklá‰tefií,
kde se setkal se starosty Mikroregionu
Porta a zastupiteli obce Pfiedklá‰tefií.
Tam hosty ãekalo slavnostní poho‰tûní
pfiipravené studenty Fortiky, pro nûÏ
byla tato ojedinûlá pfiíleÏitost moÏností
ukázat své dovednosti a také se sezná-
mit s nutností dodrÏovat protokol.

Svou spokojenost se sluÏbami
Fortiky potvrdil prezident mimo jiné
sv˘m podpisem do kroniky na‰í ‰koly.

SO· Fortika, Lomnice

Linka dÛvûry

KaÏd˘ z nás se obãas potfiebuje vypo-
vídat a jsou starosti, se kter˘mi se ne-
svûfiíme ani rodiãÛm, ani partnerovi,
ani nejlep‰ím kamarádÛm.

Ne kaÏd˘ sebere odvahu vyhledat
odbornou pomoc, posadit se do ãekárny
a ãelit pátrav˘m pohledÛm, a tak si od
svízelí, trápení a pocitÛ osamûlosti po-
máháme v‰elijak; nûkdo nav‰tûvuje
pravidelnû, tfiebas i dvakrát dennû,
místní knihovnu, jin˘ si postûÏuje v ob-
chodû, leckdo zavítá do restauraãních
prostor. âím vût‰í prÛ‰vih, tím ãastûj-
‰ím je hostem. Problém to nefie‰í, ale
aspoÀ na chvíli je líp.

Lidé v nouzi mají jedno spoleãné
– hledají nûkoho nestranného, nezauja-
tého, jedince dostateãnû „nad vûcí“,
ov‰em zároveÀ vnímavého, kter˘ jim
bude naslouchat, bude tu pro nû. Pokud
se v jejich blízkosti zrovna nikdo takov˘
nevyskytuje, ãi pokud trpí ost˘chavostí
nebo jsou vzniklou situací natolik
zaskoãeni, Ïe do slova a do písmene
nevûdí kudy kam, zÛstávají se sv˘m

problémem sami. Následn˘m zkratkovi-
t˘m jednáním pak vlastnû demonstrují
skuteãnost, Ïe malér, se kter˘m se
právû pot˘kají, je nad jejich síly.

Vût‰inû tûchto zoufal˘ch ãinÛ by se
pfiitom dalo pfiedejít, a právû proto je tu
Linka dÛvûry, dostateãnû anonymní
a zároveÀ dostupná. Zprostfiedkovává
potfiebn˘ kontakt, dává zpûtnou vazbu
a nabízí pomoc tfiebas odkazem na spe-
cializovaná pracovi‰tû z oblasti právní ãi
sociální, která se klientovi budou moci
vûnovat tak dlouho, dokud s jejich pfii-
spûním své trable nevyfie‰í. Obraznû fie-
ãeno hasí malé plamínky, a tak pÛsobí
preventivnû proti rozsáhl˘m poÏárÛm.

Linka dÛvûry zkrátka pomáhá tím,
Ïe je a vyslechne kaÏdého, kdo o to stojí.
Tfieba i Vás.

Katka Marion

Trhy kaÏdou sobotu

13. ãervna byly zahájeny
pravidelné sobotní trhy.
Na jednotliv˘ch stáncích
najdete kaÏd˘ víkend aÏ do
31. fiíjna své oblíbené
zboÏí: ovoce a zeleninu

v biokvalitû, pfiebytky ze zahrad (avizo-
vány jsou i tfie‰nû), domácí mouãníky,
rÛzné druhy s˘rÛ, místní pivo a dal‰í.
Aktuální seznam prodejcÛ sledujte
ve videotextovém vysílání Ti‰novské
televize, na stránkách http//trhy.tisnov-
sko.eu, na nástûnce Ekoporadny
Ti‰novsko vedle lékárny Arnica a v nové
v˘vûsce pfiímo na námûstí (v horní ãásti
pod po‰tou, u mapy Ti‰novska).

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

Dal‰í trhová slavnost – tentokrát
SklizÀová – je pfiipravována na 29. srpna.
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Podzimní ble‰í trhy
Vzhledem k zájmu prodávajících

a nakupujících pfii prvních ble‰ích trzích
byl vytipován i podzimní termín a to
19. záfií. V tuto sobotu se nebudou konat
trhy zamûfiené na místní potraviny
a v˘robky, ale na jednotliv˘ch stáncích
najdete obno‰ené obleãení, staroÏit-
nosti, domácí potfieby, VHS kazety,
knihy a jinou papírovou vete‰. Nechcete
také vy nabídnout k prodeji, co uÏ doma
nepotfiebujete?

Zamluvení stánkÛ a zaplacení po-
platku za uÏívání vefiejného pro-
stranství v sazbû 15 Kã/m2 jsou nutné
pfiedem u paní Evy Zavfielové, mûsto
Ti‰nov, nám. Míru 111, pfiízemí,
tel.: 549 439 851, e-mail: eva.zavrelova
@tisnov-mesto.cz, která vám rovnûÏ po-
skytne bliÏ‰í informace.

Pofiádání Ble‰ích trhÛ na jafie a na
podzim se stane pravideln˘m zpestfie-
ním Ti‰novsk˘ch trhÛ.

KK

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

âervenec
Pátek 3. 7. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 7. 7. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 14. 7. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb

Srpen
Pondûlí 3. 8. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 4. 8. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 11. 8. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 18. 8. 19.30 Vzácné setkání bratrÛ NedvûdÛ
Pondûlí 24. 8. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 25. 8. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND

Z kroniky ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ
75 let ãinnosti spolku

(pokraãování z TN ã. 10)
Ti‰nov v roce 1934

Samostatnou kapitolou v kronice ti‰-
novsk˘ch zahrádkáfiÛ je popis mûsta
a událostí v dobû vzniku spolku – v roce
1934. Není mnoho pamûtníkÛ, ktefií
Vám mohou vyprávût, jak se Ïilo

v Ti‰novû pfied 75 lety. Vybrala jsem pro
Vás nûkteré zajímavosti ze zápisu v kro-
nice.

V roce 1934 mûlo mûsto Ti‰nov 4.212
obyvatel a 625 domÛ. Starostou mûsta
byl pan Alois ¤ezáã, majitel továrniãky
na ‰átky. Je v kronice oznaãen jako
jedna z nejpokrokovûj‰ích osobností
Ti‰nova. Funkce starosty byla ãestná
a neplacená a pan Alois ¤ezáã ji zastá-
val od roku 1914.
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V roce 1934 bylo v Ti‰novû 14 obãan-
sk˘ch sdruÏení a politick˘ch stran,
které se ucházely o pfiízeÀ voliãÛ.
Dokládají to v˘sledky voleb z roku
1932:
1) Strana lidová

368 hlasÛ (5 mandátÛ)
2) Národní demokraté

350 hlasÛ (5 mandátÛ)
3) Sociální demokraté

349 hlasÛ (5 mandátÛ)
4) Komunisté

250 hlasÛ (3 mandáty)
5) Nár. obec fa‰istická

224 hlasÛ (3 mandáty) 
6) Strana polit. Ïivnostenská

128 hlasÛ (2 mandáty)
7) SdruÏ. obã. zaml˘nsk˘ch

125 hlasÛ (1 mandát)
8) Strana agrární

124 hlasÛ (1 mandát)
9) Strana pokrokov˘ch Ïen

106 hlasÛ (1 mandát)
10) KfiesÈanská strana nepolitická

– 81 hlasÛ (1 mandát)
11) Strana národ. socialistická

– 75 hlasÛ (1 mandát)
12) SdruÏení majitelÛ domÛ

42 hlasÛ (0 mandátÛ)
13) Nepolitiãtí obãané

32 hlasÛ (0 mandátÛ)
14) SdruÏení pro pofiádek v obci

18 hlasÛ (0 mandátÛ)
Dne 14. bfiezna 1932, v pondûlí

v trÏní den, konal se hladov˘ pochod
nezamûstnan˘ch. Byl rozehnán ãet-
nictvem.

Kromû spolku zahrádkáfiÛ byly
v roce 1934 ve mûstû dal‰í spolky.
Nejpoãetnûj‰í byl Sokol, kter˘ se vûno-
val tûlov˘chovné, divadelní a hudební
ãinnosti. Dále zde byly Katolická vzdû-
lávací jednota a její tûlov˘chovná sloÏka
Orel, Dûlnická tûlov˘chovná jednota,

Dûlnická federovaná tûlocviãná jednota,
Feriární studentsk˘ spolek Barák,
Spolek krejcarov˘, Vrtáci, Okresní uãi-
telsk˘ spolek Budeã, Spolek pfiátel mys-
livosti, Klub ãesk˘ch turistÛ, Jednota
âsl. obce legionáfiské, Okresní péãe
o mládeÏ, fotbalov˘ klub AFK a dal‰í.
Nejv˘znamnûj‰í instituce
a ústavy ve mûstû byly:
Okresní hejtmanství
Okresní soud s vûznicí
Okresní ãetnické velitelství
Okresní silniãní správa
Okresní finanãní správa
Spofiitelna mûsta Ti‰nova
Kontribuãenská záloÏna
Obãanská záloÏna
Moravská banka
Spofiitelní a záloÏensk˘ spolek
Îivnostenská a obchodní záloÏna
Zdravotní a sociální zafiízení a akce:
Sanatorium dr. Franti‰ka Kuthana
Sanitní vozy dobrovoln˘ch hasiãÛ, izo-
laãní místnost Na Mlékárnû
Chudobinec ve správû mûsta
Okresní péãe o mládeÏ
Mléãná akce (pfii chlapecké a dívãí
‰kole pro nemajetné Ïáky)

V Ti‰novû mûlo své ordinace ‰est lé-
kafiÛ, jeden odborn˘ zubní lékafi a dva
dentisté.

Ze ‰kol jsou v kronice jmenovány:
Reformní reálné gymnázium, Obecná
a mû‰Èanská ‰kola chlapecká, Obecná
a mû‰Èanská ‰kola dívãí.

K nejv˘znamnûj‰ím  prÛmyslov˘m
podnikÛm patfiila mûstská elektrárna
– obecní ml˘n, obecní jatky, továrna na
hospodáfiské stroje pana Hejla, továrna
na patentní zámky pana Mudrocha,
továrna pana Mouky, umûlecké zámeã-
nictví pana Ryby, továrna na elektromo-
tory pana Pe‰ka, parní pila pana
Brabce, druÏstevní lihovar, továrna na
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V˘sledky ãtyfiboje

8. roãník atletického ãtyfiboje po-
fiádan˘ Atletick˘m klubem Ti‰nov v so-
botu 13. ãervna pfiilákal rekordní úãast

73 závodníkÛ. Potû‰ující byla zejména
hojná úãast nejmen‰ích a nejmlad‰ích
borcÛ. Za sluneãného poãasí závodily
dûti ve ãtyfiech atletick˘ch disciplínách
– bûh na 60 m, skok do dálky, hod míã-

‰átky pana ¤ezáãe, kruhová cihelna
pana Bílého, kruhová cihelna Obãanské
záloÏny, strojní v˘robna cihel pana
Dusíka, âerven˘ ml˘n pana Bauera,
praÏírna Ïitné kávy Demeter a knihtis-
kárna pana Crhy.

V zemûdûlství pfievládali malozemû-
dûlci.

KaÏdé pondûlí se konaly v Ti‰novû
trhy a bûhem roku ‰est trhÛ v˘roãních.

Mezi v˘znamn˘mi osobnostmi
Ti‰nova té doby jsou v kronice uvedeni
dr. Josef Drbal – zakladatel Sokola
v Ti‰novû a velk˘ propagátor symfonic-
k˘ch a operních hudebních dûl, v˘-
znamn˘ ak. malífi Josef Jambor, Hynek
Bím - fieditel ‰kol v.v., hudební skladatel
a sbûratel lidov˘ch písní, prof. Tomá‰
·ílen˘ – spisovatel a reformátor ãeského
tûsnopisu, prof. Oldfiich Rosenbaum
– ak. malífi, prof. Dr. Karel Krejãí

– autor mnoha pojednání o umûní,
MUDr. Franti‰ek Kuthan – zakladatel
ti‰novského sanatoria, Franti‰ek
Halouzka – mistr houslafi, Antonín
Kheil – hudební skladatel a sbormistr.

V roce 1934 se konaly ve mûstû
oslavy v˘roãí: 50 let mû‰Èanské ‰koly,
50 let Ïel. dráhy Ti‰nov – Brno, 50 let
zaloÏení studentského spolku Barák,
40 let od zaloÏení Zimní hospodáfiské
‰koly.

Nov˘ zahrádkáfisk˘ spolek zaloÏen˘
v˘znamn˘mi osobnostmi mûsta obohatil
tehdej‰í spolkové a spoleãenské dûní
v Ti‰novû.

(Pokraãování pfií‰tû)
M. Kulhánková

Zúãastnûní závodníci
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kem a vytrvalostní bûh. Seznam vítûzÛ
obsahuje 10 jmen, ostatní umístûní
vãetnû kompletních v˘sledkÛ a fotogale-
rie jsou ke shlédnutí na webov˘ch strán-
kách www.aktisnov.wz.cz. Ocenûni byli
v‰ichni závodníci, extra pak nejmlad‰í
úãastník a úãastnice.

Vítûzové jednotliv˘ch kategorií:
Pfiedpfiípravka II – CH Jifií Pe‰ka;
Pfiedpfiípravka II – D Petra Knoflíãková;
Pfiedpfiípravka I – CH Tomá‰ Kubíãek;
Pfiedpfiípravka I – D Lucie Lahodová;
Pfiípravka – CH Filip Paul; Pfiípravka
– D Helena Pe‰ková; Mlad‰í Ïáci Martin
Koneãn˘; Mlad‰í Ïákynû Tereza ·kopí-
ková; Star‰í Ïáci Jakub Du‰ek; Star‰í
Ïákynû Eli‰ka Poelzelbauer.

Pofiadatelé vÏdy hodnotí závody ze-
jména podle poãtu startujících. Letos je
vedení AK velmi spokojeno a dûkuje
tímto partnerÛm závodu, ktefií se podí-
leli na jeho pfiípravû a prÛbûhu: âesko-
slovenské obchodní bance, Geodetické
kanceláfii Souãek, mûstu Ti‰novu
a vedení Z· nám. 28. fiíjna.

Atletické 2. kolo II. ligy
Uherské Hradi‰tû hostilo 6. ãervna

2. kolo soutûÏe druÏstev. Z ti‰novsk˘ch
atletek opût v˘raznû bodovaly a k celko-
vému vítûzství Ïen pomohly Tereza
Souãková (3. na 100 m pfi., 2. na 400 m
pfi. a 3. v o‰tûpu), Veronika Patzelová
(3. na 400 m pfi., 4. na 800 m) a Tereza
Du‰ková (2. na 100 m pfi., 1. na 400 m
pfi., 4. v dálce).

MuÏi obsadili tentokráte místo páté.
K nûmu pomohli bodovû Martin Sebera
(7. na 110 m pfi. a 6. v trojskoku) a Dan
Pokorn˘ (9. na 400 m pfi. a 11. na 100 m).

M.S.

Ocelov˘ muÏ
– Ocelová Ïena 2009

Poslední kvûtnová sobota jiÏ tra-
diãnû patfií v Ti‰novû k setkání
sportovcÛ z celé republiky, ktefií se
v nároãném testu fyzické kondice snaÏí
o získání titulu Ocelov˘ muÏ nebo
Ocelová Ïena. Ano, ãtete správnû, neboÈ
závodu se pravidelnû zúãastÀují také
zástupkynû nûÏného pohlaví.

Leto‰ní roãník byl jiÏ devát˘m
v fiadû a navázal na pfiedchozí úspû‰né
roãníky. BohuÏel leto‰ní poãasí pfiineslo
urãité komplikace, se kter˘mi se „oce-
láci“ vyrovnali se ctí. Od rána byla
obloha zataÏená a z nebe se sná‰el dé‰È,
ale to neubralo nikomu na chuti závodit.
SoutûÏilo se v pûti disciplínách:
– tlak v lehu s velkou ãinkou (muÏi

50 kg nebo 65 kg, Ïeny s 25 kg na ma-
ximum)

– shyby na hrazdû podhmatem ãi nadh-
matem

– sedy-lehy bez opory nohou na 2 mi-
nuty

– bûh na 4800 m, 2/3 silnice a 1/3 terén
– cyklistická ãasovka na 42 km (jsou po-

volena silniãní i horská kola)
Na startu závodu se se‰lo 42 muÏÛ

a 5 Ïen, ktefií byli rozdûleni do 7 vûko-
v˘ch kategorií. Na‰e mûsto mûlo díky
ãlenÛm  Ti‰nov Bikers poãetné zastou-
pení, ale pfiekvapili rovnûÏ nováãci,
ktefií ‰li do tohoto závodu poprvé  a hned
se jim podafiilo uspût.

V kategorii juniorÛ zvítûzil Vojtûch
Trãka ze Slavonic. Josef Procházka
z TJ Sokol Lomniãka titul nezískal
vzhledem k ‰patnû zajeté cyklistické
ãasovce. Vûfiím, Ïe se na X. roãník pfii-
praví jiÏ dokonale a titul získá.

Nejvíce obsazená b˘vá kategorie
muÏi 20 – 34 let a zde na‰i borci
prokázali své kvality.
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Vzpomínky

Dne 27. ãervna 2009
uplyne druh˘ bolestn˘
rok ode dne, kdy nás
navÏdy opustil bez jedi-
ného slova rozlouãení
pan PETR âEPIâKA.
Kdo jste ho znali a mûli

rádi, vzpomeÀte s námi. Stále vzpomíná
syn Mí‰a, maminka a Marcela.

Dne 28. ãervna to bude
rok, co nás navÏdy opus-
til pan Ing. VINCENT
GREGU·. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïelka a dûti s rodinami.

1. místo tradiãnû patfií Josefu
Kfiivánkovi z Brna, kterého není jed-
noduché porazit, neboÈ podává ‰piãkové
a vyrovnané v˘kony ve v‰ech disciplí-
nách.

7. místo obsadil Marek Voborn˘
z TJ Sokol Kfioví.

8. místo Martin Polívka (ti‰novsk˘
nováãek, kter˘ se pfiipravoval ve
Fitcentru).

9. místo obsadil nûkolikanásobn˘
drÏitel titulu OM ãlen Ti‰nov Bikers
Bc. Karel Souãek.

11. místo obsadil také zku‰en˘ zá-
vodník a drÏitel titulu OM, ãlen  Ti‰nov
Bikers Bc. Michal Hubáãek.

19. místo získal nováãek v soutûÏi
a ãlen Ti‰nov Bikers Ing. Pavel Îák.

V kategorii muÏÛ 34 – 44 let úÏasnû
pfiekvapil ti‰novsk˘ nováãek v soutûÏi
PhDr. David Kune‰, kter˘ obsadil
1. místo a porazil i zakladatele soutûÏe
Ocelov˘ muÏ Ing. Karla Vydru ze Sokola
Îebrák.

1. místo v kategorii Ïen obsadila
nûkolikatinásobná vítûzka soutûÏe
RNDr. Alena Îákovská z Brna.

2. místo obsadila Mgr. Václava
Zodererová z Prahy, která v leto‰ním
roce získala také 2. místo na MS ve ·v˘-
carsku ve v‰eobecném fitness.

Ti‰novsk˘ závod se opravdu vydafiil,
o ãemÏ svûdãí spokojení závodníci,
diváci a v neposlední fiadû také organi-
zátor, kter˘ by chtûl z tohoto místa také
podûkovat ‰tûdr˘m sponzorÛm, ktefií
umoÏnili zajistit dÛstojn˘ prÛbûh
závodu.

G. G.
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Inzerce

Vymûním 2+1 v âebínû za 1+1
v Ti‰novû. Tel.: 732 854 812

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

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

Pronájem bytu 3+1 OV v Ti‰novû, na
sídl. Kvûtnice, 73 m2, 1. patro po rekon-
strukci, 8000,- Kã + inkaso. Voln˘ od záfií
2009. Tel.: 604 156 583, 549 411 902

Pronajmu luxusnû zafiízen˘ byt 2+kk
v novostavbû v Ti‰novû. Nová kuch.
linka, terasa, vest. skfiínû. Dlouhodobû,
cena dohodou. Tel.: 608 922 990

Pronajmu 2+kk, nov˘ v Kufiimi.
Tel.: 721 569 189

Pronajmu byt 1+1, ul. Jamborova.
Ihned voln˘. Tel.: 775 445 942

Pronajmu garáÏ u Tech. sluÏeb. Od
1. 7. Tel.: 731 847 016, 511 137 829

Nabízím douãování uãiva Z· i S·
u Vás doma, Ti‰nov. Volejte: 605 381 031

Nabízím pomoc ve Va‰í domácnosti
(napfi. úklid, Ïehlení…), Ti‰nov,
70,- Kã/hod. Volejte: 605 381 031

PÛjãka pro v‰echny s nejv˘hodnûj‰ími
podmínkami. Info tel.: 739 779 049

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

Restaurace Ti‰novská rychta pfiijme 
v˘pomoc do obsluhy, nejlépe s praxí.
Zn. spolehlivost. Tel.: 603 922 974

Restaurace v Hradãanech „Na Hradû“
pfiijme do HPP ãí‰níka/servírku s praxí.
Tel.: 603 819 198

V mûsíci kvûtnu 2009 uplynulo deset let
od chvíle, kdy nás navÏdy opustil tatí-
nek a dûdeãek pan OLD¤ICH KOU-
DELKA. A v mûsíci únoru 2009 uply-
nuly tfii smutné roky od úmrtí na‰í
maminky a babiãky paní  MARIE
KOUDELKOVÉ. Za tichou vzpomínku
dûkují dcery s rodinami.

Dne 26. 6. 2009 vzpomeneme 1. smutné
v˘roãí, co nás navÏdy opustil ná‰
manÏel, tatínek a dûdeãek pan
ANTONÍN HORT. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje manÏelka, dcery Dagmar
a Lenka s rodinami.
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