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MıllerÛv dÛm

Ani pfies dlouhou zimu nebyly pfie-
ru‰eny stavební práce na nejvût‰í in-
vestiãní akci mûsta v tomto roce – na re-

konstrukci Mıllerova domu. Pfies zimu
bylo moÏné pokraãovat v pracích uvnitfi
objektu: dûlaly se dfievûné konstrukce
stropu nad II. NP, podlahy nad klen-

bami I. NP, omítky, vnitfiní rozvody
elektroinstalace. Za pfiíznivûj‰ího poãasí
se pracovalo na pfiístavbû, kde je do-
konãena hrubá stavba. Nyní nás ãeká
rekonstrukce stfiechy a v˘mûna po‰ko-
zen˘ch ãástí krovu.

Po provedení podlah, stropÛ a omí-
tek se jiÏ zaãíná jasnû r˘sovat vzhled
v‰ech místností a dokonãení akce do-
stává reálnou podobu.

Ing. Kratochvílová D.

Informace o uzavírkách

Informujeme obãany Ti‰nova, Ïe
z dÛvodu opravy povrchu vozovky bude
od 1. 5. 2010 do 15. 7. 2010 úplnû uza-
vfiena silnice ã. II/379 v mûstysu Deblín. 

Objízdná trasa je vedena pfies obce
Braní‰kov, Mar‰ov, LaÏánky, mûstys
Veverská Bít˘‰ka dále pfies obce
Chudãice, Sentice, Hradãany, mûsto
Ti‰nov a následnû pfies obce Nelepeã-
-ÎernÛvka a Úsu‰í-âíÏky. Nákladní
automobily musí z Chudãic pfies
Moravské Knínice, Kufiim, âebín a na-
pojí se v Hradãanech.

Dal‰í omezení provozu se plánuje
na 16. 5. 2010 (nedûle) od 12.00 do
18.00 hod., kdy bude uzavfiena ãást
silnice na Îelezné mezi nov˘m hfibito-
vem a odboãkou k Limovû. Uzavírka
bude z dÛvodu pofiádání cyklistického
závodu „Memoriál Ivo Medka“.

Poslední plánované omezení provozu
se plánuje od 29. 4. 2010 do 2. 5. 2010,
kdy bude omezen provoz v ulicích
Drbalova, Parolkova a Na Hrádku
z dÛvodu konání Mezinárodní expozice
minerálÛ.

Uvedené uzavírky budou fiádnû
oznaãeny pfiechodn˘m dopravním zna-
ãením. Dûkujeme v‰em za pochopení
a omlouváme se za pfiípadné vzniklé
komplikace.

OSMI

Oznámení

Oznamujeme obãanÛm, Ïe pondûlní
svoz smûsného domovního odpadu,
kter˘ vychází na Velikonoãní pondûlí,
bude uskuteãnûn jiÏ v sobotu 3. 4. 2010.

Ing. Václav Drhlík
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Zápis do v‰ech matefisk˘ch
‰kol v Ti‰novû na ‰kolní rok
2010/2011

Zápis dûtí do M·
Ve ãtvrtek 8. dubna 2010 od 8.00

do 16.00 hod. pfiijdou rodiãe s dítûtem
do té M·, kde jim prÛzkum naznaãil
moÏnost jeho pfiijetí a vyzvednou si ti-
skopisy k pfiijímacímu fiízení do:
– M· U Humpolky – pro obû pracovi‰tû

na Kvûtnické i U Humpolky
– M· Sluníãko Na Rybníãku
– M· Horova

Ve ãtvrtek 15. dubna 2010 od 8.00
do 16.00 hod. rodiãe dûtí pfiedají fiedi-
telce vyplnûné a potvrzené tiskopisy,
pfiinesou s sebou rodn˘ list dítûte, svÛj
obãansk˘ prÛkaz nebo jin˘ doklad
o trvalém pobytu.

Pfievzetí rozhodnutí o pfiijetí/nepfiije-
tí do M· probûhne ve ãtvrtek 13. 5.
2010 od 8.00 do 16.00 hod.

K ukonãení pfiijímacího fiízení je
nutné se dostavit v obou pfiípadech.

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

Upozornûní

Okresní soud Brno-venkov,
Polní ã. 39, Brno hledá obãany
v Ti‰novû, ktefií by mûli zájem vykonávat
funkci pfiísedícího okresního soudu
Brno – venkov v letech 2010 aÏ 2014.

Pfiísedícím mÛÏe b˘t ustanoven
státní obãan âeské republiky, kter˘ je
zpÛsobil˘ k právním úkonÛm, je bez-
úhonn˘ a jestliÏe jeho zku‰enosti a mo-
rální vlastnosti dávají záruku, Ïe bude
svou funkci  fiádnû zastávat. RovnûÏ
musí b˘t splnûna podmínka, Ïe v den
ustanovení dosáhl vûku nejménû 30 let
a souhlasí se sv˘m ustanovením za pfií-

sedícího a s pfiidûlením ke zdej‰ímu
soudu. Dal‰í podmínkou je, Ïe je pfiihlá-
‰en v Ti‰novû k trvalému pobytu nebo
zde pracuje.

V pfiípadû zájmu Ïádáme laskavû ob-
ãany, aby se dostavili na MûÚ Ti‰nov,
kanceláfi tajemníka – Iva Dvofiáãková,
popfiípadû nás kontaktovali na telefon-
ním ãísle: 549 439 715

Pfiípadné zájemce budeme evidovat
do 15. 4. 2010, dle zákona ã. 6/2002 Sb.,
§ 64 a budou dále schvalováni na nej-
bliÏ‰ím zasedání Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova.

(kanceláfi tajemníka)

Sbûr textilu a o‰acení
– humanitární sbírka

Mûsto Ti‰nov ve spolupráci s Diakonií
Broumov a se spoleãností SITA CZ a. s.
vyhla‰uje jarní humanitární sbírku.
Od 6. 4. do 17. 4. 2010 mÛÏete v pytlích
pfiedat nezneãi‰tûné o‰acení a textil na
sbûrn˘ dvÛr, Wágnerova 1543, Ti‰nov.
Sbûrn˘ dvÛr je otevfien v pracovní dny
od 7.00 do 15.00 hod., v pondûlí do
16.30 hod. MÛÏete vyuÏít také sobot
10. 4. a 17. 4., kdy je otevfieno od 8.00 do
12.00 hod. Sbírku si poté pfievezmou do-
pravci z Diakonie Broumov.

MÛÏete darovat letní a zimní oble-
ãení (dámské, pánské, dûtské), lÛÏko-
viny, prostûradla, ruãníky, utûrky,
záclony, látky (min. 1m2), pefií, péfiové
a vatové pfiikr˘vky, pol‰táfie, deky
a nepo‰kozenou obuv.

Pro potfieby humanitární sbírky
nelze pfiijmout: zneãi‰tûn˘ a vlhk˘
textil, elektrospotfiebiãe, ledniãky, tele-
vize, nábytek, poãítaãe, jízdní kola, lyÏe,
dûtské koãárky, matrace, koberce – ty se
transportem znehodnotí.

V Diakonii Broumov se darovan˘
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textil a dal‰í vûci pfiebírají a tfiídí.
Nejsou-li vyuÏitelné pro humanitární
úãely, dochází k jejich zpracování pro
dal‰í v˘robu. Tuto práci vykonávají lidé
v obtíÏné Ïivotní situaci (bez pfiístfie‰í,
po v˘konu trestu, odchodu z v˘chovné
péãe apod.), ktefií v regionu jen obtíÏnû
nacházejí pracovní uplatnûní. Diakonie
jim kromû práce nabízí také ubytování
a stravu. VyuÏijí-li tuto ‰anci, získávají
velkou moÏnost zafiadit se do bûÏného
Ïivota. Darováním pro Diakonii
Broumov tak vytváfiíte pracovní uplat-
nûní pro potfiebné, ktefií jinak konãí bez
zázemí na ulici.

Sbûr probíhá jiÏ tradiãnû v avizované
dny kaÏdé jaro a podzim.

Ing. Václav Drhlík

Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe budou opût po
mûstû a obcích umísÈovány velkoobje-
mové kontejnery, a to pouze na velkoob-
jemov˘ odpad. Kontejner na bioodpad
vzhledem k dal‰ím moÏnostem tfiídûní
bioodpadu jiÏ nebude pfiistavován. Na
níÏe uveden˘ch místech mÛÏete z biood-
padu jiÏ pfiedat pouze vûtve z ofiezu
stromÛ a kefiÛ, které se dále na sbûrném
dvofie ‰tûpkují.
Plán pfiistavení velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ
6. 4. 2010 – ul. âernohorská,

ul. Janáãkova
8. 4. 2010 – ul. Kvapilova,

parkovi‰tû u po‰ty 3
13.4. 2010 – ul. Drbalova, U Humpolky
15.4. 2010 – parkovi‰tû ul. Polní,

ul. Erbenova
20.4. 2010 – ul. Mr‰tíkova,

ul. Klá‰terská (u závor)

22.4. 2010 – ul. Na Hrádku (u hfibitova),
ul. PurkyÀova (nemocnice)

27.4. 2010 – Pej‰kov (u zastávky),
Jamné („U VlachÛ“)

29.4. 2010 – Z· 28. fiíjna (parkovi‰tû),
ul. Brnûnská (u pily),
Hajánky

4. 5. 2010 – ul. Za Ml˘nem, ul. Hala-
sova, ul. Králova (na konci)

Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti
je umístûn kontejner v dobû od
l4.00 hod. do l8.00 hod.

Za velkoobjemov˘ odpad lze pova-
Ïovat odpad, kter˘ vzhledem k jeho
rozmûrÛm nelze uloÏit do vlastních
odpadov˘ch nádob (popelnic). Jsou to
pfiedev‰ím skfiínû, sedací soupravy,
koberce, Ïelezo aj. Pokud je to moÏné,
prosíme o maximální sníÏení objemu
tohoto odpadu. U skfiíní se jedná o roz-
montování, s kter˘m mÛÏe pomoci i obs-
luha u kontejnerÛ. Stejnû jako pfii pod-
zimním termínu mají obãané i moÏnost
pfiedání velkoobjemového elektrozafií-
zení, které podléhá zpûtnému odbûru
(chladniãky, sporáky, televize, moni-
tory aj.) a které mûsto odebírá na sbûr-
ném dvofie. Respektujte prosím pokyny
obsluhy, dûkujeme!

Co se t˘ãe bioodpadu, Ïádáme ty ob-
ãany, ktefií mají moÏnost bioodpad kom-
postovat na vlastních zahrádkách, aby
tímto zpÛsobem bioodpad likvidovali,
jedná se o nejvhodnûj‰í zpÛsob vyuÏití
bioodpadu. Obãané mají moÏnost
bezplatného zapÛjãení kompostéru
o objemu 390 litrÛ a rozmûrech
110�66�66 cm. Dal‰í moÏností je vyuÏi-
tí systému sbûru bioodpadÛ v zástavbû
rodinn˘ch domÛ a bytov˘ch domÛ se za-
hradou tak, Ïe si vypÛjãíte od mûsta ná-
dobu na bioodpad („hnûdou popelnici“),
která Vám bude pravidelnû vyváÏena.
Kompostér ãi nádobu na bioodpad pfiedá
nov˘m zájemcÛm na sbûrném dvofie
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mûsta (ul. Wágnerova 1543) pan
PivoÀka (tel. 775 868 960) proti podpisu. 

Kromû mobilního sbûru mají obãané
moÏnost svÛj odpad uloÏit celoroãnû do
sady kontejnerÛ stabilnû umístûn˘ch na
sbûrném dvofie, ulice Wágnerova 1543,
a to v pondûlí (7.00 – l6.30 hod.), v úter˘
– pátek (7.00 – l5.00 hod.) a v sobotu
(8.00 – l2.00 hod). Zde mÛÏete uloÏit vel-
koobjemov˘ smûsn˘ odpad, bioodpad,
Ïelezo, papír, plasty, nebezpeãné odpady,
elektrozafiízení podléhající zpûtnému
odbûru a dal‰í.

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

Za odpad z domácností nelze
povaÏovat stavební suÈ, krytinu
a ostatní stavební odpad nebo v˘-
kopek zeminy. Tento materiál je

moÏné na sbûrném dvofie uloÏit za
úhradu.

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

Pfiipomínáme, Ïe svoz bioodpadu
probíhá od 1. 3. kaÏd˘ lich˘ t˘den aÏ do
6. 12. 2010. Svoz bioodpadu plánovan˘
dne 15. 3. probûhl z technick˘ch dÛvodÛ
aÏ 16. 3., omlouváme se za vzniklé kom-
plikace. Od 29. 3. vãetnû bude sváÏen
smûsn˘ domovní odpad v t˘denní ãet-
nosti aÏ do konce záfií, od fiíjna do pro-
since dále kaÏd˘ sud˘ t˘den.

Ing. Václav Drhlík

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

stfieda 31. bfiezna v 17.00 hod.
sál kina Svratka

Pfiedná‰ka
JAK SE VYHNOUT RAKOVINù

Hovofií
profesor MUDr. Jan Îaloudík, CSc.

Pofiadatelem akce je Obãanské sdru-
Ïení pro region Rosice, MûKS poskytuje
sál k její prezentaci.

stfieda 31. bfiezna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

8. koncert sezóny KPH 2009/2010
CANTUS ET CORDIS

Zuzana Veverková – zpûv
Eva Kalová – housle

Zita Vinklerová – housle, viola
Katka Stávková – viola da gamba

Marek Kubát – arciloutna, barokní
kytara

Pûtice hudebníkÛ, hrajících na do-
bové nástroje a jejich repliky, se zab˘vá
interpretací duchovní a svûtské hudby
17. a 18. století.
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pátek 2. dubna ve 21.00 hod.
mal˘ sál MûKS

Jazzov˘ klub HM
ELENA SONENSHINE TRIO

Elena Sonenshine – zpûv
Mirek Linka – kytara

Petr Dvorsk˘ – kontrabas

Elena Sonenshine (Suchánková),
dnes jedna z nejlep‰ích ãesk˘ch 
jazzov˘ch zpûvaãek, studovala na
Konzervatofii J. JeÏka a následnû zís-
kala stipendium na proslulé Berklee
College of Music v americkém Bostonu.
Vystupuje pravidelnû na jazzov˘ch festi-
valech v zahraniãí a její vynikající debu-
tové album You Go To My Head, oce-
nûné jako druhé nejlep‰í ãeské jazzové
CD roku 2001, vy‰lo dokonce pfiímo
v USA, kde se udrÏelo ãtyfii t˘dny v Ïeb-
fiíãku 50 nejhranûj‰ích jazzov˘ch desek
po cel˘ch Spojen˘ch státech.

Repertoár tria obsahuje jak vlastní
skladby vãetnû zajímav˘ch jazzov˘ch
úprav lidov˘ch písní, tak klasické stan-
dardy od A. C. Jobima, T. F. Wallera ãi
H. Silvera, pfiizpÛsobené stylu a nástro-
jovému obsazení tria. V˘jimeãné napo-
jení mezi zpûvaãkou a ostatními hudeb-
níky je dáno dlouholetou stabilitou se-
stavy. V minulosti Elena tvofiila s obûma
zbyl˘mi ãleny tria skupinu Jocose Jazz,
kam patfiili je‰tû pianista Vladimír
Strnad a bubeník Branko KriÏek.
Takfika empatická souhra seskupení vy-
nikne zejména v ãast˘ch a objevn˘ch
improvizaãních pasáÏích. Elena opako-
vanû (naposled 2009) úãinkuje v kon-
certní sérii Jazz na Hradû, v roce 2005
objela celou âeskou republiku jako vel-
vyslanec Philips International Jazz
Festivalu, o rok pozdûji koncertovala na
festivalu PraÏské jaro, v letech 2007
a 2008 pob˘vala ãást roku v USA, vy-
stupovala napfi. ve Washingtonu D. C.

Elena Sonenshine se téÏ vûnuje pedago-
gické ãinnosti – uãila na Mezinárodni
jazzové dílnû v Praze.

Jazzov˘ klub bude otevfien od 19 hod.

stfieda 7. dubna v 18.30 hod.
velk˘ sál MûKS

JARNÍ KONCERT ÎÁKÒ
ZU· TI·NOV

pátek 9. dubna ve 20.30 hod.
velk˘ sál MûKS

První veãer regionálních
rockov˘ch skupin
SCA, PÁTÁ RUKA

Pravidelnû chceme poskytovat pfiíle-
Ïitost k prezentaci rockov˘m kapelám
z Ti‰nova a blízkého okolí, a to formou
dvojkoncertÛ. Premiéru obstarají ti‰-
novské skupiny SCA a Pátá ruka.

Skupinu SCA (Security Constabl
Assistants) zaloÏili v roce 1996 Ludûk
·tûpánek, tehdy coby baskytarista,
a bubeník Jifií Hfiebíãek. Po jejich boku
se vystfiídalo nûkolik spoluhráãÛ a poté,
co Hfiebíãek v roce 2002 ode‰el do Prahy,
zaãalo se postupnû r˘sovat dne‰ní obsa-
zení:

Ludûk ·tûpánek – kytara,
baskytara, zpûv; Petr Halva
– kytara; Marek Stfieleck˘ –
baskytara; Slávek Klusák
– bicí. Styl kapely byl
v prÛbûhu ãasu oznaãován
rÛzn˘mi názvy – mluvilo

a mluví se napfiíklad o emo-rocku, ale
také o hardcore-crossoveru. Vlastními
silami si SCA vydali nûkolik alb, z po-
slední doby jsou to Tak tluãe mi srdce
(2003) a My (2006), v tûchto dnech je na
spadnutí dal‰í CD. Mottem prolínajícím
se celou historií a tvorbou SCA je „KdyÏ
najde‰ v ãemkoli nejslab‰í místo, zapra-
cuj na nûm a pfietvofi ho na nejsilnûj‰í“.
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Pátá ruka se poskládala asi pfied
pûti lety z rÛzn˘ch jin˘ch (vût‰inou jiÏ
zanikl˘ch) kapel. První pokusy se usku-
teãnily v Kufiimi na zámeãku. Skupina
se nechce „za‰katulkovat“ do nûjakého
konkrétního Ïánru, protoÏe kaÏd˘
z ãlenÛ poslouchá nûco jiného a kaÏd˘
má o muzice odli‰né pfiedstavy. Podle
toho pak vypadá i vlastní tvorba, takÏe
asi jediné moÏné obecné shrnutí by
mohlo znít tak, Ïe Pátá ruka hraje
prostû rock. Postupem ãasu se k zakla-
datelÛm pfiidalo a následnû v sestavû
i vystfiídalo nûkolik dal‰ích muzikantÛ,
konkrétnû kytaristÛ a bubeníkÛ, neÏ
kapela narazila na ty „pravé“. PfiibliÏnû
dva roky teì pÛsobí ve sloÏení: Libor
Musil – kytara; Petr âepelka – kytara;
Radek ·ustr – baskytara; David Florián
– bicí; Milan âíÏek – zpûv.

stfieda 14. dubna v 19.30 hod.
kostel sv. Václava

9. koncert sezóny KPH 2009/2010
Hudební jaro ZdeÀka Pololáníka

LUCIE ÎÁKOVÁ – VARHANNÍ
KONCERT

Rodaãka z Litomy‰le zaãala studovat
klavír u M. Heylové na tamûj‰í ZU·.

Poté nastoupila
do varhanní tfiídy
prof. J. Rafaji na
K o n z e r v a t o fi i
v Pardubicích.
Roku 1998 byla
pfiijata na AMU
v Praze do tfiídy
prof. J. Hory, 
kde studia baka-
láfiského cyklu 
uzavfiela. O rok 
pozdûji absolvo-

vala v rámci programu Erasmus-
-Sokrates stáÏ na Hochschule für Musik

v Hamburku ve tfiídû J. Ernesta. Trval˘
zájem o francouzskou hudbu ji pfiivedl
do PafiíÏe, kde po studiích varhan na
Ecole d’Orgue Jehan Alain v Epinay sur
Orge u L. Avota vstupuje na
Conservatoire National Supérieur
v PafiíÏi do tfiídy prof. O. Latryho (titu-
lárního varhaníka katedrály Notre
Dame) a M. Bouvarda (titulárního var-
haníka basiliky St. Sernin v Toulouse).
V lednu a v bfieznu 2008 zakonãila svá
magisterská studia na AMU ve tfiídû
prof. J. TÛmy.

Lucie Îáková koncertuje sólovû
i s orchestry v âechách i v zahraniãí
– v Rakousku, Nûmecku, Holandsku,
Anglii a zejména ve Francii, kde vystou-
pila na mnoha koncertech (Notre – Dame
de Paris, St Louis en l’Ile v PafiíÏi,
Versailles, Rozay en Brie…) Ve Francii
také nahrála své první CD (historické
nástroje ve Vicdessos a St. Félix de
Lauragais).

nedûle 18. dubna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Music Of The Mississippi River
BLUESOVÉ DUO ªUBO· BE≈A

&
MATùJ PTASZEK – KONCERT

pondûlí 19. dubna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS
Jarní koncert

DùTSK¯ PùVECK¯ SBOR
PRIMAVERA

Na obû akce pofiádané ve dnech
18.–19. 4. jiÏ probíhá pfiedprodej v knih-
kupectví paní Ra‰kové, tel. 549 410 022.
Podrobnosti k tûmto koncertÛm uve-
deme v pfií‰tím ãísle, pfiípadnû je zís-
káte na stránkách www.mekstisnov.cz.
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci dubnu 2010

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

13. 4. a 27. 4. 2010 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ – âeské ‰le-
chtické rody (první skupina)
14. 4. a 28. 4. 2010 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ – âeské ‰le-
chtické rody (druhá skupina)
7. 4. a 21. 4. 2010 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ - Jazz – histo-
rie a souãasnost

Salonky

29. 4. 2010
Krása, která hfieje

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 5. roãníku projektu „Salonky“
náv‰tûvu v˘stavy na ·pilberku „Krása,
která hfieje". Rozsáhl˘ soubor gotick˘ch
a renesanãních kachlÛ z Moravy
a Slezska ukazuje na více jak dvou stov-
kách exponátÛ promûnu praktického
pfiedmûtu, jak˘m kamna byla.
Náv‰tûvník bude mít moÏnost pronik-
nout do tajÛ v˘roby kachlÛ a stavby ka-
men. Souãástí akce bude také prohlídka
stálé v˘stavy „Brno na ·pilberku“ – v˘-
znamné kapitoly z dûjin Brna.

Zájemci se pfiihlásí telefonicky
(549 121 001-5) nebo osobnû v knihovnû
do 20. dubna 2010.

Sraz pfiihlá‰en˘ch pfied vlakov˘m
nádraÏím v 8.15 hod.

Cestovné a vstupné si hradí kaÏd˘
sám (vstupné pro seniory na obû expo-
zice je cca 80,- Kã).

Trénování pamûti

Duben:
V˘stava „Jak jsme cviãili pamûÈ“

Zájemci si mohou prohlédnout práce
úãastníkÛ kurzÛ trénování pamûti
zamûfiené na procviãování levé i pravé
hemisféry mozku, prolistovat materiály
pfiipravované do jednotliv˘ch hodin.
Ti odváÏnûj‰í si mohou otestovat svoje
znalosti pfii doplÀovaãkách, pfiesmyã-
kách, kfiíÏovkách ãi zapojit svoji obrazo-
tvornost pfii skládání puzzlí.

Cestopisné besedy

22. 4. 2010 v 17.00
Venezuela – proti proudu Orinoka

Pfiedná‰ku Martina Mykisky o do-
brodruÏné v˘pravû na nafukovacím
ãlunu po Orinoku a jeho pfiítocích nejod-
lehlej‰ími oblastmi Venezuely.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné akce

13. dubna 2010 v 10.00 a v 10.30
Beseda se spisovatelkou Alenou
JeÏkovou

Pro Ïáky ãtvrt˘ch a pát˘ch tfiíd jsme
pfiipravili jedineãné setkání s nejvíce
oceÀovanou ãeskou spisovatelkou
v Ïánru populárnû nauãn˘ch knih o his-
torii pro dûti i dospûlé. Do povûdomí
ãtenáfiÛ vstoupila knihami jako Praha
babka mûst, Karel IV., 77 praÏsk˘ch
legend, Pfiíbûhy ãesk˘ch kníÏat a králÛ.
Také  nejstar‰í ãeské a moravské po-
vûsti a legendy se díky Alenû JeÏkové
doãkaly moderního zpracování.
Napínavé pfiíbûhy vyprávûné Ïiv˘m
jazykem jsou v souladu s historick˘mi
prameny a souãasn˘mi poznatky archeo-
logie. V knihách autorky najdou ãtenáfii
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krátké nauãné texty, které tvofií pfiedûly
mezi jednotliv˘mi pfiíbûhy a seznamují
s charakteristikou období, v nichÏ se dûj
odehrává. Její knihy se staly pfiitaÏli-
v˘m doplÀkem ‰kolní v˘uky.

âinorodá spisovatelka se v souãasné
dobû vûnuje nejen psaní kníÏek pro dûti,
ale pÛsobí také jako konzultantka v ob-
lasti public relations, kurátorka v˘stav
a pedagoÏka na Vysoké ‰kole umûlecko-
-prÛmyslové v Praze. Alena JeÏková zís-
kala nejedno ocenûní napfi. Zlatá stuha,
Sukova cena dûtsk˘ch knihoven, cena
nakladatelství Albatros.

Akce je pfiístupná vefiejnosti.

29. dubna 2010 v 10.00
Celé âesko ãte dûtem

Spoleãné ãtení probûhne se Ïáky ze
Z· Doubravník. Dûti se aktivnû zapojily

do projektu Knihy mého srdce
s Franti‰kem Nepilem a Ondfiejem
Sekorou. Spoleãnû pfiipravily krátké
literární práce i v˘tvarná dílka, kter˘mi
jsme doplnili v˘stavu Lipová alej.

Ke spoleãnému ãtení v dopoledních
hodinách zveme také maminky s ma-
l˘mi dûtmi.

duben – kvûten
Pfiátelská beseda

Zveme Ïáky základních ‰kol z nej-
bliÏ‰ího okolí na setkání, pfii kterém
dûti seznámíme s moÏnostmi na‰í kni-
hovny a s prostfiedím, kde mohou trávit
svÛj ãas, rozvíjet svoje ‰kolní znalosti
i v‰estranné záliby. ZájemcÛm, ktefií
chtûjí vyuÏít spolupráce, nabízíme téma-
tické besedy dle v˘bûru a zamûfiíme se
také na projekty na podporu ãtenáfiství.
V pfiedchozích letech se  do spolupráce
zapojily ‰koly z Pfiedklá‰tefií, Dolních
Louãek, Deblína, Drásova, âebína
a Doubravníku. Tû‰íme se i na va‰i
náv‰tûvu.

Zájemci o besedu se mohou pfiihlásit
na tel. ãísle 549 121 003 nebo na e-mai-
lové adrese Marie.sikolova@seznam.cz

Z proutûného ko‰íku

7. 4, 14. 4., 21. 4., 28. 4. 2010
od 13.30 – 16.00
Africké dílniãky

V rámci projektu tvofiiv˘ch dílen
„Z proutûného ko‰íku“ vás, milí dût‰tí
ãtenáfii, srdeãnû zveme na dubnová stfie-
deãní setkávání v odpoledních hodinách.
Ve spolupráci s DDM v Ti‰novû se i vy
mÛÏete zapojit do v˘tvarné soutûÏe na
téma AFRIKA. Va‰e jistû povedené v˘-
tvory budou instalovány na vefiejné akci
„Pod africk˘m sluncem“, kde budou nej-
zdafiilej‰í z nich vybrány a ohodnoceny.



Pozvánka – recitál
Ivo Jahelky

âtvrtek 1. dubna 2010 v 19.30 hod.
Sokolovna Ti‰nov

Spoleãnost YCNEGA techno-
logies s. r. o. pofiádá recitál zpívajícího
právníka Ivo Jahelky.

Zákazníci vyuÏívající telekomuni-
kaãních sluÏeb spoleãnosti YCNEGA
technologies s. r. o. mají nárok na jeden
lístek zdarma, druh˘ za 50 % ceny.
Nabídka platí do vyãerpání kapacity sálu.
Vstupné 180,- Kã.
Pfiedprodej vstupenek v prodejnû spoleã-
nosti YCNEGA technologies s. r. o.

Leo‰ Malec

Letos v dubnu vzpomeneme 95. nedo-
Ïité narozeniny (9. 4.) a desáté v˘roãí
úmrtí (23. 4.) ti‰novského
v˘tvarníka a kulturního
pracovníka, pedagoga Leo‰e
Malce.

Svou prací i Ïivotem se
zapsal do kulturního povû-
domí mûsta, a to nejen jako
jevi‰tní v˘tvarník Karasova
divadla, ve kterém vytvofiil
na 300 jevi‰tních inscenací.
PfiipomeÀme, Ïe vytvofiil
také scénu pro vystoupení
Miroslava Horníãka (Dobfie utajené
housle) v Hradãanech, které uspofiádal
KPVU. Pochvala od mistra Horníãka
byla Leo‰i Malcovi velkou odmûnou.

Mûl rád pfiírodu, sbíral samorosty, se
kter˘mi si umûl vyhrát. Tato „oÏivlá
dfieva“, jak je naz˘val, nûkolikrát vy-
stavil v letech 1970 – 1974 spoleãnû
s obrazy A. Luká‰ka a také na v˘sta-
vách KPVU (1990, 1995).

Leo‰ Malec byl také zanícen˘ peda-
gog, kter˘ umûl podchytit zájem dûtí
o umûní. Vzpomínám na nádhernou
v˘stavu uspofiádanou z prací ÏákÛ
zvlá‰tní ‰koly v budovû na Bezruãovû
ulici. Tolik nápadit˘ch motivÛ, jimiÏ do-
vedl inspirovat dûtskou fantazii.
Nezapome-nutelnou se stala také v˘sta-
va „Uãitelé a Ïáci“, kterou pfiipravil
k 90. v˘roãí zaloÏení ‰koly na Riegrovû
ulici (1993).

S Leo‰em Malcem jsme se znali
dlouho. Byl nejen dlouholet˘m souse-
dem na Jungmannovû ulici, ale také pfií-
telem. Pojilo nás nejen stejné datum na-
rození, li‰ící se jenom rokem, ale také
spoleãn˘ zájem o umûní. VáÏil jsem si
i toho, Ïe mnû nabídl tykání, coÏ byla
pro mû velká pocta, protoÏe Leo‰ Malec
jiÏ tehdy byl takovou „Ïivoucí legendou“.
VÏdy elegantní v oblékání, noblesní
v chování.

Rád vzpomínám na na‰e setkání.
Jedno z tûch posledních bylo
u pfiíleÏitosti vernisáÏe v˘-
stavy k v˘roãí zaloÏení
Sokola (2000), kterou pfii-
pravil spoleãnû s hlavním
aktérem Draho‰em Kováfiem.
Pro tuto v˘stavu pfiipravil
fiadu kreseb s motivy
Ti‰nova. Byl také zruãn˘
kreslífi a Ti‰nov mûl rád. Mûl
jsem to ‰tûstí, Ïe mi nûkolik
kreseb podepsal. Tehdy jsem

byl poÏádán, abych v˘stavu zahájil. ¤eã,
kterou jsem si pfiipravil, vyslechlo v‰ech
14 pfiítomn˘ch SokolÛ!

Tato vzpomínka by nebyla úplná,
kdybych se nevrátil k jeho pedagogic-
kému pÛsobení. Jeho Ïáci dodnes s pietou
uchovávají mezi vzácn˘mi písemnostmi
vysvûdãení, napsaná jeho osobit˘m kali-
grafick˘m písmem. Nûco, co i v dne‰ní
dobû poãítaãÛ vzbuzuje obdiv a úctu.
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Leo‰ Malec svÛj osud a Ïivot od roku
1939 spojil s Ti‰novem. Zde mûl svÛj do-
mov, rodinu  a pfiátele. A já jsem rád, Ïe
jsem mezi nû patfiil také já.

Je chvályhodné a potû‰itelné, Ïe jeho
Ïivotní v˘roãí pfiipomene také spoleã-
nost ART PERISCOPE, která ve spolu-
práci s MûKS pfiipravila na duben v˘-

stavu z jeho tvorby (dal‰ím vystavujícím
jubilantem je leto‰ní ‰edesátník, fiezbáfi
a malífi Jifií Ondra). Leo‰ Malec je také
zafiazen do slovníku v˘tvarníkÛ regionu
„Od Vevefií k Pern‰tejnu“.

Miroslav Pavlík

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
1. 4. Ivo Jahelka – koncert sokolovna 19.30 Ycnega
2. 4. Jazzov˘ klub HM mal˘ sál MûKS 21.00 MûKS

– Elena Sonenshine Trio
7. 4. Jarní koncert ÏákÛ ZU· sál MûKS 18.30 ZU·
9. 4. 1. veãer regionálních rockov˘ch sál MûKS 20.30 MûKS

skupin – SCA, Pátá ruka
14. 4. KPH – Lucie Îáková kostel 19.30 MûKS

– varhanní koncert sv. Václava
17. 4. Disko – pi‰kotéka pro náctileté sál MûKS 16.30 DDM
18. 4. Bluesové duo L'. BeÀa sál MûKS 19.30 MûKS

a M. Ptaszek
19. 4. Dûtsk˘ sbor PRIMAVERA sál MûKS 19.30 MûKS
21. 4. Komorní a sborov˘ koncert ZU· sál MûKS 18.30 ZU·
20. 4. Vlastnou cestou – koncert DDM 19.00 DDM

prirodzenej hudby
22. 4. Venezuela – proti proudu Orinoka knihovna 17.00 MûK

V˘stavy

Datum Akce Místo
10. 4. – 30. 4. Leo‰ Malec a Jifií Ondra JamborÛv dÛm
27. 3. – 5. 4. Jarní v˘stava s velikonoãní tématikou JamborÛv dÛm
27. 3. – 5. 4. Jarní zeleÀ Podhorácké muzeum

Jinde

Datum Akce Místo
1. 3. – 30. 4. Îivot sv. Zdislavy v obrazech Domov sv. AlÏbûty

10. 4. Janí koncert Synagoga Lomnice
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Matefiské centrum Studánka
Vás srdeãnû zve:
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

T˘den opravdov˘ch
plen
TOP 2010 není název
Ïádné nové politické
strany, n˘brÏ zkratka

T˘dne opravdov˘ch plen, kter˘ pro-
bûhne v celé âeské republice ve dnech
26. 4. aÏ 2. 5. 2010. Jedná se o ãtvrt˘
roãník akce, která se snaÏí propagovat
moderní látkové pleny.

Matefiské centrum Studánka se
jiÏ poãtvrté aktivnû zapojí v˘stavou mo-
derních látkov˘ch plen, pfiedná‰kami
a happeningem na námûstí. V prosto-
rách Matefiského centra (Kvût-
nická 821) mÛÏete shlédnout od 19. 4.
do 30. 4. informaãní materiály a v˘stavu
látkov˘ch plen rÛzn˘ch tvarÛ, druhÛ,
materiálÛ a ve‰keré pfiíslu‰enství, které
„látkující“ maminka mÛÏe potfiebovat.
SoubûÏnû s v˘stavou probûhne hned nû-
kolik pfiedná‰ek o moderních látkov˘ch
plenách a pfiedávání zku‰eností ma-
minek, které v souãasné dobû látkové
plenky pouÏívají. Maminky vám rády
poradí, jak látkové plenky vybrat, pou-
Ïívat, prát a skladovat, a popovídají si
s vámi v Matefiském centru
Studánka ve stfiedu 28. dubna v 15.00
v rámci cviãení s miminky, ve ãtvrtek
29. dubna v 17.30 ve cviãení tûhulek
nebo v pátek 30. dubna v 10.30
v krouÏku Brouãci.

Proã tato akce vznikla? Zejména
jako osvûta, která informuje a propa-
guje látkové pleny a snaÏí se vyvracet
m˘ty, kter˘mi jsou látkové pleny opfie-
deny. Je souãástí mezinárodní kampanû

Real Nappy Week, která probíhá jiÏ od
roku 1996. KdyÏ se rodiãe pfiipravují na
pfiíchod nového potomka na svût, mnoho
z nich ani neuvaÏuje o tom, Ïe by pouÏí-
val jiné neÏ jednorázové pleny, protoÏe
mnohdy ani netu‰í, Ïe mají na v˘bûr
i nûco jiného – pleny pratelné, a to bez
zbyteãné dfiiny jako je namáãení, vyvá-
fiení, Ïehlení apod. Celosvûtová praxe
a lékafiské studie totiÏ ukazují, Ïe ná-
vrat k „opravdov˘m“ plenám, tedy
látkov˘m a prateln˘m plenám, se stal
souãasn˘m trendem zejména vzhledem
k ekologické ‰etrnosti a zdravotní nezá-
vadnosti, kdeÏto jednorázové pleny jsou
naopak stra‰ákem v podobû tûÏko od-
bouratelného odpadu, vût‰í finanãní zá-
tûÏe a moÏn˘ch zdravotních rizik.

Málokdo si uvûdomí, Ïe pro jedno
dítû se za dva roky spotfiebuje na jedno-
rázové plenky asi 250 kg surovin a vy-
produkuje jedna tuna nerecyklovatel-
ného odpadu, kter˘ se buìto spálí, nebo
odveze na skládku, kde se bude rozklá-
dat dal‰ích 200 aÏ 500 let. Jistû bude
obtíÏné si pfiedstavit, jak velk˘ prostor
tento odpad zabere. V sobotu 17. dubna
v rámci oslav Dne Zemû uvidíte na ti‰-
novském námûstí na vlastní oãi porov-
nání, jaké mnoÏství odpadu vyprodu-
kuje jedno dítû s jednorázov˘mi plenami
oproti dítûti s plenami látkov˘mi. Také
si zde budete moci vyzkou‰et pfiebalit
panenku coby miminko a osahat mo-
derní látkové pleny rozliãn˘ch tvarÛ,
barev a z rÛzn˘ch materiálÛ (biobavlna,
konopí, bambus, froté…).

Eva Odehnalová

FotosoutûÏ „Jak pfiebalujeme“

Matefiské centrum Studánka vyhla-
‰uje v rámci celosvûtového T˘dne opra-
vdov˘ch plen fotosoutûÏ s názvem „Jak
pfiebalujeme“.
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Fotografie zachycující va‰e dûti
a miminka s látkovou plenkou mÛ-
Ïete posílat buì v elektronické podobû
na e-mail: studanka@centrum.cz, klasic-
kou fotografii v obálce po‰tou na adresu:
Matefiské centrum Studánka o. s.,
Kvûtnická 821, 666 01 Ti‰nov nebo mÛ-
Ïete fotografie pfiinést osobnû do
MC Studánka. Do pfiedmûtu e-mailu
nebo na obálku napi‰te „FOTO-
SOUTùÎ“. Maximální poãet soutûÏních
fotografií je pût, u kaÏdé fotografie uví-
táme komentáfi a jméno dítûte.
Uzávûrka soutûÏe je 16. 4. 2010.
Fotografie budou vystaveny
26. – 30. dubna v Matefiském centru
Studánka.
Vyhodnocení soutûÏe probûhne
ve ãtvrtek 29. dubna v 17 hodin.

Pojìte s námi za koníky
Matefiské centrum Studánka nabízí

rezervaci jízd na koních na Ranãi
Louãka v Pfiedklá‰tefií.

Jezdit se bude kaÏdé pondûlí od
16.30 do 18.00 hodin jiÏ od 5. dubna
(Velikonoãní pondûlí).
S sebou:
– pohodlné, nejlépe sportovní obleãení

a obuv (rodiã i dítû)
– z bezpeãnostních dÛvodÛ helmu pro

dítû (napfi. na kolo)
– mÛÏete pro konû pfiinést usu‰ené

peãivo, mrkev, jablka...
Jezdí se za kaÏdého poãasí.
Cena dvacetiminutové jízdy je 130,- Kã.

Jízdu si rezervujte a zaplaÈte pfie-
dem pfiímo v Matefiském centru
Studánka, Kvûtnická 821, Ti‰nov. Zde
také obdrÏíte dal‰í informace.

Semináfi v rámci projektu
AKTIVNÍ RODINA
Od 26. dubna do 7. ãervna 2010
VÏdy v pondûlí od 8.00 do 12.00 hod.

Semináfi je urãen pro rodiãe, ktefií
jsou v dobû zahájení semináfie na rodi-
ãovské dovolené a ktefií se pfiipravují na
návrat do zamûstnání.

Program semináfie:
1) Úvodní setkání k projektu
2) Prezentaãní a komunikaãní

dovednosti
3) Slaìování pracovního a rodinného

Ïivota
4) Time management
5) Zvládání nároãn˘ch situací
6) V̆ bûrové pohovory dne‰ka
7) Jak uspût pfii pfiijímacím pohovoru
8) Spoleãné setkání, v˘mûna zku‰eností

Semináfi bude ZDARMA, protoÏe je
financován z prostfiedkÛ ESF prostfied-
nictvím Operaãního programu Lidské
zdroje a zamûstnanost a státního rozpo-
ãtu âR. Úãastníci zaplatí pouze pfiíspû-
vek 40,- Kã/den na provozní náklady
matefiského centra.

Semináfi probûhne v Matefiském
centru Studánka ve spolupráci s agen-
turou Motiv P z Brna. V rámci semi-
náfie bude k dispozici malé obãerstvení
a bude zaji‰tûno hlídání dûtí v dûtském
koutku.

Kapacita semináfie je omezená, pro-
to si své místo rezervujte pfiímo
v Matefiském centru Studánka,
Kvûtnická 821 v Ti‰novû, na e-mailu:
studanka@atlas.cz, nebo mobilním tele-
fonu: Lenka Kfiehlíková, 603 918 524.

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

www.ddm-tisnov.cz

Tábor pro rodiãe
s dûtmi
Mach a ·ebestová
na Podmitrovû
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Termín: 20. 6. – 26. 6. 2010
Ubytování: ve ãtyfilÛÏkov˘ch chatkách
Strava: 5x dennû + pitn˘ reÏim
Místo pobytu: Lesní penzion Podmitrov

www.pomitrov.cz
Hlavní vedoucí: Markéta Leifrová

Na tábofie se letos setkáme
s Machem a ·ebestovou, psem
Jonatánem a hlavnû s kouzeln˘m slu-
chátkem, které nás bude pfiená‰et
napfiíã pohádkov˘mi pfiíbûhy.

Podíváme se napfiíklad do doby le-
dové, kde si pochutnáme na mamutovi
v koprové omáãce.
Cena: 1 – 3 roky 700,- Kã

3 – 6 let 2.200,- Kã
6 – 12 let 2.550,- Kã
12 – dospûlí 2.950,- Kã

Pfiihlásit se mÛÏete telefonicky,
osobnû nebo e-mailem na DDM Ti‰nov,
Riegrova 312, 666 01, lazarova@ddm-
tisnov.cz, tel,: 731 507 219. Jsou po-
slední volná místa.

Letní stanov˘ tábor
Vranice – INDIGOV¯ LABYRINT

Poodhalte s námi závoj prastar˘ch
pfiíbûhÛ.
Termín: 17. 7 – 31. 7. 2010
Cena: 3 600,- Kã (100,- Kã sleva

pro staré známé z Vranic
nebo na‰ich krouÏkÛ)

Vûk: 7 – 15 let, ubytování: stany
s podsadou (pro dva)

Strava: 5x dennû + pitn˘ reÏim
Místo: osada Vranice v pfiírodní

rezervaci Toulovcovy ma‰tale
www.mastale.cz

DDM Ti‰nov nabízí dûtem proÏití
prázdnin v krásné pfiírodní rezervaci
Toulovcovy Ma‰tale na pokraji âesko-
moravské vrchoviny. (Chybût samo-
zfiejmû nebude ani hraní, sportování,
koupání, tvofiení, zpívání u táboráku
a v‰e, co ke správnému táboru patfií.)

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky:
Dá‰a Lazarová, tel. 731 507 220,
lazarova@ddm-tisnov.cz

Nabídka akcí pro vefiejnost:

Vlastnou cestou – koncert prirodzenej
hudby Michala Mynáfie a Marka Gondy
Termín: úter˘ 20. 4., 19.00 – 21.00 hod.
Místo: DDM Ti‰nov, Riegrova 312,

Sluneãní sál
Vstupné: dobrovolné

Osedláme rôzne tradiãné pí‰taly,
ako fujary, koncovky a pentatonické
pí‰Èaly, bubny, hrkálky a v neposledním
rade na‰e hlasy, aby nám boli sprievod-
com na na‰ich cestach.Takto vystrojen˘
Vás pozveme, abysme objavovali kraje,
ktor˘ch farby sú Ïiarivej‰ie a s˘tej‰ie,
ako môÏe oko vidieÈ, zvuky rozmernej-
‰ie, ako ucho poãuje…

V druhej ãasti veãera spoloãne za-
sadneme do kruhu, aby sme nechali
spoloãne plynúÈ ná‰ hudobn˘ príbeh.
Prostredníctvom jednoduch˘ch nástro-
jov sa zjednotíme v prúde spoloãnej
hudby. To ako sa nám to podarí, je na
nás. ZáleÏí na tom, ako prijmeme túto
v˘zvu súznieÈ so svojím blízkym, ale
i prostredím, v ktorom sa to v‰etko odo-
hrá. (Bez jazykové korektury)
Informace:
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
tel.: 549 410 118, www.fujarka.cz

Disko-Pi‰kotéka pro náctileté
– poslední párty

Diskotékov˘ maratón nám tradiãnû
v dubnu konãí, aby se mohl zase v fiíjnu
plnou parou rozjet. Pfiijìte pfied prázd-
ninami naposledy roztoãit taneãní párty,
která bude jiná neÏ v‰echny ostatní.
Bude to oslava nás v‰ech, tance, zábavy
a toho, Ïe nás to spolu baví. Chystáme
pár pfiekvapení, navíc o kousek prodlou-
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Ïíme. Tû‰it se mÛÏete na v‰echny známé
tváfie a zároveÀ nikdy nevíte, koho
mÛÏete potkat. Tfieba va‰i novou letní
lovestory.
Termín: sobota 17. 4. 2010,

16.30 – 19.15 hod.
Jednorázové vstupné: 40,- Kã (to zna-
mená, Ïe kdo jde ven, platí pfii návratu
znovu, kapi‰ to?)
Tû‰íme se a sledujte stránky DDM
a facebook.

Nabídka kurzÛ pro dospûlé a mládeÏ:

Africké tance – v˘uka africk˘ch tancÛ
pod vedením Terezy Pospûchové s do-
provodem bubeníkÛ.

ProdlouÏen˘ kurz v sobotu 10. 4. od
10.00 do 18.00 hod. (polední pfiestávka
2 hod.) ve Sluneãním sále.
Cena: 500,- Kã, lehk˘ obûd v cenû
Vezmûte si pití a pohodlné obleãení.
Sprcha je k dispozici.

Kurz není vûkovû ani jinak omezen.
Je vhodn˘ pro zaãáteãníky i pokroãilé,
muÏe i Ïeny. Nejsou potfiebné Ïádné ta-
neãní zku‰enosti. Kurz vede Tereza
Pospûchová, v˘borná lektorka v˘uky
afro tancÛ, která jiÏ dfiíve Ti‰nov nûkoli-
krát nav‰tívila. V souãasnosti pÛsobí
v Praze.
Kapacita kurzu je omezena, pfiihlaste se
na tel. 777 712 120, 549 410 118 nebo
e-mailem: domecek@ddm-tisnov.cz

PC kurz pro dospûlé
zaãáteãníci – 12. cyklus

Základní seznámení s prací na poãí-
taãi. Vytváfiení jednoduch˘ch dokumen-
tÛ v programu MS Office Word, Excel.
Základní funkce a nastavení systému.
Úvod do Internetu. Poradna a konkrét-
ní dotazy vypl˘vající z uÏivatelské praxe
úãastníkÛ. Individuální pfiístup, skupi-
na max. 6 osob.

Rozsah kurzu: 10 hodin
Cena: 1 000,- Kã
Kurz zaãíná v pondûlí 12. 4. od 18.00 do
20.00 hod. v poãítaãové uãebnû DDM
Ti‰nov
Lektor: Jaromír H˘bl

hybl.jaromir@ddm-tisnov.cz
Pfiihlá‰ka a informace: e-mail:
domecek@ddm-tisnov.cz, tel. 549 410 118

Prirodzená hudba – workshop
hraní na koncovku

Aneb bezdierová pí‰Èala koncovka
ako nástroj tradiãnej a intuitívnej hry.

Zoberme do rúk koncovku, spojme ju
s na‰im dychom, vnorme sa do jej tónov
a preÏime hudbu. Koncovka nás svojou
jednoduchosÈou a nenároãnosÈou poz˘va
do farebného a priestranného sveta
zvuku.
– rozvinutie tradiãného herného ‰t˘lu

na koncovke
– zvládnutie hry niekoºk˘ch pôvodn˘ch

piesní
– práca s intuitívnou hrou a improvizá-

ciou
– zapájanie koncovky spolu s ìal‰ími

tradiãn˘mi nástrojmi – drumbºou,
bubnami a chrastítkami, didgeridoo
a ìal‰ími

Termín: nedeºa 25. 4. 2010, od 9.00 do
17.00 s obednou pfiestávkou

Místo: DDM Ti‰nov, Studio (naproti
Sluneãnímu sálu)

Cena: 500,- Kã
S sebou: vlastní jídlo, pfiezÛvky

Na kurz Vám bude bezplatne zapoÏi-
ãaná koncovka. MoÏnosÈ kúpy rôznych
nástrojov priamo na mieste.
Lektor kurzu je Marek Gonda
(www.fujarka.cz)

V˘robe a hre na tradiãné, ale aj
experimentálne, nástroje sa venuje uÏ
10 rokov, je ãlenom skupiny Bezobratfii
(www.bezobratri.naproti.cz), zaoberá sa
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tieÏ muzikoterapiou a etnickou hudbou.
(Bez jazykové korektury)

Poãet kapacity kurzu je omezen, pfii-
hlaste se na tel. 777 809 263, 549 410 118
nebo e-mailem: jurikova@ddm-tisnov.cz
do 19. 4. 2010.

DDM pfiipravuje:
Nedûle 25. 4. kurz MOZAIKA
Pátek 30. 4. âARODùJNICE
Více v pfií‰tím ãísle a na
www.ddm-tisnov.cz

Akce Centra sociálních
sluÏeb Ti‰nov – duben
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

7. 4. – stfieda
Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích

Odjezd od Domu s peãovatelskou
sluÏbou Králova ulice ve 13.30 hodin.
Autobus dále zastavuje u Podhorácké
restaurace, u po‰ty, na Humpolce a na
sídli‰ti Pod Klucaninou. Pfiedpokládan˘
návrat v 17 hodin. Cena zájezdu 130,- Kã
– zahrnuje dopravu i vstupné. V̆ hradnû
pro úãastníky zájezdu je hodinu zamlu-
ven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna.
Dal‰í plavání: 21. 4. – stfieda

8. 4. – ãtvrtek
Velikonoãní zábava

Jídelna DPS od 15 do 19 hodin.
K tanci a poslechu hraje pan Kozelek.
Vstupné dobrovolné. Obãerstvení zaji‰-
tûno.

22. 4. – ãtvrtek
Celodenní zájezd pro seniory
z Ti‰nova – V˘stava Flora Olomouc

Pfiihla‰ování na zájezd probûhne
v úter˘ 6. dubna 2010 v dobû od 10.00 do
12.00 hodin v prvním patfie budovy
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 346 („ro-
hovka“). Vezmûte s sebou obãansk˘ prÛ-
kaz a 50,- Kã, pfiípadnû prÛkazku ZTP.
Je moÏné pfiihlásit pouze sebe a jednu
osobu navíc.

Odjezd od DPS Králova v 7.30 hodin.
Dal‰í zastávky autobusu: Podhorácká
restaurace, u po‰ty, na Humpolce a na
sídli‰ti Pod Klucaninou.
Cena: zájezdu 50,- Kã + vstupné
Program: dopoledne pro v‰echny
úãastníky zájezdu v˘stava Flora
Olomouc, vstup 80,- Kã (ZTP zdarma),
obûd si hradí kaÏd˘ sám, a odpoledne
bude moÏné nav‰tívit se slevou aqua-
park (vstupné 88,- Kã) nebo ZOO Svat˘
Kopeãek (vstupné 50,- Kã). V̆ bûr na-
hlaste pfii pfiihla‰ování.

Zveme v‰echny ti‰novské seniory

Bolesti kloubÛ a zad – pfiedná‰ka
Pfiedná‰ka „Bolesti kloubÛ a zad“ se

konala 17. 3. 2010 v Domû s peãovatel-
skou sluÏbou na Královû ulici v rámci
série pfiedná‰ek pro seniory organizo-
vané firmou, která do âR dováÏí origi-
nální KoÀskou mast. Stejnû jako je
pfiírodní KoÀská mast,  byli pfiírodní
i pfiedná‰ející: Emil Burger pochází
z Ukrajiny a se svou Ïenou Janou pro-
vozují poradnu ve Smrãku u Chrasti.
Zamûfiují se mimo jiné na úãinnou ma-
nuální terapii. Jejich nejãastûj‰ími pa-
cienty jsou lidé s potíÏemi pohybového
ústrojí.  Tûch se na pfiedná‰ce v DPS
se‰lo hodnû. Na dotaz, koho bolí klouby,
odpovûdûlo jednohlasnû celé publikum
– v‰echny!

Burgerovi se na pfiedná‰ce v prvé
fiadû vûnovali stavbû pátefie a souvislos-
tem mezi jednotliv˘mi obratli a vnitfi-
ními orgány tûla. Pfiedvedli na místû
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ukázku baÀkové terapie, metody známé
jiÏ ze starovûku. Stafií ru‰tí léãitelé jim
fiíkají „krevní skleniãky“. Na vlastní
kÛÏi si je vyzkou‰ela paní Jindfii‰ka
Skalníková, stejnû jako masáÏ kloubÛ
ruky koÀskou mastí.

Pfii akupresurní rozcviãce se potom
rozcviãili v‰ichni zúãastnûní seniofii.
Na závûr odpovûdûli Burgerovi na do-
tazy a poradili, jak na problémy s pohy-
bov˘m ústrojím.

BaÀková terapie na vlastní kÛÏi
(popis paní Jindfii‰ky Skalníkové): Po
dobré zku‰enosti z baÀkové terapie, na
kterou chodím pravidelnû kaÏd˘ mûsíc,
jsem se pfiihlásila jako figurantka na
pfiedná‰ce manÏelÛ Burgerov˘ch. První
pocit po nasazení banûk na záda byl
dost nepfiíjemn˘, protoÏe tam, kde je
problém na pátefii, se kÛÏe vtáhne do
baÀka a hodnû pfiilne. Cítila jsem pod
baÀkou siln˘ tah a velké napûtí. KÛÏe je
napjatá, aÏ bolí. Po odejmutí baÀky se
ale opravdu velmi uleví. Nic nebolí, je to
pfiíjemné, cítíte se lehce. AÏ na pofiádná
modrofialová koleãka – která se ale brzy
vstfiebají. Je‰tû jsem si vyzkou‰ela
masáÏ kloubÛ ruky ãervenou koÀskou
mastí. Byla také v první chvíli bolestivá,
ale pro nás, ktefií trpíme bolestmi
kloubÛ, velmi prospû‰ná. Vzorek hfiejivé
i chladivé koÀské masti jsme na závûr
dostali v‰ichni. Za v‰echny úãastníky
dûkuji za úÏasnou a vstfiícnou pfied-
ná‰ku. Litovat mohou v‰ichni, ktefií si
ji nechali ujít.

Informaãní beseda pro osoby
se zdravotním postiÏením

Obãanské sdruÏení Liga vozíãkáfiÛ
v rámci projektu „S Ligou proti diskri-
minaci“ ve spolupráci s mûstem Ti‰nov
pofiádá informaãní besedu pro osoby se

zdravotním postiÏením. Beseda se koná
dne 19. 4. 2010 od 16.00 v jídelnû Centra
sociálních sluÏeb, Králova 1742, Ti‰nov.
Pfiístup do jídelny je bezbariérov˘.

V rámci besedy se mohou osoby se
zdravotním postiÏením a osoby o nû
peãující dozvûdût cenné rady pro Ïivot
se zdravotním postiÏením. Konkrétnû
informace o sociálním zabezpeãení, pfiís-
pûvcích a v˘hodách, podmínkách pobí-
rání invalidního dÛchodu a pfiíspûvku
na péãi, o moÏnostech pracovního
uplatnûní, vzdûlávání, volnoãasov˘ch
aktivitách, kompenzaãních pomÛckách,
o ãinnosti dal‰ích organizací a jejich
sluÏbách pro osoby se zdravotním posti-
Ïením a dal‰í.

KaÏd˘ úãastník besedy obdrÏí infor-
maãní materiály a publikaci Nápadník
2010 – sborník rad pro Ïivot s postiÏe-
ním. Prostor bude vûnován také kon-
krétním dotazÛm, diskusi a individuál-
nímu sociálnímu poradenství.

Ve‰keré nabízené sluÏby jsou posky-
továny BEZPLATNù a budou pfiizpÛ-
sobeny potfiebám zdravotnû postiÏen˘ch
osob.
BliÏ‰í informace poskytne koordi-
nátorka projektu:
Lucie Marková, DiS.
lucie.markova@ligavozic.cz
tel.: 725 122 853
Bc. Veronika Folt˘nková, DiS.
pracovnice projektu
tel.: 774 635 564 
bezplatná linka 800 100 250

Liga vozíãkáfiÛ
Program Poradenství a informace
Bzenecká 23, 628 00 Brno
www.ligavozic.cz
tel.: 537 021 490
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Projekt je podpofien grantem z Islandu,
Lichten‰tejnska a Norska v rámci
Finanãního mechanismu EHP
a Norského finanãního mechanismu
prostfiednictvím Nadace rozvoje obãan-
ské spoleãnosti.

Oslavte s námi Den Zemû
na Ti‰novsku!

Ti‰novsko se opût zapojí do
tradiãních oslav Dne Zemû,
kter˘ se váÏe k datu
22. dubna. Tento den je
vhodnou pfiíleÏitostí, aby-

chom se zamysleli, co pro nás na‰e pla-
neta znamená a co bychom pro ni mohli
na oplátku udûlat my sami. Nemusíme
hned sázet stromofiadí, staãí i jeden
strom. KaÏd˘ ãin, byÈ jen drobn˘, se
poãítá...

Pfiipojte se k tradiãnímu sázení jedli-
ãek s Ekoporadnou Ti‰novsko, které
bude doplnûno o jarní procházku s od-
born˘m v˘kladem pana doc. Ing. Jana
Laciny, CSc. Sraz úãastníkÛ je v sobotu
10. dubna v 9 hodin pfied Ekoporadnou
Ti‰novsko (nám. 28. fiíjna 28, Ti‰nov).

Den Zemû na Ti‰novsku je letos
spojen s ãi‰tûním bfiehÛ fieky Svratky
a jejích pfiítokÛ. Na této akci spolupra-
cuje Ekoporadna Ti‰novsko nejen s mûs-
tem Ti‰nov, ale i dal‰ími obcemi, jimiÏ
Svratka protéká. Jedná se o mûstyse
Nedvûdice a Doubravník a obce Boraã,
·tûpánovice a Skorotice-Chlébské.

V Nedvûdici si tuto akci vzala na

starost Komise Ïivotního prostfiedí pfii
mûstysi Nedvûdice, která pracuje se-
dm˘m rokem a ãi‰tûní bfiehÛ místních
tekoucích vod letos uskuteãní poãtvrté.
Ve spolupráci s obcí Skorotice-Chlébské
se brigádníci vydají ãistit Chlébsk˘
potok a jeho nejbliÏ‰í okolí. Sraz dobro-
volníkÛ je 10. dubna v 8.30 hodin u rad-
nice v Nedvûdici.

V Doubravníku se do ãi‰tûní mûstyse
a fieky Svratky zapojuje více jak ‰est let
skautsk˘ oddíl Robinsoni a to i ve spo-
lupráci se Základní ‰kolou Doubravník
a Úfiadem mûstyse Doubravník.
Tentokrát se mÛÏete zapojit v sobotu
17. dubna v 9 hod na námûstí
v Doubravníku.

V Boraãi probûhla první podobná
akce v roce 2002 a v následujících letech
se Boraã spojila i s Doubravníkem
a Pfiedklá‰tefiím. K oslavám Dne Zemû
v Boraãi je moÏné se pfiidat v sobotu
17. dubna ve 14 hodin u kulturního domu.

Ve ·tûpánovicích má dlouholeté zku-
‰enosti s jarním ãi‰tûním fieky Svratky
místní Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ. Pomoc
dobrovolníkÛ uvítají v sobotu 17. dubna
v 9 hod u hasiãské zbrojnice.

A v Ti‰novû je moÏné zapojit se v ne-
dûli 18. dubna a to hned dvakrát.
S Matefisk˘m centrem Studánka se mÛ-
Ïete vydat za skfiítky do lesa smûrem
k Besénku. Cesta zaãíná pfied obchodem
TADY na Královû ulici v 10 hodin.
S Ekoporadnou Ti‰novsko vyrazíme ãis-
tit bfiehy Svratky, úãastníci se setkají ve
14 hodin na námûstí Míru u ka‰ny.

Tûm, ktefií mají chuÈ se zapojit, rádi
poskytneme dal‰í informace a kontakty
na organizátory v jednotliv˘ch obcích
prostfiednictvím e-mailu ekoporadna
@tisnovsko.eu nebo osobnû ãi na tele-
fonu 549 210 805 v otevírací dobu
Ekoporadny Ti‰novsko (Po 13.00
– 16.00, St 8.30 – 11.30, Pá 9.00 – 11.00).
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V‰em dobrovolníkÛm za úãast pfie-
dem dûkujeme!!!
Ekoporadna Ti‰novsko
Tento projekt byl vytvofien za finanãní
podpory mûsta Ti‰nov, SFÎP, MÎP
a Jihomoravského kraje.

Projekt z fondÛ EU
na lomnickém zámku

Stfiednímu odbornému uãili‰ti
a Stfiední odborné ‰kole SâMSD,
Lomnice u Ti‰nova, s. r. o. sídlící v bu-
dovû zámku v Lomnici se podafiilo získat
finanãní prostfiedky z Operaãního pro-
gramu Vzdûlávání pro konkurence-
schopnost. V tûchto dnech se tedy na
‰kole rozbíhá projekt Implementace ICT
do v˘uky, jehoÏ cílem je zavádût do vyu-
ãování nové inovativní formy vzdûlávání
zaloÏené na vyuÏití informaãních a ko-
munikaãních technologií. Projekt bude
realizován v prÛbûhu následujících
dvou a pÛl let a celková v˘‰e dotace ãiní
2, 6 milionu korun.

Díky podpofie z EU se zefektivní
v˘uka zejména odborn˘ch pfiedmûtÛ.
Jejich vyuãující totiÏ ãasto naráÏejí na
velk˘ problém – absenci kvalitních
uãebnic, které by obsáhly ve‰keré uãivo
a zároveÀ odráÏely aktuální stav vûcí.
V rámci projektu budou pedagogové
zpracovávat vlastní prezentace a vytvá-
fiet elektronické v˘ukové a studijní ma-
teriály pro Ïáky.

To by se samozfiejmû nemohlo usku-
teãÀovat bez kvalitního technického
zázemí. Souãástí projektu je tedy i vyba-
vení moderní mobilní uãebny IKT, která
bude slouÏit ÏákÛm a uãitelÛm na‰í
‰koly.

Schválení tohoto projektu povaÏu-
jeme za velk˘ úspûch ‰kolního t˘mu
grantÛ a projektÛ a doufáme, Ïe nám
pomÛÏe v na‰í ãasto nelehké práci.

za realizaãní t˘m projektu
Mgr. Lucie Halouzková

Ti‰nov‰tí zahrádkáfii
hodnotili

V̆ roãní ãlenská schÛze zahrádkáfiÛ,
pfiesnûji ãlenÛ âeského zahrádkáfiského
svazu, základní organizace Ti‰nov,
která se konala druhou bfieznovou
stfiedu, zhodnotila ãinnost zahrádkáfiÛ
v roce 2009 a stanovila úkoly pro rok le-
to‰ní. Pro organizaci to byl rok jubilejní
– uplynulo 75 rokÛ od jejího zaloÏení.

Hlavní akcí k tomuto v˘roãí byla
úspû‰ná fiíjnová v˘stava ovoce a zele-
niny. I kdyÏ pro ti‰novské zahrádkáfie to
nebyl zrovna úspû‰n˘ rok, vzpomeÀme
napfiíklad kvûtnovou nadílku krup, na
v˘stavû se se‰lo celkem 177 vzorkÛ od
27 vystavovatelÛ. Ti‰novské zahrádkáfie
potû‰il velk˘ zájem o tuto v˘stavu.
V̆ stavu vidûlo 863 náv‰tûvníkÛ, nebyli
to jen Ti‰nováci a z okolí Ti‰nova, ale
napfiíklad i z Brna a ze ·lapanic.

Jak uvedl ve zprávû o ãinnosti za
uplynul˘ rok pfiedseda Josef Zavfiel, má
organizace celkem 202 ãlenÛ, polovina
z nich se svému koníãku vûnuje ve 104
zahrádkách ve dvou zahrádkáfisk˘ch
osadách u Besénku, ostatní ve vlastních
zahrádkách, sadech a zahradách.

Jak dále uvedl ve své zprávû Josef
Zavfiel, v˘boru se dafií zaji‰Èovat na
pfiedná‰ky a besedy ‰piãkové odborníky
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z celé âeské republiky. Tyto akce jsou
urãeny nejen pro ãleny organizace, ale
i pro ‰irokou vefiejnost.

Nejen pro ãlenskou základnu, ale
i pro ‰irokou vefiejnost slouÏí také li-
sovna ovoce. Loni byla lisovna v provozu
23 dny, bylo obslouÏeno 186 zákazníkÛ
a bylo zpracováno více neÏ 8 tun ovoce,
pfiesnû 8 854 kg. V prÛmûru je to na
jeden lisovací den 380  kg a na jednoho
zákazníka 47 kg. To pfiesnû dokumentu-
je neúrodu ovoce v minulém roce, za po-
sledních deset let se nejménû vylisovalo
v roce 2007 a to 8 545 kg ovoce, druh˘
nejhor‰í byl právû rok uplynul˘. Naopak
nejvíce ovoce bylo zpracováno v roce
2000 – 39 319 kg.

Pokud se t˘ká lisovny, do‰lo zde
k podstatn˘m zmûnám. Po ‰estnácti le-
tech se vzdal funkce vedoucího lisovny
Miloslav Hamák a odstoupil i jeho dlou-
holet˘ zástupce Jaroslav Klime‰. Jako
obsluha lisovny se v loÀském roce
úspû‰nû zapracovali Petr Bene‰
a Helena Miãánková.

Mezi kulturní akce, o které je velk˘
zájem, patfií  zájezdy. Pro ãleny byly loni

uspofiádány celkem tfii.
Pro leto‰ní rok se plánují dvû od-

borné pfiedná‰ky a besedy, v plánu jsou
mimo jiné také tfii zájezdy. Ti‰nov‰tí za-
hrádkáfii letos neplánují v˘stavu ovoce
a zeleniny, ale chtûjí se podílet na v˘-
stavû, která bude na podzim
v Hajánkách.

Jan Ka‰parec

Vyznamenání
Janu Ka‰parcovi

Na leto‰ní v˘roãní ãlenské schÛzi ti‰-
novsk˘ch zahrádkáfiÛ pfievzal stfiíbrnou
medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkáfi-
ství Jan Ka‰parec, dlouholet˘ obûtav˘
ãlen v˘boru ti‰novské organizace, ale
pfiedev‰ím úspû‰n˘ zahrádkáfi  a sadafi.

Toto vysoké vyznamenání udûlila
Janu Ka‰parcovi republiková rada âes-
kého zahrádkáfiského svazu a pfiedal
mu ji ãlen republikové rady a pfiedseda
územní rady Brno – venkov Josef
Zavfiel.

- ok -

DUBEN ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 10. 4. 9.00 – 17.00 florbal turnaj
18.00 basketbal – muÏi Lokomotiva Bfieclav

Nedûle 11. 4. 17.00 házená – muÏi A Bohunice
Sobota 17. 4. 16.00 futsal Kvûtnice – fans club

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

âtvrtek 1. 4. 19.30 Recitál zpívajícího právníka
– JUDr. Jahelka Ivo

Úter˘ 6. 4. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 13. 4. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 14. 4. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 17. 4. 9.00 – 14.00 prodej obuvi
Pondûlí 19. 4. 9.00 – 17.00 prodej byt. textilu, v˘robky z ovãí vlny aj.
Stfieda 21. 4. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 22. 4. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
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Nûco málo z v˘voje evidence
katastru a nûkolik údajÛ
z historie ti‰novského
katastrálního úfiadu

Název katastr je odvozen  z latiny od
slova CAPITASTRUM – berní soupis
hlav, ãímÏ je vyjádfieno to, Ïe pÛvodnû
slouÏil jen k berním úãelÛm.

Poãátek dne‰ního novodobého ka-
tastru nemovitostí byl poloÏen nejvy‰-
‰ím patentem rakouského císafie
Franti‰ka I. ze dne 23. 12. 1817 o dani
pozemkové a vymûfiení  pÛdy.

Jeho základem
byl pfiesn˘ soupis
a geodetické vymû-
fiení ve‰keré pÛdy,
tzv. stabilní katastr.
Podrobné mûfiení
bylo realizováno ve
vût‰inû pfiípadÛ me-
todou mûfiického
stolu (viz obrázek)
a na Moravû probí-
halo v letech 1824 – 1836. V roce 1896
byl katastr revidován a od roku 1898 by-
lo i v katastru zavedeno pouÏívání me-
trické míry.

Zru‰ení patrimoniálních úfiadÛ, kte-
ré spoleãnû s magistráty peãovaly o vy-
bírání daní, si vyÏádalo reorganizaci
celé finanãní správy. V roce 1855 byl
v Ti‰novû zfiízen smí‰en˘ okresní úfiad,
kde byla v I. instanci spojena soudní
a politická správa. V kaÏdém politickém
okrese se uchovávala katastrální akta
u berního úfiadu. Z dÛvodÛ udrÏování
zápisÛ pozemkového katastru v souladu
se skuteãn˘m stavem v pfiírodû byl
vydán zákon ã. 83 z 25. 5. 1883 fi. z.
„O evidenci katastru danû pozemkové“.

V roce 1896 bylo zfiízeno Okresní
hejtmanství v Ti‰novû, jeÏ podléhalo
Zemskému finanãnímu fieditelství

v Brnû, které zfiizovalo pro jednotlivé
berní okresy mûfiické úfiady.

Dokládají to texty razítek: „c. k.
Evidence katastru pro daÀ pozemkovou
v Brnû II“ na snímcích katastrálních
map, uloÏen˘ch ve sbírkách listin
Okresního soudu v Ti‰novû z let 1896
– 1900, kde je nejãastûji uvádûné jméno
Melichar. Od roku 1901 mûl jiÏ úfiad
charakter správního pozemkového
úfiadu I. stolice  a na snímcích katast-
rálních map, vydan˘ch v Ti‰novû, se ob-
jevují razítka s nápisem: „c. k. Evidence
katastru danû pozemkové v Ti‰novû“.
Zde jiÏ pÛsobili evidenãní geometfii a je-

jich pomocníci, ktefií
také zamûfiovali
zmûny a udrÏovali
mapy v souladu se
skuteãností.
Dá se fiíci, Ïe od
tohoto roku pÛsobil
v Ti‰novû katast-
rální úfiad, i kdyÏ se
takto je‰tû nejmeno-
val. Z dochované

mûfiické dokumentace zde pÛsobil mini-
málnû v letech 1906 aÏ 1912 c. k. evi-
denãní vrchní geometr Antonín
Macháãek. Kromû úfiedníkÛ pozemko-
vého katastru pfiispívali k souladu
katastru se skuteãn˘m stavem v terénu
zejména úfiednû autorizovaní geometfii,
napfi., jak je uvedeno na mûfiické doku-
mentaci v roce 1900, „inÏen˘r Franti‰ek
Lang c. k. evidenãní geometr ve v˘-
sluÏbû a úfiednû oprávnûn˘ pfiíseÏn˘
civilní geometr v Brnû“.

V meziváleãném období se úfiad jme-
noval zpoãátku „Evidence katastru danû
pozemkové v Ti‰novû“ a od platnosti
katastrálního zákona ã. 177/1927 Sb.
v roce 1928 Katastrální mûfiick˘ úfiad
v Ti‰novû. V tomto období se objevují na
mapov˘ch snímcích jména úfiedníkÛ
jako mûfiick˘ rada Vláãil nebo mûfiick˘



komisafi Kotík. Minimálnû od roku 1907
se na mûfiické dokumentaci objevuje
jméno známého geodeta v Ti‰novû
– „âenûk Vondrá‰, úfiednû oprávnûn˘ ci-
vilní geometr, technická kanceláfi pro
práce zemûmûfiické“.

V roce 1950 se zmûnil katastrální
mûfiick˘ úfiad  na zemûmûfiické oddûlení
Okresního národního v˘boru v Ti‰novû
a od 1. ledna 1954 zfiízením Ústfiední
správy geodézie a kartografie bylo toto
oddûlení pod názvem Okresní mûfiické
stfiedisko (OMS) podfiízeno Oblastnímu
ústavu geodézie a kartografie v Brnû.

Dal‰í zmûna názvu byla v roce 1960,
kdy vzniklo Stfiedisko geodézie Brno
– venkov a v Ti‰novû mûfiick˘ oddíl.
Tento název vydrÏel aÏ do konce roku
1992 a od 1. 1. 1993 se vrátilo pojmeno-
vání Katastrální úfiad Brno-venkov
– pracovi‰tû Ti‰nov, které vydrÏelo
zhruba ve stejném oznaãení aÏ do roku
2006, kdy byl cel˘ odlouãen˘ odbor pfie-
stûhován do nové budovy v Brnû.

V pováleãném období se na místech
vedoucích pracovníkÛ objevují pánové
Bedfiich Falkovsk˘, Josef Pokorn˘,
Mrkos, Jaroslav Vondrá‰, Bohuslav
Voln˘, paní Ludmila Wágnerová a dále
pánové Hanák, Slab˘ a od roku 1986 aÏ
do konce pÛsobnosti úfiadu v Ti‰novû
pan Radim Reimer.

Závûrem lze fiíci, Ïe katastrální úfiad
v rÛzn˘ch podobách a názvech pÛsobil
v Ti‰novû 105 rokÛ a úspû‰nû slouÏil
a pomáhal mnoha generacím obyvatel
Ti‰novska.

K. Souãek
www.geosoucek.cz

Autor dûkuje za podklady k tomuto
ãlánku archiváfii Státního okresního
archívu Brno-venkov v Rajhradû panu
Ivo Durcovi a paní Ludmile Wágnerové,
dlouholeté pracovnici katastrálního
úfiadu.

Vysílání rozhlasu po drátû
Zprávy Místního národního
v˘boru v Ti‰novû (3. ãást)

Leden 1960

Vedle zhodnocení roku 1959 a shr-
nutí úkolÛ na rok 1960 obsahovaly led-
nové relace rozhlasu po drátû samo-
zfiejmû i bûÏné informace obãanÛm
o dûní ve mûstû. JiÏ od prosince 1960 pro-
bíhal cyklus pfiedná‰ek lidové akademie.
Pravidelnû ve stfiedu veãer o pÛl osmé se
scházeli zájemci v klubové místnosti
hotelu Kvûtnice. Ve stfiedu 13. ledna vy-
slechli pfiedná‰ku na téma „Tajemství
lidského mozku“ a ve stfiedu 27. ledna na
téma „Zákony v˘voje lidské spoleãnosti“.
Pfiedná‰eli vÏdy lektofii spoleãnosti poli-
tick˘ch a vûdeck˘ch znalostí z Brna.

Zprávy z radnice mûly nejrÛznûj‰í ob-
sah. Pfiipomínaly daÀov˘m poplatníkÛm
plnûní vyhlá‰ky o daÀov˘ch pfiiznáních
se splatností do 31. ledna. Do stejného
termínu mohli je‰tû na odbor pro v˘stav-
bu podat Ïádost o stavební povolení ti ob-
ãané, ktefií chtûli v roce 1960 zahájit
stavbu rodinného domku. Souãástí této
Ïádosti musel b˘t v˘kaz o pfiipravenosti
materiálu a financí a pokud moÏno i sta-
vební plány. Zemûdûlské oddûlení rady
MNV upozorÀovalo, Ïe drÛbeÏáfiské zá-
vody z Brna budou brát objednávky na
prodej kufiat z umûlé líhnû a Ïe místní
chovatelé hospodáfiského zvífiectva musí
ve‰keré zmûny v poãetních stavech cho-
van˘ch zvífiat hlásit na tento úfiad nejpo-
zdûji do tfií dnÛ. Nechybûlo ani upozornû-
ní ke zv˘‰ené opatrnosti na snûhovém
a zledovatûlém povrchu chodníkÛ a vozo-
vek a pfiipomenutí majitelÛm domÛ, Ïe
mají povinnost ãistit a sypat chodníky
pfied sv˘mi domy. Dal‰í v˘zva byla k ro-
diãÛm, aby nedovolovali sv˘m dûtem
sáÀkování na ulicích.

(Pokraãování v pfií‰tím ãísle TN.)
Josef Zacpal
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Pod vysokou sítí – volejbal

13. 3. 2010
TJ Sokol ·lapanice

VK Ti‰nov
3:0, 2:3 

První utkání bylo velice
vyrovnané, byÈ tomu vítûzství ·lapanic
3:0 neodpovídá. Oba t˘my se prezento-
valy útoãn˘m a bojovn˘m v˘konem, vsá-
zely na tvrd˘ servis. Domácí mûli ale
lépe uspofiádanou obranu, dobré bloky
podpofiili mnohdy zázraãn˘mi zákroky
v poli, coÏ byl moÏná ten rozhodující roz-
díl ve skóre a tudíÏ v celém zápasu.

Odveta zaãala s ãasov˘m posunem,
kvÛli vloÏenému utkání Ïen. První set
jsme po hektické koncovce zvládli na v˘-
bornou a ujali se vedení 1:0.

Ve druhém setu byl soupefi opût
lep‰í a navíc si pohlídal koncovku (1:1).

Tfietí set byl divácky opût velmi
atraktivní a i pfies nûkolik diskutabil-
ních rozhodnutí rozhodãích jsme set zís-
kali (1:2).

Ve ãtvrtém setu lít˘ boj pokraãoval,
av‰ak domácí byli úspû‰nûj‰í (2:2).
Do rozhodujícího pátého setu jsme
vstoupili lépe a s nûkolikabodov˘m

náskokem nám pomohlo i trochu ‰tûstí.
Po v˘borném v˘konu jsme dosáhli
ãtyfiech matchbalÛ. Tfietí z nich jsme
promûnili a po bezesporu nelep‰ím
leto‰ním v˘konu jsem mohli dát prÛ-
chod nad‰en˘m emocím.

20. 3. 2010
VK Ti‰nov – TJ Znojmo, 2:3, 3:2

V posledním dvojutkání sezóny jsme
doma pfiivítali nejlep‰í  t˘m – Znojmo.
Ze soupefie jsme nemûli Ïádn˘ respekt
a velmi dobr˘m v˘konem kráãeli k ví-
tûzství. Av‰ak – v˘voj ve ãtvrtém setu
jsme tûÏce podcenili. Místo nabízeného
vítûzství 3:1, ãemuÏ by se nikdo vãetnû
soupefie nedivil, jsme jim nabídli pát˘
set (2:2).

I v tomto jsme byli od zaãátku lep‰í,
ale nakonec ne‰Èastnû prohráli. Znojmu
jsme tak darovali první zápas (2:3).

Druh˘ zápas se odvíjel podle stejného
scénáfie. Hrál se znovu obûtav˘, po-
hledn˘ volejbal, pln˘ dlouh˘ch v˘mûn.
Diváci odmûnili mnohdy obû druÏstva
potleskem. Opût se hrála pûtisetová
bitva. V koncovce jsme v‰ak byli ‰Èast-
nûj‰í my a zaslouÏenû zvítûzili 3:2.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Znojmo 36 32 4 0 103:28 3114:2628 68

2. TJ Sokol Komárov 36 25 11 0 88:49 3133:2825 61

3. TJ Sokol ·lapanice 36 24 12 0 84:57 3183:2976 60

4. TJ Lokomotiva - Ingstav 36 24 12 0 80:61 3115:3050 60

5. VK Ti‰nov 36 19 17 0 71:69 3115:2989 55

6. TJ Tesla Brno 36 18 18 0 78:67 3236:3134 54

7. VK Moravská Slávia Brno 36 15 21 0 65:76 3022:3165 51

8. TJ Sokol Letovice 36 14 22 0 53:77 2758:2910 50

9. TJ Sokol Dûdice 36 7 29 0 37:96 2655:3136 43

10. TJ âKD Blansko 36 2 34 0 25:104 2534:3052 38
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Co fiíci na závûr?
Urãitû sezóna 2009/2010 byla velmi

dobrá. Celkové páté místo v tabulce lze
chápat jako úspûch. Dûkujeme na‰im
sponzorÛm za materiální pomoc, bez
které bychom se neobe‰li.

Dûkujeme v‰em pfiíznivcÛm a divá-
kÛm za morální podporu pfii domácích
utkáních.

V‰em pfiejeme pûkné jaro a sluníã-
kové Velikonoce.

Basketbalistky páté

V sobotu 20. 3. 2010 odehrály ti‰nov-
ské Ïeny na domácí palubovce poslední
utkání soutûÏe I. OP JM kraje sezony
2009/2010. Do Ti‰nova pfiicestoval t˘m
Univerzity Brno. Domácí dûvãata drÏela
s favoritem krok po celou hrací dobu.
Pfiesto si hosté hlídali vût‰í ãi men‰í ve-
dení od první minuty aÏ do koneãného
hvizdu. Koneãn˘ v˘sledek 62:73.

Ti‰novské Ïeny se pod vedením tre-
nérské dvojice ZdeÀky Zemánkové
a Jana Pafiízka zafiadily se 7. v˘hrami
a 9. poráÏkami na pûkné 5. celkové
místo. Kraji vládnou t˘my ze Îìáru nad
Sázavou a jiÏ v˘‰e zmiÀované
Univerzity Brno. Na‰e dûvãata, vûkovû
nejmlad‰í druÏstvo soutûÏe, hrálo v této
sezónû v novém sloÏení a pod novou
trenérskou dvojicí. T˘m si ovûfiil, Ïe
tzv. „hrát“ se dá s kaÏd˘m t˘mem sou-

tûÏe. Pro pfií‰tí soutûÏní rok si t˘m
klade vy‰‰í cíle, umístûní v první trojce.

Závûrem si dovoluji podûkovat v‰em
hráãkám za zodpovûdn˘ pfiístup k tré-
ninkové práci, firmû Kámen Brno,
spol. s r. o. za finanãní podporu a divá-
kÛm za povzbuzování. A na úpln˘ závûr
popfiát na‰í pivotce Markétû zdravé mi-
minko a spoustu rodiãovské radosti.

Hráãky druÏstva Ïen SKB Ti‰nov
v sezónû 2009/2010: Aneta Kozelková,
Aneta Musilová, Tereza Hnátová,
ZdeÀka Zemánková, Aneta Matûjová,
Monika Juránková, Michaela
Juránková, Markéta Vojáãková,
Markéta Havlíková, Barbora
Marvanová, Romana Danihelková,
Andrea Juraãková, Klára Veselá.

ZdeÀka Zemánková, trenér

Tenisové turnaje

13. – 15. února pofiádal tenisov˘
klub Ti‰nov turnaj mlad‰ího Ïactva
v nafukovací hale na Ostrovci. Mezi 15
chlapci se nejvíce dafiilo Janu
Macharáãkovi ze Zlína, kterému se
v obou závûreãn˘ch duelech podafiilo
soupefie pfiehrát aÏ v závûreãném super-
tiebreaku (do 10 bodÛ).

V soutûÏi dívek mezi 12 hráãkami
kralovala Pavlína Guziurová z TK Tillia
Brno, která se svou spoluhráãkou Karin
·afránkovou (TK Tillia Brno) zvítûzila
i ve ãtyfihfie. Finálové utkání ãtyfihry
v‰ak nebylo pro favority vÛbec snadnou
záleÏitostí, protoÏe s domácím párem
Kamila Prudká, Katefiina Hájková
prohrály první set 6:3 a ve druhém pro-
hrávaly 4:2. Tento v˘sledek se v‰ak
v závûru nepodafiilo domácím udrÏet
a závûreãn˘ supertiebreak byl uÏ po-
mûrnû jasnou záleÏitostí pro hráãky
TK Tilia Brno. V̆ sledky: SF chlapci:
Skutil (TC Brno) – Iviãiã (Sokol
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Blahopfiání

Dne 13. dubna 2010 se doÏívá krásn˘ch
85 let paní ZDENKA ·PAâKOVÁ
z Jiráskovy ulice v Ti‰novû. Pfiejeme
jí do dal‰ích let pevné zdraví, hodnû
‰tûstí, spokojenosti a dobré pohody.
Blahopfieje vnuãka Jitka s manÏelem
a dûtmi.

Vzpomínky

Dne 2. dubna uplynul
druh˘ smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
drahá maminka a babiãka
paní BLANKA OBDR-
ÎÁLKOVÁ. Kdo jste ji
znali a mûli rádi, vzpo-

meÀte s námi. S láskou stále vzpomí-
nají dcera Blanka s rodinou a syn Ludûk.

Dne 22. bfiezna 2010 to
bylo 23 rokÛ, co ode‰el
ná‰ milovan˘ syn, bratr,
tatínek, str˘c pan
VÍTùZSLAV ·UP
z Unína. Stále vzpomí-
nají maminka, sestry

Eva a Jana s rodinami.

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

Sport

LanÏhot) 6:4, 6:4, Macharáãek (TK SK
Zlín) – Neuer (Cemo Mokrá) 6:2, 1:6,
10:6, FI: Macharáãek – Skutil 4:6, 6:3,
10:6, FI ãtyfihry:  Iviãiã, Macharáãek
– Skutil, Dosedûl (Tc Brno) 6:7, 6:4, 10:3
SF dívky: Wybitulová (TK Slavia
Orlová) – Tumová (TK ·lapanice) 7:5,
2:6, 10:8, Guziurová (TK Tillia Brno)
– ·afránková (TK Tillia Brno) 6:2, 6:3,
FI: Guziurová – Tumová 6:1, 6:1.
FI ãtyfihry: ·afránková, Guziurová
– Prudká, Hájková (obû SK Tenis
Ti‰nov) 3:6, 6:4, 10:2.

14. 3. mûli v hale na Ostrovci prostor
ti nejmen‰í hráãi od 5 do 7 let na tur-
naji minitenisu. Úãast 12 dûtí není nej-
lep‰í, ale i tento fakt hovofií o tom, Ïe
pro tuto kategorii je turnajÛ pfiebytek.
Hráãi uÏ v tomto vûku pfiedvádí v˘borné
v˘kony, které jsou v‰ak vÏdy dÛsledkem
mnoha nahran˘ch (nûkdy i individuál-
ních) hodin tenisu, které by dûti mûly
trávit i u jin˘ch sportÛ. V‰ichni zúãast-
nûní turnaje v‰ak zaslouÏí pochvalu za
bojovnost a slu‰né chování. Nejvût‰í
pohár si v Ti‰novû vybojoval Filip âech
z Prostûjova, druh˘ skonãil Josef
Zapletal (TCP Kyjov) a tfietí Vojtûch
Grün (Tfiebíã).

O víkendu 13. – 14. 3. se dafiilo na-
‰im mlad‰ím Ïákyním na turnaji
v Poliãce, kde Kamila Prudká vybojo-
vala mezi 20 hráãkami druhé místo
a spoleãnû s Kamilou Goldmanovou
3. místo ve ãtyfihfie. Gratulujeme!!!

Z. Kunick˘
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Inzerce

Pronajmu 2+1, 7.000,- Kã vãetnû inkasa.
Tel.: 605 805 958

Pronajmu byt 2+1 Ti‰nov, Klucanina.
Tel.: 724 117 846

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû na
Kvûtnici. Cena 6.500,- Kã. Tel: 604 824 105

Pronajmu byt 1+kk v Ti‰novû,
ul. Dlouhá, kvalitnû zafiízen˘, hezk˘
v˘hled. Tel.: 603 586 931

Vymûním 1+1 OV s v˘tahem za 2+1
OV nebo DB s v˘tahem v Ti‰novû.
Doplatek respektuji. Tel.: 737 182 145

Prodám byt OV 2+1 Ti‰nov,
ul. Králova, po GO, 1.520.000,- Kã.
Tel.: 777 857 700

Prodám byt 1+1 na Kvûtnici, pûkn˘
stav, 950.000,- Kã. Tel.: 603 155 709

Prodám DB 2+1 Ti‰nov, U Humpolky.
Cihla, 1. poschodí., 1.300.000,- Kã.
Tel.: 549 412 459 

Prodám OV 3+1 na Humpolce, cena
dohodou. Tel.: 731 178 692

Prodám byt 2+1 v OV na ulici
Jamborovû v Ti‰novû, 1. patro, cena
1.300.000,- Kã.
Tel.: 736 109 039

1. 3. se ztratil bíl˘ kocour sly‰ící na
jméno SníÏek. Tel.: 605 345 783. Dûkuji.

Hledám rotwajlerku KETTY, má
2,5 roku, je drobného vzrÛstu, váÏí asi
30 kg, kastrovaná, nemá kupírovan˘ ocá-
sek. Prosím, ozvûte se na tel. 604 547 699.

Prodám kompl. moderní pánsk˘ ob˘vák,
ãerná koÏená sedaãka (rozkl.), stolek
konf., pod TV, police. Nové, 22.000,- Kã
Tel.: 739 004 419

Prodám Renault Megane 1.9 dti,
r. v. 2000, ãerv., sport. sání, taÏné zafi.,
cena 80.000,- Kã, moÏ. dohoda. 
Tel.: 736 428 473

Douãím ru‰tinu na stfiedo‰kolské nebo
i zaãáteãnické úrovni. Tel.: 736 141 843

Instalace a údrÏba PC, NTB, PC sítû.
Kontakt: 605 481 251

www.pujckydinero.cz, tel.: 739 443 544

Modistka Marie Ger‰lová oznamuje
Ïenám, Ïe zahájila celoroãní internetov˘
prodej klobouãkÛ, k‰iltovek a baretÛ.
V‰e potfiebné najdete na
www.fler.cz/modistka

Pokud hledáte zajímav˘ pfiiv˘dûlek
a je vám blízk˘ zdrav˘ Ïivotní styl a in-
ternet. Volejte: 736 473 118

27.000,- Kã za mûsíc. Nov˘ internetov˘
projekt. Volejte: 736 473 118

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme brigádnû
ãí‰níka/ci. Nástup od 1. 5. 2010. Mlad˘
kolektiv, pfiíjemné prostfiedí. Informace
osobnû v penzionu nebo telefonicky na
ãísle 549 410 461
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