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Bledule v údolí Chlebského potoka jsou
kaÏdoroãním symbolem nastupujícího jara.
Foto: M. K.
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elikonoãní svátky, svátky jara,
skuteãnû letos otevfiely nádherné
období dlouh˘ch sluneãn˘ch dnÛ

pln˘ch vÛnû ra‰ící trávy a fialek. Dny
zaãínají a konãí ptaãím koncertem a tak
nûjak radostnûji se d˘chá...

Snad je to i tím, Ïe vût‰í ãást zameta-
cích prací na chodnících a ulicích mûsta
jiÏ máme za sebou, zabezpeãené stave-
ni‰tû nového obchodnû-sportovního centra
v pfiednádraÏním prostoru zatím vût‰í
problémy nepÛsobí. Dokonãuje se hrubá
stavba nové pfiístavby Müllerova domu,
naplno se rozbûhly rekonstrukãní práce
v b˘val˘ch jeslích na ulici Horovû, kde do
zaãátku leto‰ního ‰kolního roku hodláme
zprovoznit dal‰í dvû tfiídy matefiské
‰koly. V̆ razné zv˘‰ení kapacity matefi-
sk˘ch ‰kol o více neÏ padesát míst jistû
pomÛÏe mlad˘m ti‰novsk˘m rodinám,
ale doãasnû rovnûÏ umoÏní alespoÀ
ãásteãnû vyhovût dojíÏdûjícím rodiãÛm
z okolních obcí, které matefiské ‰koly ne-
provozují. V leto‰ním napjatém rozpoãtu
mûsto na zfiízení a vybavení nov˘ch tfiíd
v M· Horova vyãlenilo ãástku témûfi
9 mil. Kã. Ano, i v budoucnu chce mûsto
Ti‰nov zÛstat „pfiátelské rodinû“.

V loÀském roce, poprvé v historii
mûsta, se podafiilo dosáhnout pfii tfiídûní
odpadu pozitivní bilance pfiíjmÛ nad ná-
klady. Spoleãnost Eko-kom a. s. vyplatila
mûstu za rok 2009 odmûnu 792 592 Kã
(tedy o 185 419 Kã více neÏ v roce pfiede-
‰lém), pfiiãemÏ náklady na svoz a likvi-
daci separovaného odpadu dosáhly pouze
726 695 Kã. Je to velk˘ úspûch vás v‰ech,
ktefií poctivû tfiídíte a vyuÏíváte jedné
z nejhust‰ích sítí sbûrn˘ch míst pro uklá-
dání papíru, plastÛ a nápojov˘ch kartonÛ
a skla. Dûkuji vám v‰em, kter˘m se tfií-
dûní odpadu stalo samozfiejmostí. Pfied
námi je nelehk˘ úkol – nauãit se vytfiídit
ze zbytkového komunálního odpadu
i zhruba tfietinu mnoÏství, kterou tvofií
biologicky rozloÏiteln˘ odpad. Dnes je‰tû

konãí na skládkách, za nûkolik let v‰ak
bude jeho skládkování zcela zakázáno.
Pokud se nauãíme tento druh odpadu vy-
separovat a efektivnû zlikvidovat (napfií-
klad v dostupné biostanici), bude mûsto
‰etfiit v koneãném stadiu nûkolik milionÛ
korun roãnû. V opaãném pfiípadû ãeká
na‰e pokraãovatele nelehk˘ úkol zvlád-
nout hospodafiení mûsta.

Leto‰ní duben a kvûten bude na‰e
mûsto proÏívat ve znamení mimofiádn˘ch
kulturních událostí. V̆ znamného Ïivot-
ního jubilea 75 let se doÏívá ti‰novsk˘
rodák, hudební skladatel Zdenûk
Pololáník. MûKS ve spolupráci s umûlci
a farností sv. Václava pfiipravilo cyklus
tfií koncertÛ s názvem „Hudební jaro
ZdeÀka Pololáníka“. V‰echny se usku-
teãní v chrámu sv. Václava v Ti‰novû za
úãasti jubilanta a jeho hostÛ. Rád jsem
pfiijal zá‰titu nad akcí, kterou mûsto
vzdává hold slavnému rodákovi, a dovo-
luji si vás pozvat na varhanní koncert
Lucie Îákové ve stfiedu 14. 4. „Nejkrás-
nûj‰í Ave Maria“ – Olga Procházková
soprán, Franti‰ek ·míd varhany se
uskuteãní ve stfiedu 5. 5.

Ve stfiedu 26. 5. slavnostním koncer-
tem Ti‰novského komorního orchestru
zakonãíme nejen jubilantovy oslavy, ale
i leto‰ní úspû‰nou koncertní sezónu
Kruhu pfiátel hudby.

Následující sobotu 29. 5. bude bazi-
lika klá‰tera Porta coeli dûji‰tûm
slavnostního zahajovacího koncertu
jubilejního XV. roãníku Mezinárodního
hudebního festivalu 13 mûst Concentus
Moraviae. O této v˘znamné události se
je‰tû podrobnûji zmíníme v dal‰ích
ãíslech, berte tuto informaci jako pfied-
bûÏnou pozvánku na nejprestiÏnûj‰í akci
tohoto roku.

Pfieji nám v‰em radostné proÏívání
leto‰ního jara

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

V
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 02/2010 konaného
dne 25. bfiezna 2010

ZM schvaluje:
1. Program jednání  pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Celoroãní hospodafiení mûsta, a to
bez v˘hrad.

3. Rozpoãet mûsta na rok 2010
a Rozpoãtov˘ v˘hled na období 2011
– 2015.

4. Pfiijetí neinvestiãní dotace od JMK
ve v˘‰i Kã 321.216,- pro Z· nám.
28. fiíjna na realizaci projektu
„Podpora a zlep‰ování podmínek v˘-
uky ICT v souladu s implementací
·VP na na‰í ‰kole“.

5. Pfiijetí investiãní dotace od JMK ve
v˘‰i Kã 128.740,- pro Z· nám. 28. fiíjna
na realizaci projektu „Podpora a zlep-
‰ování podmínek v˘uky ICT v souladu
s implementací ·VP na na‰í ‰kole“.

6. Pfiijetí neinvestiãní dotace od JMK ve
v˘‰i 1.465.902,50 pro Z· Smí‰kova
na realizaci projektu „Centrum
Korálek“.

7. Pfiijetí dotace od Ministerstva vnitra
âR ve v˘‰i Kã 2.185.425,- na projekt
„Vzdûlávání v eGON centru ORP
Ti‰nov“ za podmínek stanoven˘ch
Rozhodnutím o poskytnutí dotace
r. ã.: CZ.1.04/4.1.00/40.00071 a sou-
ãasnû schvaluje povinnost pfiíjemce
dotace zajistit 15 % prostfiedkÛ na
spolufinancování tohoto projektu.

8. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nov
ã. 1/2010 ke dni 25. 3. 2010 dle pfied-
loÏeného návrhu.

9. Rozdûlení dotací na sport v roce 2010
v jednotliv˘ch ãástkách nad Kã
50.000,- dle návrhu sportovní komise.

10. Uzavfiení dohod o spolupráci na pro-

jektu „Vzdûlávání v eGON centru
ORP Ti‰nov“ s obcemi a mûstysy:
Braní‰kov, Brumov, Bfiezina, âern-
vír, Deblín, Doubravník, Drásov,
Heroltice, Horní Louãky, Hradãany,
Kaly, Katov, Kufiimská Nová Ves,
Kufiimské Jestfiabí, Lomnice,
Lomniãka, Malhostovice, Nedvûdice,
Níhov, Ochoz u Ti‰nova,
Pfiedklá‰tefií, Rohozec, Sentice,
Svatoslav, Synalov, ·erkovice, ·tû-
pánovice, Ti‰novská Nová Ves, Unín,
Úsu‰í, V‰echovice, Îìárec, Îelezné,
a souãasnû povûfiuje starostu mûsta
podpisem tûchto dohod za podmínek
uveden˘ch v pfiiloÏeném vzoru.

11. Uzavfiení dokumentu „Uznání dluhu
a dohoda o splátkách“ s paní
RÛÏenou Pavlíãkovou, bytem Ti‰nov
po mûsíãní splátce Kã 1.000,- od dub-
na 2010 dle pfiedloÏeného návrhu.

12. Zmûnu Pravidel k prodeji bytÛ z ma-
jetku mûsta Ti‰nova ze dne
25. 6. 2009  dodatkem ã. 1, kde:
– ãl. IV., odst. 1. se ru‰í a nahrazuje

nov˘m znûním následovnû: Kupní
cenu bytové jednotky urãilo
Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova na
základû zpracovaného znaleckého
posudku ve v˘‰i 70 % ceny odhadní.

– v ãl. IV. se doplÀuje nov˘ odstavec
5. s následujícím znûním: Kupní
cena bytové jednotky u ad 1) aÏ ad
3) ãl. III. se dále sniÏuje o zÛstat-
kovou ãást nesplaceného úvûru po-
skytnutého na revitalizaci domu,
pfiipadající na bytovou jednotku ke
dni jejího prodeje.

13. Ke dni 1. 4. 2010 vyhlá‰ení zámûru
prodeje bytÛ podle zákona ã. 72/1994
Sb., v platném znûní a Pravidel
k prodeji bytÛ z majetku mûsta
Ti‰nova ze dne 25. 6. 2009 v platném
znûní jejich souãasn˘m nájemcÛm:
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– bytovou jednotku ã. 1626/2 umístû-
nou v pfiízemí budovy ãp. 1626
v ulici Kvûtnická

– bytovou jednotku ã. 1718/2 umístû-
nou v I. patfie budovy ãp. 1718
v ulici Kvûtnická

– bytovou jednotku ã. 1718/6 umístû-
nou ve III. patfie budovy ãp. 1718
v ulici Kvûtnická

– bytovou jednotku ã. 1723/1 umístû-
nou v I. patfie budovy ãp. 1723
v ulici Kvûtnická

– bytovou jednotku ã. 991/14 umístû-
nou ve IV. patfie budovy ãp. 991
v ulici Halasova

– bytovou jednotku ã. 992/15 umístû-
nou v VII. patfie budovy ãp. 992
v ulici Halasova

– bytovou jednotku ã. 993/17 umístû-
nou v V. patfie budovy ãp. 993
v ulici Halasova

– bytovou jednotku ã. 993/22 umístû-
nou v VII. patfie budovy ãp. 993
v ulici Halasova

– bytovou jednotku ã. 995/7 umístû-
nou ve III. patfie budovy ãp. 995
v ulici Halasova

– bytovou jednotku ã. 997/17 umístû-
nou v V. pfiízemí budovy ãp. 997
v ulici Halasova

– bytovou jednotku ã. 1670/1 umístû-
nou v pfiízemí budovy ãp. 1670
v ulici Králova

– bytovou jednotku ã. 1670/2 umístû-
nou v pfiízemí budovy ãp. 1670
v ulici Králova

– bytovou jednotku ã. 1678/5 umístû-
nou v I. patfie budovy ãp. 1678
v ulici Králova

– bytovou jednotku ã. 1678/6 umístû-
nou ve II. patfie budovy ãp. 1678
v ulici Králova

14. Prodej ãásti pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov,
a to parc. ã. 786/3 podle GP oznaãené
jako díl „a“ o v˘mûfie 84 m2 a ãásti

parc. ã. 786/24 podle GP oznaãené
jako díl „b“ o v˘mûfie 7 m2 manÏelÛm
Michalu Byte‰níkovi a RNDr. Hanû
Byte‰níkové, spoleãnû bytem Ti‰nov
za kupní cenu ve v˘‰i 450,- Kã/m2

+ úhradu nákladÛ spojen˘ch s pro-
dejem vãetnû danû z pfievodu nemo-
vitostí.

15. Prodej ãásti pozemku v k. ú. Jamné
u Ti‰nova parc. ã. 147/2 o v˘mûfie
121 m2 Josefu Suchomelovi, bytem
Jamné za kupní cenu ve v˘‰i
50 Kã/m2 + úhradu nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem vãetnû danû z pfie-
vodu nemovitostí.

16. Prodej ãásti pozemku v k.ú. Jamné
u Ti‰nova parc. ã. 147/2 podle GP
oznaãené parc. ã. 147/6 o v˘mûfie
68 m2 Miloslavû Ma‰kové, bytem
Jamné za kupní cenu ve v˘‰i
50 Kã/m2 + úhradu nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem vãetnû danû z pfie-
vodu nemovitostí.

17. Prodej pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. 658/3 o v˘mûfie 169 m2, parc.
ã. 658/4 o v˘mûfie 100 m2, parc. 659/3
o v˘mûfie 299 m2 a parc. ã. 662/3
o v˘mûfie 1 051 m2 spoleãnosti
Nûmec Jifií stavitel s. r. o., se sídlem
v Brnû za kupní cenu stanovenou na
základû znaleckého posudku za pod-
mínek kupní smlouvy a smlouvy
o zfiízení pfiedkupního práva, která
je pfiílohou bodu ã. 12. 4 zápisu.

18. Nov˘ název ulice v Lokalitû Hony za
Kuk˘rnou – „Valova“.

19. Znûní odpovûdi na dopis mûstyse
Drásov ze dne 10. 3. 2010 v pfiedlo-
Ïeném znûní.

20. Podání Ïádostí na akce „Cyklostezka
Ti‰nov – âerven˘ Ml˘n“ a „Cyklo-
stezka Ti‰nov – Dfievoplac“ v souladu
s Pravidly pro poskytování pfiíspûvkÛ
z rozpoãtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2010.
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ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti Rady mûsta

Ti‰nova do 18. 3. 2010.
2. Zprávu nezávislého auditora

doc. Ing. Václava Kupãáka, CSc.
o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení
mûsta za rok 2009.

3. Zápis ã. 1/2010 ze zasedání finanã-
ního v˘boru ze dne 10. 3. 2010.

4. Zprávu o kultufie za rok 2009.
5. Zprávu o ãinnosti Komise pro mládeÏ

a mládeÏnick˘ch organizací za rok
2009.

6. Zpráva o odpadech za rok 2009.
7. Dopis mûstyse Drásov ze dne

12. 3. 2010.
8. Zprávu o bezpeãnostní situaci ve slu-

Ïebním obvodû OOP âR Ti‰nov za rok
2009.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
místostarosta

Úvodní informace k volbám
do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky
v roce 2010

Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky (dále jen
„Poslanecká snûmovna“) se budou konat
v pátek 28. kvûtna 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 29. kvûtna
2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voliãem je státní obãan âeské repub-
liky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb do-
sáhl vûku nejménû 18 let. Na území
âeské republiky mÛÏe kaÏd˘ voliã hla-
sovat ve volební místnosti v místû svého
trvalého bydli‰tû, kde je zapsán ve stá-
lém seznamu voliãÛ.

Hlasování mimo svÛj stál˘ volební
okrsek je moÏné na voliãsk˘ prÛkaz,
o nûhoÏ mÛÏe voliã poÏádat písemn˘m

podáním opatfien˘m jeho ovûfien˘m pod-
pisem doruãen˘m do 21. kvûtna 2010
nebo osobnû do 26. kvûtna 2010 16.00
hodin.

Na Mûstském úfiadû v Ti‰novû je
moÏné obdrÏet ãi pfiímo vyplnit Ïádost
o vydání voliãského prÛkazu na Odboru
správních a vnitfiních vûcí – evidenci
obyvatel u paní Zuzany ·imkové v pfií-
zemí budovy na nám. Míru 346
(tel. ã.: 549 439 775).

Voliãsk˘ prÛkaz bude nejdfiíve
15 dnÛ pfiede dnem voleb pfiedán osobnû
voliãi nebo osobû, která se prokáÏe
plnou mocí s ovûfien˘m podpisem voliãe
Ïádajícího o vydání voliãského prÛkazu,
anebo bude voliãi zaslán na jím uvede-
nou adresu.

O voliãsk˘ prÛkaz je moÏno poÏádat
i v pfiípadû krátkodobého pobytu v za-
hraniãí, neboÈ na nûho lze volit v jakém-
koliv zvlá‰tním volebním okrsku
v zahraniãí (tj. na zastupitelsk˘ch
a konzulárních úfiadech âR).

Voliãi, ktefií budou ve dny voleb ve
zdravotnickém zafiízení, odborném lé-
ãebném ústavu nebo v obdobném ústavu
nebo zafiízení a nepoÏádají o vydání vo-
liãského prÛkazu, mohou poÏádat pfiímo
v tomto zafiízení o zápis do zvlá‰tního
seznamu voliãÛ, a to ve lhÛtû do 7 dnÛ
pfiede dnem voleb, tj. do 21. kvûtna
2010.

Finanãní odbor pfiipomíná

Finanãní odbor mûsta Ti‰nova pfiipo-
míná splatnost místních poplatkÛ ze
psÛ a za komunální odpad. Obecnû
závazné vyhlá‰ky mûsta stanoví u obou
uveden˘ch poplatkÛ shodn˘ termín
splatnosti – nejpozdûji do 30. dubna ka-
lendáfiního roku. Za nedodrÏení tohoto
termínu bude uplatnûn sankãní postih
v podobû nav˘‰ení základního poplatku.
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Zákon ã. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, v platném znûní, v § 11 umoÏ-
Àuje uplatnit toto zv˘‰ení aÏ na trojná-
sobek. V minul˘ch letech toto nav˘‰ení
ãinilo jen 50 % stanovené sazby.
Vãasn˘m uhrazením poplatkov˘ch po-
vinností pfiedejdete zbyteãn˘m v˘dajÛm
z domácího rozpoãtu.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

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
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
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˘
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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

Projekt vzdûlávání
v eGON centru Ti‰nov

Od bfiezna 2010 je mûsto Ti‰nov pfií-
jemcem dotace z Evropského sociálního

fondu z Operaãního programu Lidské
zdroje a zamûstnanost na realizaci pro-
jektu Vzdûlávání v eGON centru obce
s roz‰ífienou pÛsobností Ti‰nov. Tímto
projektem bude vytvofien vícelet˘ pro-
gram systematického vzdûlávání a roz-
voje znalostí a kvalit pracovníkÛ ve ve-
fiejné správû. âerpaná v˘‰e dotace mÛÏe
dosáhnout dva miliony korun. Cílovou
skupinu tvofií zamûstnanci Mûstského
úfiadu Ti‰nov, zastupitelé mûsta Ti‰nov,
úfiedníci a ãlenové zastupitelstev 58 obcí
ve správním obvodu obce s roz‰ífienou
pÛsobností Ti‰nov a zamûstnanci jimi
zfiizovan˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací.

Prezenãní forma ‰kolení probíhá
v budovû Mûstského úfiadu Ti‰nov. ·ko-
lení provádí lektorsk˘ t˘m z fiad pracov-
níkÛ MûÚ Ti‰nov a novû se zfiídila poãí-
taãová uãebna. K dispozici je nûkolik
typÛ kurzÛ (certifikovan˘ch Institutem
pro místní správu Praha), které jsou
rozdûleny na tématicky ucelené bloky
v rozsahu 8 v˘ukov˘ch hodin dennû.
·kolení budou probíhat i distanãní
formou s vyuÏitím v˘ukového systému
ELEV. Absolventi získají certifikát,
kter˘ se zapoãítává do systému povin-
ného vzdûlávání úfiedníkÛ.

V souãasné dobû probíhají následu-
jící ‰kolení: Elektronická spisová sluÏba,
agendy CzechPOINTu (Katastr nemovi-
tostí, Îivnostensk˘ rejstfiík a podání Ïiv-
nostenskému úfiadu, Rejstfiík trestÛ,
Obchodní rejstfiík, Seznam kvalifikova-
n˘ch dodavatelÛ, Agendy ISDS I).

Bc. Jifií Dospí‰il
manaÏer vzdûlávání
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MûKS Ti‰nov uvádí
na nové adrese www.mekstisnov.cz

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

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

LUCIE ÎÁKOVÁ
VARHANNÍ KONCERT

Úvodní koncert tfiídílného festivalu,
jehoÏ patronem je ti‰novsk˘ rodák
Zdenûk Pololáník, ãesk˘ hudební skla-
datel, varhaník a pedagog. Je autorem
více neÏ 700 dûl, z ãehoÏ vût‰inu tvofií
filmová, scénická a televizní hudba.
25. fiíjna leto‰ního roku oslaví 75 let.

Podrobnûj‰í informace o Lucii Îákové
byly zvefiejnûny v minulém ãísle. Na
koncertû vystoupí rovnûÏ trumpetista
Vlastimil Bialas.

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

Music Of The Mississippi River
BLUESOVÉ DUO

ªUBO· BE≈A & MATùJ PTASZEK
KONCERT

Americká firma Hohner je jedním
z nejslavnûj‰ích svûtov˘ch v˘robcÛ hu-
debních nástrojÛ. Z celkového sortimentu
jeho produktÛ pak patfií k nejpopulár-
nûj‰ím foukací harmoniky, které pouÏí-
vají bluesmani z celého svûta. A právû
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tato renomovaná firma vyhlásila
Objevem roku 2009 slovensko-ãeské duo
ªubo‰ BeÀa – Matûj Ptaszek, o coÏ se
zaslouÏila pfiedev‰ím originální a velmi
osobitá hra Matûje Ptaszka na foukací
harmoniku.

Známûj‰ím z obou pánÛ se ov‰em
stal nejprve slovensk˘ kytarista ªubo‰
BeÀa. Od roku 1998 hraje na tzv. rezo-
fonickou kytaru (ta v sobû skr˘vá hliní-
kov˘ rezonátor, kter˘ se pohybem strun
rozezní a vydává nenapodobiteln˘ speci-
fick˘ „kovov˘“ zvuk) a vûnuje se akus-
tickému blues. Poãínaje rokem 2005
absolvoval nûkolik studijních pobytÛ
v americk˘ch státech Tennessee,
Arkansas, Louisiana, Alabama
a Mississippi a byl vÛbec prvním slo-
vensk˘m hudebníkem oficiálnû pozva-
n˘m hrát na jihu USA a v Memphisu
dokonce i natáãet – je ke sly‰ení na albu
Davida Evanse ve skladbû Needy
Times. Právû tento pán z memphiské
univerzity o nûm prohlásil, Ïe hraje
„jako kdyby se se‰el jiÏansk˘ du‰evní
pokrm s dobr˘m vínem ze Skalice, jeho
rodného mûsta“. Na Slovensku byl vy-
hlá‰en Bluesmanem roku 2004 a 2008.

Matûj Ptaszek je Ostravák, kter˘ za-
ãínal hrou na klarinet v dechovce, první
foukací harmoniku si pofiídil aÏ v roce
2004 a v následujícím roce pak pÛsobil
jako pouliãní hudebník na Karlovû
mostû. Zajímavostí je, Ïe zpívá kontrate-
norem, tedy hlasem, jímÏ vládne ve

svûtû jen malé mnoÏství zpûvákÛ, a na-
víc jej ãasto do publika pfiená‰í mosaz-
nou trubkou starého gramofonu. V roce
2006 se dal dohromady s ªubo‰em
BeÀou a vnesli na na‰i scénu autentick˘
zvuk nefal‰ovaného pouliãního blues
z amerického jihu. Brzy spolu nahráli
debutové album Sound From The Street
a pfiedloni jiÏ v Uherském Brodû „pfied-
skakovali“ na koncertû legendárního bû-
lo‰ského bluesmana Johnnyho Wintera.
Krátce poté se nechali inspirovat
nûkdej‰ími poãiny Johnnyho Cashe
a B. B. Kinga (ãi Michala Tuãného)
a druhé CD se rozhodli natoãit Ïivû
pfiímo ve vûzení – záznam z Mírova vy‰el
pod titulem BeÀa a Ptaszek v kriminále.

Vloni duo absolvovalo celkem
136 vystoupení, z toho 38 v zahraniãí,
tedy mimo ãeská ãi slovenská koncertní
pódia (turné po Normandii a Srbsku).
Zúãastnilo se napfiíklad festivalÛ Blues
Train v Berlínû nebo Bluestracyje
v Polsku, v prosinci pak jeho koncert
Ïivû vysílalo belgické prestiÏní rádio
Classic 21 Blues. Také termínov˘ kalen-
dáfi pro rok 2010 se rychle plní nov˘mi
‰tacemi tfieba ve Francii ãi ve ·v˘carsku.

Bûhem své jarní ‰ÀÛry po ãesk˘ch
a moravsk˘ch klubech zavítají BeÀa
s Ptaszkem také k nám do Ti‰nova.
Nenechte si jejich vystoupení ujít, neboÈ
jde o naprosto unikátní záÏitek nejen
pro hudební fajn‰mekry, ale pro kaÏdé-
ho, kdo má u‰i (i oãi) otevfiené kaÏdému
poctivému kum‰tu.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022.

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

DùTSK¯ PùVECK¯ SBOR
PRIMAVERA

Sbor byl zaloÏen v roce 1992
PhDr. Jaroslavem Dostalíkem, drÏitelem
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Ceny mûsta Brna v oboru hudba pro rok
2008 za celoÏivotní práci s dûtsk˘mi
pûveck˘mi sbory. Jako v˘bûrové umû-
lecké tûleso Základní umûlecké ‰koly
Jaroslava Kvapila v Brnû a se sv˘mi
pfiípravkami Dúbravûnka, âere‰niãky
a Rosiãka sdruÏuje pûvecky nadané
Ïáky základních a stfiedních ‰kol mûsta
Brna. Repertoár Primavery zahrnuje
vokální tvorbu témûfi deseti století od
melodií evropského stfiedovûku aÏ po
skladby moderních smûrÛ, úpravy lido-
v˘ch písní i adaptace populárních me-
lodií. V srpnu 2006 pfievzala dirigo-
vání a vedení sboru Natalia Zmrzlá-
Chirilenco. Od roku 2008 pracuje
Primavera pod umûleck˘m vedením
Kataríny Ma‰lejové, absolventky
JAMU Brno v oboru dirigování sboru.
Pod vedením svého zakladatele i jeho
následovnic dosáhla Primavera mnoha
úspûchÛ na mezinárodních soutûÏích
a festivalech v Evropû i zámofií. Sbor
vystoupil v Ti‰novû v leto‰ním roce uÏ
jednou – 3. ledna se s velk˘m ohlasem
pfiedstavil v kostele svatého Václava.

Na ti‰novském koncertû vystoupí
dva sbory, které byly na základû sv˘ch
úspûchÛ v posledních letech vybrány
a pozvány k úãasti na mezinárodní pres-
tiÏní sborové soutûÏi ve francouzském
mûstû Tours koncem kvûtna 2010. Vedle
Primavery to bude Rosiãka, která je tfie-
tím pfiípravn˘m oddûlením. Jeho ãleny
jsou dûti ve vûku 9 aÏ 16 let.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022.

stfieda 21. dubna v 18.30 hod.
velk˘ sál MûKS

KOMORNÍ A SBOROV¯ KONCERT
ÎÁKÒ ZU· TI·NOV

pátek a sobota 23.– 24. dubna
velk˘ sál MûKS

CHOVATELSKÁ P¤EHLÍDKA
MYSLIVECK¯CH TROFEJÍ

Vystavené trofeje mÛÏe vefiejnost
shlédnout v pátek 23. 4. odpoledne do
17 hodin a v sobotu 24. 4. do 13 hodin.

Akci pofiádá Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû
ve spolupráci s regionálními myslivec-
k˘mi organizacemi, MûKS poskytuje sál
k její prezentaci.

stfieda 28. dubna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Divadlo Naboso Boskovice
GAZDINA ROBA ANEB LEP·Í
JE SHO¤ET NEÎ VYHASNOUT
Inscenace pfiená‰í klasick˘ text

Gabriely Preissové do souãasnosti
a konfrontuje jej s tragick˘m osudem
ikony populární hudby – zpûvákem
kultovní skupiny Nirvana KURTEM
COBAINEM. V̆ raznû zkrácen˘ text se
tak stává souãástí postmoderního jevi‰t-
ního tvaru. Zachován zÛstává dialekt
pfiedlohy a vlastní jádro pfiíbûhu ne-
‰Èastnû zamilované krajãífiky Evy, která
stejnû jako Cobain radûji shofií, neÏ aby
vyhasla. Pfiedstavení je druh˘m dílem
moravské divadelní trilogie NOCI NA
ROVINÁCH.
Sponzoruje Servis poãítaãÛ PC v rámci
oslav 20 let trvání firmy.

Noc s Andersenem 2010

Jsem studentkou knihovnictví a pí‰u
absolventskou práci o projektech na
podporu dûtského ãtenáfiství. Aby má
práce nebyla jen ‰edá teorie, rozhodla
jsem se zúãastnit se osobnû Noci
s Andersenem. Nejdfiív jsem jela do
Kufiimi podívat se na Základní ‰kolu
Jungmannova, kde knihovnice Marie
·ikolová pofiádala besedy o Astrid
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Lindgrenové. Noc zde trávilo 200 dûtí,
takÏe na chodbách a ve tfiídách bylo
pûknû ru‰no a Ïivo. V ti‰novské knihovnû
naopak panovala klidná domácí atmo-
sféra. Se‰lo se zde dvanáct dûtí, ãtyfii
asistentky z fiad star‰ích dûtí a nûkolik
dospûl˘ch. Po seznamovacím posezení
se dûti rozdûlily na dvû skupiny a kaÏdá
skupina dostala za úkol zdramatizovat
a nacviãit jednu z ver‰ovan˘ch pohádek
od Franti‰ka Hrubína. Tu pak zahrála
dûtem z druhé skupiny. Dûti si vybraly
pohádky O perníkové chaloupce a O nepo-
slu‰n˘ch kÛzlátkách. Následovala lehká
veãefie a psaní dopisu s poselstvím pro
pana Andersena. Nûkteré dûti mu dûko-
valy za krásné knihy, jiné prosily, Ïe by
si pfiály nov˘ mobil. Pfied pÛlnocí jsme
se vydali ke kostelu sv. Václava pfiedat
dopis. Aãkoliv tu noc skoro pofiád pr‰elo,
nebe vysly‰elo na‰e spoleãné prosby
a po dobu, kdy jsme byli venku, ne-
spadla jediná kapka. Dûti pfiipomínaly
Karafiátovy brouãky – kaÏd˘ si venku
nesl rozsvícen˘ lampion. Sem tam nû-
jak˘ zhasl nebo shofiel, ale to nevadilo,
protoÏe cestou ke kostelu se dûly zají-
mavûj‰í vûci. U hfibitova jsme potkali
SmrÈáka brousícího si svou kosu, na
stromû sedûl pták Ohnivák a v cíli nás
ãekaly dal‰í pohádkové bytosti. Pan
Andersen pfievzal od dûtí dopis a pak si
s nimi povídal o knihách a ãtení. Do‰lo

i na spoleãné vym˘‰lení nové pohádky.
Nev‰edním záÏitkem byl v˘stup na vûÏ
kostela, odkud jsme mûli noãní Ti‰nov
jako na dlani. Pak uÏ následoval návrat,
dûti se zakuklily do spacákÛ a uÏily si
spaní v knihovnû. Doufám, Ïe se jim
akce líbila stejnû jako mnû a Ïe po tak
pohádkové noci mûly samé pohádkové
sny.

·árka Loská

XV. roãník Mezinárodního
hudebního festivalu 13 mûst
CONCENTUS MORAVIAE
na téma „Baroko & jazz
– dobrodruÏství improvizace“
29. kvûtna – 26. ãervna 2010

Koncerty festivalu
Concentus Moraviae jsou
dobr˘m dÛvodem k ná-
v‰tûvû malebn˘ch mûst
Jihomoravského kraje
a Vysoãiny. Bûhem mûsíce
ãervna oÏivnou jedineãné
historické prostory festi-
valov˘m ruchem a celkem

v 17 mûstech zazní více neÏ tfiicet kon-
certÛ s podtitulem „Baroko a jazz – do-
brodruÏství improvizace“. Náv‰tûvníci
festivalu se mezi 29. kvûtnem a 26. ãerv-
nem 2010 mohou stát naslouchajícími
cestovateli ãi cestujícími posluchaãi
a nechat se strhnout neopakovatelnou
festivalovou atmosférou.

Dramaturgii 15. roãníku festivalu
sestavili spoleãnû specialista na starou
hudbu Václav Luks a jazzman Jaromír
Honzák. PfiibliÏnû tfietina koncertÛ
bude vûnována baroknímu a pfiedbarok-
nímu repertoáru v interpretaci pfiedních
evropsk˘ch tûles specializovan˘ch na
autentickou interpretaci. V ãásti „cross-
over“ zazní zajímavé pro festival pfiipra-
vené víceÏánrové projekty s dÛrazem na
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improvizaci. Jazzové koncerty budou
pfiehlídkou nejzajímavûj‰ích jazzov˘ch
seskupení z âeské republiky doplnû-
n˘ch o progresivní evropské kolegy. Na
v‰ech festivalov˘ch veãerech budou mít
posluchaãi pfiíleÏitost pátrat po netu-
‰en˘ch paralelách mezi hudebními po-
stupy v baroku a jazzu.

Vstupenky budou od 1. 4. 2010 k dis-
pozici v Brnûnském kulturním centru,
v síti TICKETPORTAL a obvykl˘ch
pfiedprodejích jednotliv˘ch festivalo-
v˘ch mûst. Na vybrané koncerty je orga-
nizována doprava autobusem z Brna.
Dramaturgie

Jazz a barokní hudba – svûty mezi
kter˘mi leÏí staletí, ale jejichÏ fieã pfiesto
promlouvá v pfiekvapivû mnoha ohle-
dech spoleãn˘mi slovy. KdyÏ poplujeme
proti proudu ãasu ke kofienÛm evropské
hudební kultury zjistíme, Ïe ãím více
se vzdalujeme bfiehÛm 21. století, tím
ménû informací o zpÛsobu provádûní
hudby se nám dostává, a ãím je hudba
star‰í, tím jednodu‰‰í a víceznaãnûj‰í je
její zápis. Invence, fantazie a schopnost
improvizace vycházející ze vzdûlání
a fiemeslného umu hudebníka byly
v minul˘ch staletích nedílnou souãástí
procesu vzniku hudebního díla, jehoÏ
zavr‰ení se událo nikoliv v okamÏiku
poslední korektury partitury autorem,
ale teprve v okamÏiku Ïivého provedení. 

Îe je improvizace u jazzu jeho nejzá-
kladnûj‰í souãástí, je obecnû znám˘
fakt. Kolik paralel v‰ak nalézáme mezi
jazzem a interpretaãní praxí barokní
i pfiedbarokní hudby, je na jednu stranu
pfiekvapivé, pfii bliÏ‰ím pohledu v‰ak lo-
gické. Potfieba vyjádfiit emoce slovem
v blues nebo v italské monodii zaãátku
17. století, touha po pohybu nacházející
svÛj odraz v hudbû swingové éry ãi fran-
couzsk˘ch tancích doby baroka nebo in-
vence improvizujícího instrumentalisty

– aÈ jiÏ to byl nepfiekonateln˘ Johann
Sebastian Bach na varhanách Svatoto-
má‰ského kostela v Lipsku nebo beze-
jmenn˘ ãern˘ Ameriãan vytrubující na
trumpetu kdesi na pfiedmûstí New
Orleans – to v‰e jsou pfiíklady projevu
svobodné lidské kreativity, která v fieãi
tónÛ nacházela svÛj nejpfiirozenûj‰í pro-
stfiedek realizace.

V dramaturgii festivalu Concentus
Moraviae 2010, na níÏ spolupracujeme
s jazzmanem Jaromírem Honzákem, se
chceme zamûfiit pfiedev‰ím na aspekty
spojující jazz s barokní a pfiedbarokní
hudbou jako je improvizace, spoleãné
inspiraãní zdroje v pfiípadû taneãní
hudby nebo u hudby iberského poloost-
rova a karibského jazzu. Festival by mûl
b˘t i platformou pro setkávání hudeb-
níkÛ obou ÏánrÛ a b˘t podnûtem pro
vznik nov˘ch, Ïánrové hranice pfiesahu-
jících projektÛ. Vûfiíme, Ïe swingující
baroko a kontrapunktující jazz pfiinesou
náv‰tûvníkÛm koncertÛ mnoho radosti
a umoÏní náhled do svûta obou ÏánrÛ
odhalující krásy staré hudby a jazzu
v novém svûtle.

Václav Luks

3. roãník koncertu ZU·
Lomnice a jejich hostÛ

Filmové a muzikálové melodie
Kdy: 28. dubna 2010 v 18.00 hodin
Kde: koncertní sál lomnické synagogy
Úãinkují: Ïáci ZU· Lomnice a hosté

Hudbou pro UNICEF 2010
Pfiedstavujeme úãinkující
na hudebním festivalu

V tomto a následujících ãíslech
Ti‰novsk˘ch novin Vám postupnû pfied-
stavíme v‰echny úãinkující, ktefií potvr-
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dili úãast na leto‰ním roãníku charita-
tivního hudebního festivalu, kter˘ se
koná v areálu letního kina v Ti‰novû
v sobotu 5. ãervna 2010. Ti‰novské novi-
ny budou rovnûÏ pfiiná‰et dal‰í novinky
z pfiípravy této jedineãné hudební udá-
losti.

Kulturní úderka
Tato brnûnská skupina se pohybuje

na ãeské scénû od poloviny 90. let.
Nejedná se o Ïádné nováãky, o ãemÏ
svûdãí i úãast na renomovan˘ch ãesk˘ch
festivalech (Trutnov, Blues v lese, Blues
aperitiv, Blues Alive, Zámostí atd.).
Kulturní úderka je také vítûzem O2
Sázavafest Battle z roku 2009. Kapelu
tvofií trio vynikajících instrumentalistÛ
v ãele s kytaristou a v˘razn˘m pûvec-
k˘m talentem ·tûpánem Dokoupilem,
o kterém v budoucnu je‰tû urãitû usly-
‰íme. DoplÀují ho Dan Dada Pr˘gl (bicí)
a multi-instrumentalista Mojmír Bob
Saboloviã (basa, kontrabas, conga a ky-
tary). Hudebnû se pohybují na pomezí
blues, rocku a funky. Jejich Ïivá vystou-
pení pfiekypují spontánní energií a v˘-
razn˘m bluesov˘m feelingem, kter˘
ov‰em neupadá do klasického dvanáct-
kového kli‰é, ale vyuÏívá celého spektra
moderní rockové hudby. Tuto skupinu
lze doporuãit kaÏdému, komu vyhovuje
souãasn˘ návrat kytarové muziky.
Kulturní úderka jiÏ vystoupila v loÀ-
ském roãníku festivalu a na ãetná pfiání
fanou‰kÛ byla opût oslovena se Ïádostí
o vystoupení.
Psí vojáci

Psí vojáci je praÏská undergroundová

legenda, jejíÏ ústfiední postavou je zpû-
vák, pianista, skladatel a textafi Filip
Topol. Skupinu zaloÏil uÏ v roce 1979 se
sv˘mi tehdej‰ími spoluÏáky ze základní
‰koly bubeníkem Davidem Skálou
a baskytaristou Janem Hazukou. Název
Psí vojáci si zvolili podle váleãného
spolku indiánského kmene ·ajenÛ z ro-
mánu Thomase Bergera Mal˘ velk˘
muÏ. Hudba Psích vojákÛ má kofieny ve
svûtovém undergroundu, znaãn˘ je v‰ak
i vliv skladatelÛ druhé pÛle 18. století.
Filip Topol pfiíleÏitostnû vystupuje také
sám s pianem a repertoárem ze sv˘ch
sólov˘ch alb, která jsou jeho niternou
v˘povûdí. Psí vojáci poprvé vefiejnû vy-
stoupili uÏ v roce 1979 na IX. PraÏsk˘ch
jazzov˘ch dnech a vzápûtí se stali pfied-
mûtem zájmu Státní bezpeãnosti.
Skupina následnû nemohla vefiejnû vy-
stupovat a úãastnila se jen soukrom˘ch
undergroundov˘ch akcí (jako napfiíklad
na Hrádeãku u Václava Havla). Bûhem
nûkolika let skupina pro‰la zmûnami
stylu i obsazení. Zpoãátku textafisky
spolupracovala s Filipov˘m bratrem
Jáchymem, pozdûji zaãal skládat texty
sám Filip. Od poloviny 80. let kapela vy-
stupovala pod krycím názvem P.V.O.
(Psí vojáci osobnû) a její domovskou
scénou se stal praÏsk˘ Juniorklub
Na Chmelnici.
Miro Îbirka

Miro Îbirka je Slovensk˘ zpûvák
a skladatel. Pochází ze smí‰eného man-
Ïelství, jeho maminka je Angliãanka, ta-
tínek Slovák, své písnû také velmi ãasto
zpívá v obou jazycích sv˘ch rodiãÛ.
Îbirka zaãínal v popmusic jako ãlen
skupiny Modus. V roce 1977 získal spo-
leãnû s Jankem Lehotsk˘m a Marikou
Gombitovou zlatou Bratislavskou lyru
za píseÀ Úsmev. V období 1976 – 1980
natoãil s touto skupinou dnes uÏ klasické
hity Dievãatá, Drahá, ZaÏni a dal‰í.
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V roce 1981 zaloÏil s Laco Luãeniãem
skupinu Limit, se kterou se vydal na só-
lovou dráhu. První sólové album dostalo
název Doktor Sen. V roce 1982 se Miro
Îbirka stal prvním slovensk˘m Zlat˘m
slavíkem a ve stejné dobû zvítûzil také
na mezinárodním festivale v rakouském
Villachu s písniãkou Love Song (V sle-
p˘ch uliãkách). Za dlouhé období své
ãinnosti absolvoval mnoÏství koncertÛ
doma i v zahraniãí a stal se jednou z nej-
v˘raznûj‰ích osobností na‰í hudební
scény. Neexistuje snad nikdo, kdo by
neznal písniãky Balada o pol'n˘ch
vtákoch, Biely kvet, Atlantída, Múr
na‰ich lások, Co bolí to pfiebolí a dal‰í.
Po rozpadu âeskoslovenska se pfiestûho-
val do Prahy, kde Ïije dodnes. V loÀ-
ském roce absolvoval velice úspû‰né
turné s názvem Acoustic Tour 2009.
Miroslav „Mekky" Îbirka bude hlavní
hvûzdou leto‰ního roãníku festivalu
Hudbou pro UNICEF.

Pfií‰tû: All X, Jaroslav Uhlífi, Ready
Kirken

Informace o festivalu najdete také
na http://hazena.tisnov.cz

Jan Schneider, SK HC Ti‰nov

Sedmdesátiny ti‰novského
rodáka Miroslava Pavlíka

Pfiicházejí v ãase, kdy vychází jeho
kniha Od Vevefií k Pern‰tejnu, v níÏ za
spolupráce dal‰ích soustfiedil témûfi sto
devadesát v˘tvarníkÛ, jejichÏ Ïivot nebo
tvorba je spjata s regionem Ti‰novska.
Miroslav Pavlík (9. dubna Ti‰nov) absol-
voval v rodném mûstû stfiední ‰kolu
(1954 – 7), v letech 1957 – 1962 studoval
v Brnû vysoko‰kolsk˘ obor historie-
-rusk˘ jazyk – dûjiny umûní. Po základní
vojenské sluÏbû nastoupil místo na
Stfiední zdravotní ‰kole, kde pÛsobil od

roku 1964 – 2003 jako uãitel, pozdûji
byl fieditelem ‰koly (1990 – 2003). Îije
v Îelezném.

UÏ na studiích se projevoval jeho
hlubok˘ vztah ke kulturnímu dûní
(byl stáÏistou v Mahenovû ãinohfie,
Janáãkovû opefie, pfiispíval kresbami do
studentsk˘ch ãasopisÛ…). 

Inklinoval k v˘tvarné tvorbû, ze-
jména ke kresbû, karikatufie, kresebné
satifie. Od roku 1962, kdy se s jeho kres-
bou setkáváme v Rovnosti, do dne‰ního
dne nakreslil a publikoval nûkolik tisíc
tûchto pÛvabn˘ch kresebn˘ch prací,
v nichÏ se projevuje osobitou kresebnou
linií, vtipn˘m a jemn˘m humorem
pln˘m lidského ãlovûãenství a úãa-
stenství. Vyjmenovat v‰echny ãasopisy,
deníky, tiskoviny, kde se s Pavlíkov˘m
humorem  a kresbou setkáváme, by
bylo zásluÏné, ale vzhledem k rozsahu
pfiíspûvku ‰iroké. Tak alespoÀ namát-
kou uveìme Rovnost, Svobodné slovo,
Brnûnsk˘ veãerník, Zemûdûlské noviny,
Práce, Veterináfi, Smûr Vysoãiny,
Vysoãina, Kam, âtení, Dikobraz atd.,
mnoho i do dal‰ích tiskovin.

Ti‰novská vefiejnost nezapomíná,
Ïe Miroslav Pavlík stál u zrodu Klubu
pfiátel v˘tvarného umûní, kter˘ pofiádal
mnoho krásn˘ch v˘stav a akcí od roku
1978 do roku 1999, neÏ pfiemístil ãin-
nost do Îelezného. Miroslav Pavlík se
podílí na nûkolika desítkách ilustrova-
n˘ch knih a publikací. Opût jen namát-
kou: Máme rádi zvífiata, Vesele a váÏnû
o papíru, Perliãky z dûtské hlaviãky,
Humor za kostelem (II – V. díl), V‰echno
je v nejlep‰ím nepofiádku, Aforismy,
Anekdoty z ordinací, Mezi námi zvífiaty,
Vánoce, Velikonoce, Houby atd. Je téÏ
autorem krásné publikace o brnûnské
hereãce a jeho tetû Marii Pavlíkové
(Marie Pavlíková, 2006), kníÏky
Miroslavu Horníãkovi s láskou, s láskou
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Miroslav Horníãek, vydal knihu J. Pej‰i:
S Janem Werichem váÏnû i neváÏnû
(KPVU Ti‰nov), V˘pady a nápady
K. Mrázka (KPVU Ti‰nov). Nyní v dub-
nov˘ch dnech vychází jeho jiÏ v úvodu
zmínûná kniha Od Vevefií k Pern‰tejnu,
v níÏ milovníci v˘tvarného umûní a ãte-
náfii regionální literatury najdou mnoho
cenn˘ch poznatkÛ o v˘tvarnících re-
gionu (Ïivotopisné údaje, charakteristiku
tvorby, v˘stavní ãinnost, fotografie au-
torÛ a jejich dûl atd.). Kniha bude
k dostání v Galerii JamborÛv dÛm,
Galerii Art Periscope, Galerii Skle-
nûnka v Bfiezinû, Galerii Z ruky
KfiíÏovce, Libu‰inû galerii Malhostovice
aj., lze objednat v KPVU Îelezné.

Kromû bohaté aktivní v˘tvarné ãin-
nosti Miroslava Pavlíka mÛÏeme pfiipo-
menout jeho organizaci v˘stav, ãetná
úvodní slova k v˘stavám, katalogy, pub-
likaãní ãinnost, kulturní akce v Îelez-
ném,  kaÏdoroãnû pofiádané akce
V̆ tvarné léto v Îelezném aj.

V̆ znamné Ïivotní jubileum je pfiíle-
Ïitostí pfiipomenout alespoÀ nûkteré
z jeho mnohapoãetné studnice v˘tvar-
n˘ch a kulturních aktivit.

Do dal‰ích let pfiejme jubilantu
Miroslavu Pavlíkovi dobré zdraví
a stále tvÛrãí elán.

Josef Pavlík

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
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 a M. Ptaszek sál MûKS 19.30 MûKS
19. 4. Dûtsk˘ sbor PRIMAVERA sál MûKS 19.30 MûKS
20. 4. Koncert prirodzenej hudby DDM 19.00 DDM

Michala Mynáfie a Marka Gondy
20. 4. Koncert Pavel Lohonka Îalman OÚ Pfiedklá‰tefií 19.30 OÚ Pfiedklá‰tefií
21. 4. Komorní a sborov˘ koncert ZU· sál MûKS 18.30 ZU·
22. 4. Venezuela – proti proudu Orinoka knihovna 17.00 MûK
28. 4. Gazdina roba – lep‰í je shofiet sál MûkS 19.30 Servis

neÏ vyhasnout – divadlo poãítaãÛ PC
30. 4. âarodûjnice zahrada DDM 16.00 DDM

V˘stavy

Datum Akce Místo
10. 4. – 30. 4. Leo‰ Malec a Jifií Ondra JamborÛv dÛm
23. 4. – 24. 4. Chovatelská pfiehlídka mysliveck˘ch trofejí sál MûKS
do 25. 4. Památné stromy Ti‰novska Podhorácké muzeum

Jinde

Datum Akce Místo
1. 3. – 30. 4. Îivot sv. Zdislavy v obrazech Domov sv. AlÏbûty
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Matefiské centrum Studánka
Vás srdeãnû zve:
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

Pojìte s námi
za koníky
Matefiské centrum
Studánka nabízí rezer-
vaci jízd na koních na

Ranãi Louãka v Pfiedklá‰tefií.
Jezdit se bude kaÏdé pondûlí od 16.30 do
18.00 hodin.
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 pe-

ãivo, mrkev, jablka...
Jezdí se za kaÏdého poãasí.
Cena dvacetiminutové jízdy je 130,- Kã.
Jízdu si rezervujte a zaplaÈte pfiedem
pfiímo v Matefiském centru Studánka,
Kvûtnická 821, Ti‰nov. Zde také obdr-
Ïíte dal‰í informace.

Putování za skfiítky
V nedûli 18. dubna v 10.00 hodin
u penzionu na Královû ulici

Zveme srdeãnû dûti, rodiãe i praro-
diãe na dobrodruÏnou procházku za
skfiítky. Poznáme bytÛstky rÛzn˘ch
vlastností a zkusíme se s nimi spfiátelit.
Sejdeme se u Centra sociálních sluÏeb
na Královû ulici a skfiítky budeme hle-
dat v blízké pfiírodû. Oslavíme tak spolu
Den Zemû.

Po procházce, která je vhodná
pro dûti do 7 let, si ve Studánce dáme
dobr˘ obûd. Obûd si rezervujte do
15. dubna v matefiském centru nebo na
tel. 603 918 524. Cena obûda je pro dítû
20,- Kã, pro dospûlého 30,- Kã.

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
akce nekoná.

O nevdûãném vodníkovi
V nedûli 18. dubna ve 14.30 hodin

Na pohádkové dopoledne naváÏeme
v Matefiském centru Studánka prav˘m
loutkov˘m divadlem, které k nám pfiije-
dou zahrát velcí kamarádi z Centra
Mot˘lek v Rájci-Jestfiebí.

Hodná Ïabka Ïije u vodníka, kte-
rému se stále nemÛÏe zavdûãit. Najde
zastání u ãarodûjnice nebo u ãertíka?

Vstupné dobrovolné.

Jarní burza dûtského obleãení
Pondûlí 19. aÏ pátek 23. dubna

Zveme rodiãe k v˘mûnû dûtského
obleãení a botiãek pro dûti do 10 let.
V˘kup:
Pondûlí 9.00 – 12.00, 15.00 – 18:00
Prodej:
Úter˘ 10.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
Stfieda 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
âtvrtek 9.00 – 12.00, 15.00 – 17.00
V˘dej:
Pátek 10.00 – 12.00, 15.00 – 18.00

Obleãení max. 50 kusÛ odûvÛ vepi‰te
do formuláfie, kter˘ si mÛÏete v MC
Studánka vyzvednout nebo ho mÛÏete
získat na e-mail.

Do kaÏdého obleãení pfiipevnûte
jméno prodávajícího, ãíslo odûvu podle
formuláfie a v˘raznû cenu.
Cena: 40,- Kã za prodej

T˘den opravdov˘ch plen
Od 26. do 30. dubna

Chcete znát rÛzné moÏnosti, jaké
moderní látkové plenky mÛÏete dnes
pouÏívat? Pfiijìte si do Matefiského
centra Studánka prohlédnout v˘stavu
moderních plenek, v˘stavu fotografií ze
soutûÏe „Jak pfiebalujeme“ a zúãastnûte
se pfiímo nûkteré z besed, kde získáte
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potfiebné informace pfiímo od maminek,
které mají s látkov˘mi plenami dobré
zku‰enosti.
Program:
Pondûlí 19. 4. – 30. 4.

V̆ stava moderních plen
Stfieda 28. 4. – 15.00 hod.

Pfiedná‰ka o moderních látkov˘ch
plenách

âtvrtek 19. 4. – 17.00 hod.
Vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe „Jak pfie-
balujeme“

âtvrtek 19. 4. – 17.30 hod.
Pfiedná‰ka o moderních látkov˘ch
plenách

Pátek 19. 4. – 10:30 hod.
Pfiedná‰ka o moderních látkov˘ch
plenách

V˘uka angliãtiny pro dûti
metodou Helen Doron
termíny zku‰ebních hodin
na ‰kolní rok 2010 – 2011

Dûti 2 – 3 roky:
20. 5. v 8.30 hod – MC Studánka
3. 6. v 8.30 hod – MC Studánka
Dûti 4 – 5 let:
11. 5. ve 14.30 hod – MC Studánka
13. 5. v 15.30 hod – DDM
20. 5. v 15.30 hod – DDM
Dûti 6 – 8 let:
13. 5. ve 16.30 hod - DDM
20. 5. v 16.30 hod – DDM
Dûti nad 8 let
ukázkové hodiny probûhnou v záfií na
DDM
Plánován˘ zaãátek v˘uky: záfií 2010
Kontakt: Mgr. Jaroslava Paruchová,

nezávisl˘ HD uãitel
tel: 731 242 167
paruchova@seznam.cz

Více informací najdete na
www.helendoron.cz

Pfiipojte se k oslavám
Dne Zemû na Ti‰novsku!

Den Zemû se slaví na celém
svûtû 22. dubna. První
oslava se konala roku 1970
v USA a získala ‰irokou
odezvu. Kolem tohoto data
máme pfiíleÏitost zamys-

let se nad otázkami ochrany Ïivot-
ního prostfiedí a vûnovat alespoÀ jeden
den péãi o pfiírodu kolem nás. Den
Zemû na Ti‰novsku je letos spojen
s ãi‰tûním bfiehÛ fieky Svratky a jejích
pfiítokÛ.
Sraz dobrovolníkÛ:

V Doubravníku 17. dubna v 9 hodin
na námûstí.

V Boraãi 17. dubna ve 14 hodin
u kulturního domu.

Ve ·tûpánovicích 17. dubna v 9 ho-
din u hasiãské zbrojnice.

V Ti‰novû 18. dubna ve 14 hodin
u ka‰ny na námûstí Míru.

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).

V‰em dobrovolníkÛm za úãast pfie-
dem dûkujeme!!!

Ekoporadna Ti‰novsko

Tento projekt je realizován za finanãní
podpory mûsta Ti‰nov, SFÎP, MÎP
a JMK.
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V˘sledky soutûÏe
„O nejkrásnûj‰í vajíãko
Ti‰novska 2010“

V nedûli 28. bfiezna 2010 probûhlo
v rámci v˘stavy Vítání jara
v Matefiském centru Studánka slav-
nostní vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe „O nej-
krásnûj‰í vajíãko Ti‰novska 2010“, kte-
rou pofiádaly ãlenky krouÏku
Cuchanina.

Do soutûÏe se pfiihlásilo celkem
21 soutûÏících, ktefií byli z Ti‰nova
a okolí – Pfiedklá‰tefií, Bfiezina, Îelezné,
Brno.
V kategorii I.
3 – 10 let jsou vítûzové:
1. místo – Matefiská ‰kola U Humpolky,

tfiída Îabky
2. místo – Matefiská ‰kola U Humpolky,

pracovi‰tû Kvûtnická, tfiída
Kopretiny

3. místo – Dûtsk˘ domov, zelená rodinka
V kategorii III.
18 a více let jsou vítûzové:
1. místo – Iveta Bendová, Brno
2. místo – Monika Gro‰ková, Darina

Horváthová, Katefiina
Polá‰ková, Martina âuhelová

3. místo – Lenka Hejmalová, Bfiezina
Do kategorie II. nebyl nikdo pfiihlá‰en.
Cenu diváka získala paní Iveta
Bendová z Brna.

Vûcné ceny pro vítûze pfiipravily
a vyrobily ãlenky krouÏku Cuchanina
a Matefiské centrum Studánka Ti‰nov.
KrouÏku Cuchanina dûkujeme za pfií-
jemnou v˘stavu s pohodovou atmosfé-
rou a dûkujeme také v‰em, ktefií na
leto‰ní Vítání jara do Matefiského
centra Studánka zavítali.

Lenka Kfiehlíková, koordinátorka
Matefiského centra Studánka

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

www.ddm-tisnov.cz

âarodûjnice
Opût se blíÏí v˘-
roãní slet v‰ech
ãarodûjnic. Hledá

se nejstra‰nûj‰í, nejzajímavûj‰í, nejori-
ginálnûj‰í a nejãarodûjnûj‰í královna
sabatu. Nachystejte si super kost˘m,
spoãítejte zuby, opra‰te svá ko‰Èata
i ãarodûjnické dovednosti a pfiileÈte do
zahrady u Domeãku. âekají vás ãarodûj-
nické hry a soutûÏe, taneãní rej a oheÀ.
S sebou: bufit na opeãení, ko‰tû a kou-
zelné pfiedmûty dle libosti.
Kdy: v pátek 30. 4. 2010 od 16 do 18 ho-
din v zahradû DDM. Vstupné 20,- Kã.
Pfiijìte prosím v kost˘mu.

1. místo – Matefiská ‰kola U Humpolky,
tfiída Îabky

1. místo – Iveta Bendová, Brno
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Mozaika
Kurz ‰típané mozaiky. MÛÏete si vy-

robit kachli, podnos, talífi, misku, vázu,
krabiãku, domovní ãíslo, podloÏku pod
horké pfiedmûty… Dle libosti a fantazie.
Lepit se dá na dfievo, na sklo, keramiku,
porcelán. Nauãíte se ‰típat tvary
a obrazce z dlaÏdic a obkladaãek.
Vhodné pro dûti od 12 let a dospûlé.
Mlad‰í pouze v doprovodu rodiãÛ.
S sebou: podklad toho, co si chcete vy-
robit (dfievûn˘ podnos, star˘ talífi nebo
misku – mÛÏe b˘t i prasklé, sklenûnou
láhev na vázu, dfievûnou krabiãku,
zrcadlo, kterému mÛÏete udûlat rám),
pracovní obleãení, gumové rukavice.
Tip: máte-li zbytky kachliãek a chcete

si vyrobit nûco, co vám bude ladit
s kuchyní ãi koupelnou, mÛÏete si
je vzít s sebou.

Kdy: nedûle 25. 4. 2010 od 9.00 do12.00
lepení, pfiestávka, od 14.00 do
15.00 spárování

Kde: dílna DDM Ti‰nov, Riegrova 312
Cena: 300,- Kã (v cenû je lektor, kach-

liãky, lepidla, spárovací hmota,
pomÛcky)

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

Sluneãní sál
Vstupné: dobrovolné
Informace:
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
tel.: 549 410 118, (www.fujarka.cz)
Prirodzená hudba – workshop hraní na
koncovku aneb bezdierová pí‰Èala kon-
covka ako nástroj tradiãnej a intuitívnej
hry.
Termín: nedûle 25. 4. 2010, od 9.00 do

17.00 s obednou prestávkou
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.

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.

Tábor s koÀmi I a II.turnus
Vítejte ve svûtû koní. Tábor v krás-

ném prostfiedí je zamûfien˘ nejenom na
jeÏdûní, ale také na poznání a pfiiroze-
nou komunikaci s koÀmi pod citliv˘m
vedením lektorÛ.

V‰echny ãinnosti jsou pfiipraveny
s cílem dorozumût se s nimi, citlivû vní-
mat signály, jejich potfieby a moÏnosti.
Tento kontakt je pro dûti po v‰ech strán-
kách obohacující a uvolÀující. Budou se
cítit bezpeãnû a jistû.

Program bude probíhat ve tfiech sku-
pinách: jeÏdûní(2 hod dennû), péãe a po-
vídání o koních. Pfii jízdách budou dûti
rozdûleny do mal˘ch skupin na zaãáteã-
níky a pokroãilé a kaÏd˘ bude mít svého
konû. DÛraz je kladen na bezpeãnost
a fyzickou i psychickou pohodu dûtí.
Kromû jeÏdûní bude pfiipraven i zají-
mav˘ doplÀkov˘ program (hry, koupání,
lanové lávky, atd…)
Ubytování v budovû (I. turnus)
a v chatkách (II. turnus)
Strava: 5x dennû
Cena: 4 500,- Kã 
I. turnus: 9. 07. – 16. 7. 2010
II. turnus: 15. 08. – 22. 8. 2010
Místo: Podmitrov
Vûk: tábor je vhodn˘ pro dûti od 9 let
Pro inspiraci doporuãujeme mrknout na
fotky z loÀska na www.ddm-tisnov.cz
Rezervace a informace tel.: 549 410 118,
777 809 263 Veronika Jufiíková, 
jurikova@ddm-tisnov.cz
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Letní pfiímûstsk˘ tábor
Na základû projeveného zájmu ro-

diãÛ a dobr˘ch zku‰eností s tímto typem
tábora, kter˘ se uskuteãnil o jarních
prázdninách, nabízí DÛm dûtí pfiímûst-
sk˘ tábor i na období letních prázdnin.
Co tento „mini“ tábor nabízí?
Pro koho je urãen?

Tábor mohou vyuÏít rodiny, pro
které znamenají prázdniny z hlediska
hlídání a zaji‰tûní kvalitního programu
pro dûti problém, aÈ jiÏ z dÛvodu nedo-
statku dovolené nebo z dÛvodu absence
„hlídací“ babiãky apod.  Nûkteré, zvlá‰tû
men‰í dûti, se ‰patnû adaptují v cizím
prostfiedí, a proto je pro nû nevhodn˘ dé-
letrvající pobyt na bûÏném tábofie mimo
bydli‰tû. Jako moÏná alternativa pro
tyto pfiípady se nabízí pfiímûstsk˘ tábor.

Pfiímûstsk˘ tábor se uskuteãní
v Ti‰novû, v Domû dûtí, v pondûlí – pá-
tek, v denní dobu od 8 do 16 hodin, pak
dûti odcházejí domÛ. ReÏim i program
tábora je volnûj‰í, v rámci denního pro-
gramu je umoÏnûn pozdûj‰í pfiíchod
i dfiívûj‰í odchod dûtí podle aktuálních
potfieb rodiny. Nabízené ãinnosti jsou co
nejvíce pfiizpÛsobené prázdninovému
reÏimu, aby byly pro dûti zajímavé, pfii-
taÏlivé a pfiitom jim umoÏÀovaly dosta-
tek odpoãinku a relaxace.
Dûtem nabídneme: hry, v˘lety, koupání,
sport, rÛzné dílny, video apod.

VyuÏijeme v‰echny prostory a moÏ-
nosti v DDM – tûlocviãna, keramická
dílna, fotbálek, deskové hry, poãítaãe…,
dále venkovní prostory – hfii‰tû, park
i moÏnosti v okolí – v˘lety do pfiírody,
koupali‰tû apod.  Jako na kaÏdém tá-
bofie bude pfiipravena motivaãní hra,
která bude nenásilnû propojovat
v‰echny ãinnosti.

Dûti budou pob˘vat v men‰í skupinû
– tábor má kapacitu max. 15 dûtí.
Rodiãe mohou dle zváÏení pfiihlásit dítû

na cel˘ t˘den nebo na jednotlivé dny.
Tábor se uskuteãní ve dvou t˘den-

ních turnusech:
I. turnus: 2. – 6. srpna
II.turnus: 9. –13. srpna
Vûk dûtí: 6 – 10 let
Cena: 800,- Kã/ cel˘ t˘den,

jednotlivé dny 200,- Kã
Podmínkou pro uskuteãnûní tábora je
minimální poãet 8 dûtí.

Vzhledem k prázdninovému provozu
v DDM je potfieba rezervaci provést do
16. ãervna!

Pokud vám tento nabízen˘ typ tábora
vyhovuje, budeme rádi za pfiedbûÏné
pfiihlá‰ení, abychom mohli pfiípravû tá-
bora vûnovat co nejvíce ãasu. 
Informace na tel.: 549 410 118
domecek@ddm-tisnov.cz

Dal‰í PC kurz pro dospûlé
– zaãáteãníci

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 kon-
krétní dotazy vypl˘vající z uÏivatelské
praxe úãastníkÛ. Individuální pfiístup,
skupina max. 8 osob.
Rozsah kurzu: 10 hodin
Cena: 1 000,- Kã
Kurz zaãíná v úter˘ 27. 4. od 18 do 20
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

Termíny zku‰ebních hodin
Helen Doron angliãtiny pro dûti
na ‰kolní rok 2010-2011

Nabízíme angliãtinu pro dûti 6-8 a 8-
14 let na ‰kolní rok 2010-2011.
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Unikátní metoda v˘uky pfiirozenou
formou, malé skupinky 4 – 8 dûtí.
Vynikající v˘ukové materiály a moÏnost
nûkolika let návazné v˘uky.V pfiípadû
zájmu kontaktujte Mgr. Jaroslavu
Paruchovou, certifikovaného uãitele
Helen Doron, a domluvte si zku‰ební
hodinu zdarma.
Termíny zku‰ebních hodin:
Vûk 6 – 8 let: 13. 5. v 16.30 hod – DDM

20. 5. v 16.30 hod – DDM
Vûk nad 8 let: zku‰ební hodiny pro-

bûhnou v záfií
Tel.: 731 242 167
E-mail: paruchova@seznam.cz

www.helendoron.cz

BoÏské odpoledne na
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

·esÈáci, které baví
pfiíbûhy z trojské
války a Odysseova

putování, se zúãastnili v pátek 19. 3.
2010 odpoledne, ve kterém ve spoleã-
nosti fieck˘ch bohÛ a hrdinÛ podnikli do-
brodruÏnou plavbu plnou her a zábavy.

Dûti, pfiestrojené do nápadit˘ch fiec-
k˘ch kost˘mÛ, soutûÏily ve ãtyfiech sku-
pinkách v nûkolika disciplínách: zkusily
si formou pantomimy zdramatizovat
pfiíbûhy z Odysseovy plavby a vyplÀo-
valy pracovní listy s hádankami, kfiíÏov-
kami a doplÀovaãkami, v nichÏ zuÏit-
kovaly své znalosti z hodin literatury.
Po chvilce oddechu pfii filmové projekci
se dûti zaposlouchaly do pfiedãítání
z knihy o star˘ch fieck˘ch bájích od
Eduarda Peti‰ky.

A Ïe se BoÏské odpoledne opravdu
vydafiilo, o tom svûdãí slova na‰ich ‰es-
ÈákÛ:

Celé odpoledne se mi moc líbilo a tû-
‰ím se na dal‰í!

Toto odpoledne bylo NEJ odpoledne

ze v‰ech odpolední. To bylo váÏnû cool!
Byla zábava, kdyÏ jsme se oblékly do

kost˘mÛ a paní uãitelky nás fotily!
Pfiáli bychom si, aby se je‰tû nûjaké

takové odpoledne konalo!
Pantomimické scénky byly nejlep‰í!
V bodování jsme byly poslední, ale

nám to nevadí, protoÏe od té doby máme
novou pfiezdívku – Sirény!

Myslím si, Ïe paní uãitelky udûlaly
velkou a krásnou show!

Mgr. Komprsová, Fabiánová,
Pokorná, Kvíãalová

Preventivní akce na
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

UÏívání nelegálních drog je problé-
mem celospoleãensk˘m a na jeho fie‰ení
b˘vají pravidelnû vynaloÏeny nemalé
ãástky. TfiebaÏe se fiíká, Ïe drogy jsou
staré jako lidstvo, k nejvût‰ímu roz‰í-
fiení u nás dochází po otevfiení hranic
v roce 1989. Ne Ïe by tu drogy nebyly
dfiíve vÛbec pfiítomny, ale jistû v mno-
hem men‰í mífie.

V souãasné dobû patfií âeská repub-
lika k zemím s nejvût‰ím v˘skytem
uÏivatelÛ marihuany a extáze v EU.
Zku‰enost s konopím mûlo v roce 2008
45% 16let˘ch mladistvych.

Jedním z úãinn˘ch prostfiedkÛ elimi-
nace uÏívání návykov˘ch látek je
prevence – pfiedcházení jejich uÏívání.
Na ‰kolách pÛsobí ‰kolní metodikové
prevence, jejichÏ úkolem je pruÏnû
reagovat na vzniklé situace v uvedeném
oboru a v rámci minimálního preventiv-
ního programu realizovat lekce t˘kající
se zejména tûchto okruhÛ: koufiení, uÏí-
vání alkoholu a omamn˘ch látek, ‰ika-
na nebo poruchy pfiíjmu potravy.

V pondûlí 29. 3. 2010 se na
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna konala
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preventivní pfiedná‰ka kpt. Marka
Wágnera, vedoucího obvodního oddûlení
policie âR Ti‰nov, o trestní odpovûd-
nosti v oblasti uÏívání, distribuce,
drÏení a pûstování konopí. Pfiedná‰ka
doplÀovala preventivní lekci o mari-
huanû, kterou na na‰í ‰kole pfied mûsí-
cem pro osmé roãníky realizovalo
obãanské sdruÏení Podané ruce a která
seznamovala Ïáky s moÏn˘mi postihy
za konkrétní pfieãiny.

Tímto bychom kpt. Wágnerovi chtûli
podûkovat a k zamy‰lení v‰em pfiidá-
váme jeden citát: „Narkotika toliko
odkládají splácení dluhu, jehoÏ v˘‰e uÏí-
váním stále roste.“ (Jacques Tati)

Mgr. Radim Vykoukal
‰kolní metodik prevence 

Podûkování Podhoráckému
muzeu

Díky pracovníkÛm muzea v Pfied-
klá‰tefií si mohli v‰ichni ti‰nov‰tí Ïáci
v mûsíci bfieznu zopakovat obce, povrch
i historii, které se váÏí k nejbliÏ‰ímu
okolí mûsta Ti‰nova. Paní Ochrymãu-
ková pomocí plastického modelu
Ti‰novska a díky svému vypravûãskému
umu umoÏnila zajímavou formou skupi-
nové v˘uky v‰em dûtem, které mûly zá-
jem, zopakovat si uãivo o Ti‰novû a jeho
okolí.

Hrad Pern‰tejn, postaven˘ dûtmi
z pfiedem pfiipraven˘ch kostek, toho byl
dokladem.

Dûkujeme za v‰echny zúãastnûné
dûti i uãitele.

Mgr. J. Anto‰ová, 4.B

Patfiíme mezi nejlep‰í

Dne 29. 3. 2010 se na‰e ‰kola Z·
Smí‰kova zúãastnila okresního kola ve
sportovní gymnastice, které se konalo

ve Stfielicích. Na
tento závod jsme
se pilnû pfiipravo-
vali jiÏ mûsíc do-
pfiedu a chodili

jsme kaÏdé ráno pfied 7. hodinou ráno do
tûlocviãny. Zjistili jsme, Ïe  cviãení na
hrazdû, Ïínûnkách (prostná), kladinû
(to jenom dívky) a pfieskok pfies kozu
není zase tak tûÏké. Na‰e snaha se nám
vyplatila a v druÏstvech chlapci obsadili
1. místo a dívky byly 2. za pofiádající
‰kolou.

Jako jediná ‰kola jsme se pfiihlásily
na cviãení na kladinû a rozdûlily jsme
si umístûní jen mezi sebou. Zvítûzila
N. Dobrovolná pfied T. KfiíÏovou
a Nikolou Gergelyovou. Podûkování
patfií i p. uãitelce Souãkové, která nás
na soutûÏ dobfie pfiipravila.

T. KfiíÏová Z· Smí‰kova

Vûdût znamená
neb˘t lhostejn˘

Ve dnech 26. – 28. bfiezna 2010 se
dvû vyuãující obãanské v˘chovy a dûje-
pisu ze Z· Smí‰kova zúãastnily semi-
náfie JAK VYUâOVAT O HOLOCAUSTU.
Semináfi pro uãitele z celé republiky
pofiádají jiÏ nûkolik let Vzdûlávací
a kulturní centrum Îidovského muzea
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v Praze a Vzdûlávací oddûlení
Památníku Terezín za úãasti pfiedních
odborníkÛ na tuto problematiku. Za
v‰echny jmenujme fieditele Îidovského
muzea v Praze dr. Leo Pavláta a histo-
rika Památníku Terezín doc. Vojtûcha
Blodiga.

První ãást semináfie probíhala
v Praze. Kromû zajímav˘ch pfiedná‰ek
na téma Ïidovského osídlení âech
a Moravy, antisemitismu a psychologic-
k˘ch dÛsledkÛ holocaustu zahrnovala
i prohlídku Starého Ïidovského hfibitova
a Staronové a Pinkasovy synagogy.

Druhá ãást semináfie probíhala
v Terezínû. Tam si úãastníci pro‰li
v doprovodu v˘born˘ch prÛvodkyÀ, pra-
covnic Památníku Terezín, b˘valé tere-
zínské ghetto a Malou pevnost.
Vyslechli také pfiedná‰ky o roli Terezína
v tzv. koneãném fie‰ení Ïidovské otázky,
o lidov˘ch zvycích a tradicích RomÛ
a o holocaustu RomÛ. Velmi siln˘m zá-
Ïitkem byla beseda s pamûtnicemi holo-
caustu paní Lisou Mikovou a paní
Michaelou Vidlákovou, které obû pro‰ly
terezínsk˘m ghettem a první z nich
i koncentraãním vyhlazovacím  táborem
v Osvûtimi. Smysl sv˘ch pravideln˘ch
náv‰tûv ve ‰kolách vidí obû Ïeny v tom,
Ïe osobní svûdectví lidí, ktefií pfieÏili ho-
locaust, je mocnou zbraní proti v‰emu
národnostnû i náboÏensky motivova-
nému násilí a omezování lidsk˘ch práv,
protoÏe vûdût znamená neb˘t lhostejn˘.

Souãástí semináfie byly i workshopy,
ve kter˘ch si uãitelé  vyzkou‰eli akti-
vity, kter˘mi pfii náv‰tûvách Terezína
procházejí  Ïáci a studenti, napfi. Mezní
situace v Ïivotû ãlovûka nebo Od ãísla ke
jménu.

Cenné námûty, zku‰enosti a mate-
riály pro práci s dûtmi i nûkteré nové
poznatky získané bûhem semináfie vyu-

Ïijí uãitelé pfii v˘uce o holocaustu i o lid-
sk˘ch právech obecnû.

DZ

Centrum Korálek
Zaãátkem mûsíce dubna zahájilo

v Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840, pod názvem
Centrum Korálek svoji ãinnost speciali-
zované pedagogicko-psychologické pora-
denské pracovi‰tû. Jde o projekt realizo-
van˘ v rámci Operaãního programu
Vzdûlání pro konkurenceschopnost,
financovan˘ z prostfiedkÛ EU a státního
rozpoãtu âR. Na realizaci tohoto pro-
jektu získala ‰kola dotaci ve v˘‰i
5,8 mil. korun.

Díky tûmto finanãním prostfiedkÛm
vzniklo pracovi‰tû, které nabízí odbor-
nou pedagogicko-psychologickou pomoc
dûtem se specifick˘mi v˘vojov˘mi poru-
chami uãení a chování, jejich rodiãÛm
i pedagogÛm ‰koly. Centrum Korálek je
personálnû tvofieno ‰kolním psycholo-
gem, speciálním pedagogem a asistenty
pedagoga, jejichÏ hlavní ãinnost spoãívá
ve vyhledávání ÏákÛ se speciálními
vzdûlávacími potfiebami a systematické
práci s nimi, ve vytváfiení metodick˘ch
a kompenzaãních materiálÛ a pomÛcek,
krizové intervenci a metodické ãinnosti
pro rodiãe v podobû konzultací a odbor-
n˘ch semináfiÛ.

I kdyÏ je projekt primárnû zamûfien
na Ïáky Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840,
mohou sluÏby na‰ich specialistÛ vyuÏít
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také Ïáci ãi rodiãe i z jin˘ch ‰kol v mik-
roregionu. Více informací naleznete na
na‰ich internetov˘ch stránkách
www.zssmiskova.cz.

Mgr.Michal Komprs, fieditel ‰koly

Máme rádi baroko

Setkávání ÏákÛ a pe-
dagogÛ ZU· z rÛzn˘ch
koutÛ na‰í republiky
se koná vût‰inou

pouze prostfiednictvím rÛzn˘ch hudeb-
ních soutûÏí. Proto nás velice potû‰ilo
pozvání na nesoutûÏní koncertní pfie-
hlídku mlad˘ch hudebníkÛ do Opavy.
Pfiehlídka nesla název Máme rádi ba-
roko. Ani na okamÏik jsme neváhali,
vyplnili pfiihlá‰ku a 24. bfiezna jsme
s na‰ím barokním souborem vyjeli do
krásného prostfiedí Církevní konzerva-
tofie v Opavû. Îe se jedná o nesoutûÏní
pfiehlídku, bylo znát na kaÏdém kroku:
srdeãné pfiijetí, skvûlá organizace, uvol-
nûná pfiátelská atmosféra. Do pohodové

nálady nás hned po pfiíjezdu uvedl
hlavní organizátor této akce Mgr. Petr
Hanousek, kter˘ nás pfiivítal vûtou:
„Nikam nepospíchejte, tady nejsme na
soutûÏi, uÏívejte si to, vÏdyÈ to pfiece dû-
láme, protoÏe to máme rádi“. Nejvût‰í
pfiedností ale byly v˘borné v˘kony ÏákÛ,
ktefií si nesoutûÏní pfiehlídku uÏívali

a na jejich v˘konech to bylo nejen sly‰et,
ale i vidût.

Moc si ceníme, Ïe se tolik mlad˘ch
muzikantÛ vûnuje na vysoké úrovni
interpretaci barokní hudby a Ïe jsou
mezi námi nad‰enci, ktefií dokáÏou
takovou pfiehlídku zorganizovat. Velké
podûkování patfií v‰em ãlenÛm na‰eho
barokního souboru, ktefií sv˘m v˘konem
a v˘bûrem ne zcela tradiãního reper-
toáru zaujali a pfiekvapili mnoho poslu-
chaãÛ této pfiehlídky a skvûle reprezen-
tovali ti‰novskou ZU·.

Na pfií‰tí roãník pfiehlídky uÏ se moc
tû‰íme, vÏdyÈ pfiece máme rádi baroko!

MK

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

Nabídka krátkodobého
ubytování v domû s pe-
ãovatelskou sluÏbou

Peãujete doma o svého blízkého a po-
tfiebujete zajistit péãi o nûj v dobû Va‰í
dovolené, rekonstrukce v bytû apod.?
MÛÏeme Vám nabídnout moÏnost krát-
kodobého ubytování v domû s peãovatel-
skou sluÏbou. Je urãeno seniorÛm, o nûÏ
bûÏnû peãuje rodina. Senior se u nás
mÛÏe ubytovat na dobu aÏ tfií t˘dnÛ. Po
dobu pobytu v DPS je zaji‰tûna nepfietr-
Ïitá peãovatelská sluÏba v pokoji vyba-
veném polohovacím lÛÏkem, toaletním
kfieslem a dal‰ím potfiebn˘m vybave-
ním. Na pokoji (tj. garsoniéfie 1+kk) je
vÏdy ubytována pouze jedna osoba, má
v‰ak moÏnost zapojit se v rámci sv˘ch
moÏností do spoleãenského Ïivota
v DPS.
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SluÏbu poskytujeme pfiednostnû oso-
bám s trval˘m pobytem v Ti‰novû, ale
v pfiípadû volné kapacity ji mohou vyu-
Ïít i mimoti‰nov‰tí.

Doporuãujeme rezervovat vãas ter-
mín, v nûmÏ potfiebujete zajistit péãi
o Va‰eho blízkého. MÛÏete se také pfie-
dem pfiijít osobnû podívat a dohodnout
na v‰em potfiebném.

Pfiipravované akce
19. 4. – pondûlí
Informaãní beseda pro Ïivot
se zdravotním postiÏením
Jídelna DPS Králova od 16.00 hod.
(bezbariérov˘ prostor)

Liga vozíãkáfiÛ pofiádá informaãní
besedu v rámci projektu S ligou proti
diskriminaci. Máte moÏnost získat
informace, které se t˘kají sociálního
zabezpeãení, podmínek pobírání inva-
lidního dÛchodu, o moÏnostech pra-
covního uplatnûní, vzdûlávání, o kom-
penzaãních pomÛckách, o ãinnosti
organizací pro osoby se zdravotním
postiÏením a dal‰í informace t˘kající se
Ïivota s postiÏením. Bude vûnován pro-
stor také konkrétním dotazÛm, indivi-
duálnímu sociálnímu poradenství a dis-
kusi. KaÏd˘ úãastník obdrÏí informaãní
materiály a publikaci Nápadník – sbor-
ník rad pro Ïivot s postiÏením.

20. 4. – úter˘
Taneãní vystoupení

V jídelnû  DPS Králova od 17.00 hod.
pfiedvede Ti‰novsk˘ taneãní soubor  pod
vedením p. Ireny Ochrymãukové jarní
zvyky. Pfiijìte spolu s nimi pfiivítat jaro.  

21. 4. – stfieda
Plavání a relaxace v Boskovicích

Odjezd jiÏ ve 12.50 od Podhorácké
restaurace. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, na Humpolce a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu 140,- Kã 

– zahrnuje dopravu i vstupné. V̆ hradnû
pro úãastníky zájezdu je na hodinu a pÛl
zamluven plaveck˘ bazén, relaxaãní
bazén s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky,
vífiivá vana, infrasauna. Pfiedpokládan˘
návrat kolem 17. hod.

22. 4. – ãtvrtek
Celodenní zájezd pro ti‰novské
seniory na Floru Olomouc

+ aquapark nebo ZOO Svat˘ Kopeãek.
Odjezd v 7.30 hod. od DPS. Zastávky
jako obvykle. Pfiedpokládan˘ návrat
kolem 19. hod. Je‰tû jsou volná místa,
mÛÏete se pfiihlásit na tel. 549 410 312
u Romany Koneãné.

26. 4. – pondûlí
Vystoupení dûtí – Pásmo pohádek

Od 14.00 hod. v jídelnû DPS
Králova. Vystoupení pfiipravil drama-
tick˘ krouÏek ve ‰kolní druÏinû Z· nám.
28. fiíjna v Ti‰novû.

4. 5. – úter˘
Komorní koncert ke Svátku matek

Od 14.00 hod. v jídelnû DPS v podá-
ní umûlcÛ Franti‰ka Kratochvíla (kla-
vír) a Vûry Bakalové (zpûv a recitace)
zazní napfiíklad básnû Oldfiicha
Mikulá‰ka, Jaroslava Seiferta a skladby
Leo‰e Janáãka, Bohuslava MartinÛ
a dal‰í.

17. 4. – Oslavy Dne Zemû

Den Zemû je na Ti‰nov-
sk˘ch trzích vûnován
Ble‰ím i bûÏn˘m trhÛm,
stejnû jako doprovodn˘m
akcím na téma ochrany
Ïivotního prostfiedí. V so-

botu 17. dubna od 8 do 11 hodin tak na
jednotliv˘ch stáncích najdete kromû
místních potravin a v˘robkÛ také obno-
‰ené obleãení, staroÏitnosti, domácí
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potfieby, VHS kazety, knihy a jinou
papírovou vete‰. Nechcete také vy na-
bídnout k prodeji, co uÏ doma nepotfie-
bujete?

Zamluvení stánkÛ a zaplacení
poplatku za uÏívání vefiejného pro-
stranství v sazbû 15,- Kã/m2 (poplatek
za pronájem stánku se neplatí) jsou
nutné pfiedem u paní Evy Zavfielové,
mûsto Ti‰nov, nám. Míru 111, pfiízemí,
tel.: 549 439 851, e-mail: eva.zavrelo-
va@tisnov-mesto.cz, která vám rovnûÏ
poskytne bliÏ‰í informace.

Na námûstí se mÛÏete tû‰it také na
nabídku zboÏí ‰etrného k Ïivotnímu
prostfiedí, hry pro dûti, bioochutnávky
s recepty, v˘herní kvízy nebo v˘stavu na
podporu pouÏívání látkov˘ch plen.

Oslavy Dne Zemû na Ti‰novsk˘ch
trzích pofiádá obãanské sdruÏení Za se-
bevûdomé Ti‰novsko o. s., mûsto Ti‰nov,
Matefiské centrum Studánka, Brána
k dûtem a 1. BRëO Ti‰nov Gingo.

KK

Je‰tû jednou M. S. Halas

Na první jarní den tohoto roku zrána
dojela autobusem – ty jsou v sobotu
vzácné – do Drahonína skupinka lidí
rÛzn˘ch profesí i národností. Smyslem
konání byl Miloslav Sonny Halas, ‰lo
o I. roãník jeho memoriálu.

DÛvûrnû obeznalí prÛvodci doc. Jan
Lacina a Ing. Ivo Dostál se doplÀovali
a rÛznû po cel˘ den si vedli tu svou fieã
i mlãení. Hned z koneãné âSAD Ti‰nov
spol. s r.o. jsme byli upozornûni na dÛm
ã. 31, kter˘ po poslední válce ob˘vali
manÏelé Ficovi.

Tam se jim narodila r. 1947 dcera
Anna, syn Karel rok pfiedtím v brnûnské
porodnici.

PhDr. Karel Fic sepsal Dûjiny

Drahonína (Sursum 2003), návrh
obálky M. S. Halas, byli to spoluÏáci.
A vyrazilo se smûrem ·afránkÛv ml˘n,
kolem snûhy a ledy, jsme vysoko.

V‰ichni jsme se nûjak znali, nûkdo
nûkoho více, nûkdo ménû. To se mûnilo.
Zavál studen˘ jarní vánek, a to uÏ
úãastníci z Polska po poãastování tou
jejich bylinnou specialitou poãali sklá-
dat draka. Pfiekvapení nedûtinské.
Nejmlad‰í z nás se rozebûhla a nad
námi plula blankytem Sonnyho tváfi.
Ocásek se tomu drakovi tfiepotal, ale jen
do okamÏiku, neÏ si ho zachytila vû-
tévka. A tak trãel mezi nebem a zemí.
Rozhodnutí po uváÏení znûlo: sundat.

Pfied tím to v‰echno jako od poãátku
natoãil reÏisér Karel Slach.

Ku ·afránkovu ml˘nu se do‰lo je‰tû
po asfaltû, vidûli jsme Havlov, sly‰eli
zvolání Váczslava H.: „Více svûtla!“ ¤eã
byla i o sousedce Annû Pammrové a ‰lo
se blátem, ale o sníh ‰lo obuv ãistit.
·tymberk (ã. 34) je samotou, která byla
cílem.

Zde od konce 40. let Ïila rodina
Aloise Halase z Brna, zde vyrÛstal jejich
nejmlad‰í syn Miloslav, do ZD· mífiil
nejprve do Ti‰novské Nové Vsi, pak
Ol‰í, nakonec Dolní Louãky. Tam s vní-
máním ruku v ruce se  rozbujela jeho
tvÛrãí pfiedstavivost, poloÏen byl základ
mnohého. Îivotem dítûte v pfiírodû, pa-
sením koz, skotaãením i usednutím na
tom svém oblíbeném místû nahofie.

Stávající majitelé se nás srdeãnû
ujali. Na uvítanou to byla pálenka z jab-
lek a buchty, obojí chutné a vypeãené.
Doc. Jifií Voráã z FF MU byl pfiipraven
a vstfiícn˘ (Kometa asi vyhrála veãer
pfied tím). S paní domu nás provádûli,
ukazovali interiér, v nûm i Sonnyho
práce akrylové, kombinované a kniÏní.
Drak s Mistrem visel na stodole, fieãi
doznívaly, ‰lo se mlãky vzhÛru.
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Na onom milovaném místû se po-
stálo za jímavé Lacinovy neimprovizace,
dr. Lenka ·abatová vyjmula urnu
a Sonny se rozesypal provÏdy po trávû,
pÛdû a kamení. Vrátil se domÛ… Drak
zÛstal na hranû stavení coby dal‰í expo-
nát Milo‰ova souboru.

UÏ ‰etfiím slova, tûch laskav˘ch tam
zaznûlo hodnû. ZelÀaãka pro v‰echny
byla víc neÏ bez chyby, rovnûÏ tak chléb.
Skuteãnû nezapomenutelné. I louãení.

Ve Skryjích Pod kapliãkou je‰tû za-
vfieno, na‰e cesta ku Ti‰novu sobotnû
sváteãnû volná.

V Louãkách U SuchánkÛ pfii jarních
griotkách byla ustanovena Spoleãnost
M. S. Halase. Jako jedin˘ jsem do
Ti‰nova za tmy do‰el.

P. S.

Pozvánka na XXXV. mezi-
národní expozici minerálÛ

Ti‰nov 30. dubna – 2. kvûtna 2010 a na
dálkov˘ pochod Sokolskou Ïupou
Pern‰tejnskou dne 8. kvûtna 2010

Leto‰ní v pofiadí jiÏ 68. ti‰novská
expozice minerálÛ se koná ve dnech
30. dubna – 2. kvûtna 2010; v pátek,
sobotu a v nedûli v ti‰novské sokolovnû
a v gymnáziu, ale i v základní ‰kole na
ulici Riegrovû. Pro vefiejnost bude expo-
zice pfiístupná v pátek od 10.00 do 19.00
hodin, pfiiãemÏ oficiální zahájení je v pá-
tek ve 12.00 hodin. V sobotu bude na‰e
expozice otevfiená  pro vefiejnost od 9.00
do 19.00 a v nedûli od 9.00 do 16.00 ho-
din. Náv‰tûvu v‰ak neodkládejte na
nedûli po 15. hodinû, protoÏe v uvedenou
dobu jiÏ nûktefií vystavovatelé budou
„balit“. Ti‰novská expozice minerálÛ je
bezesporu nejvût‰í akcí  svého druhu ve
v˘chodní Evropû a jedna z nejv˘znam-
nûj‰ích evropsk˘ch mineralogick˘ch

akcí vÛbec, která se tû‰í mimofiádné po-
zornosti na‰ich i zahraniãních jak vysta-
vovatelÛ, tak náv‰tûvníkÛ. Oproti minu-
l˘m roãníkÛm nedochází k podstatn˘m
zmûnám – zÛstává diferencované
vstupné na jednotlivé dny – v pátek 
30,- Kã, v sobotu do 14.00 hodin 50,- Kã,
v sobotu po 14.00 hodinû 30,- Kã a v ne-
dûli 20,- Kã pro osobu a den. Proã roz-
dílné ceny vstupného pro sobotu? Je to
proto, Ïe  v sobotu dopoledne b˘vá nej-
vût‰í nával, na podzim nebylo v soko-
lovnû ãi v gymnáziu v dobû mezi 10.00
aÏ 13.00 hodinou k hnutí, proto se sna-
Ïíme diferencovanou cenou o pfiesun
náv‰tûvníkÛ na sobotní odpoledne a na
nedûli. Pro ty, co nechtûjí ãekat v sobotu
pfied pokladnou v sokolovnû, jedna rada:
mÛÏete nav‰tívit i bez vstupenky expo-
zici v základní ‰kole. Tam je sice jenom

asi 10% z toho, co je v sokolovnû, ale i to
stojí za to. Mezitím se fronta pfied po-
kladnou urãitû zmen‰í. Pro ‰kolní zá-
jezdy nad 15 osob, pokud se pfiedem
ohlásí, je v pátek zlevnûné vstupné 
20,- Kã na osobu. Poãet vystavovatelÛ
bude pfies 270, z ãehoÏ bude 70 zahra-
niãních. Budou to vystavovatelé z 15 ev-
ropsk˘ch zemí a jeden z Austrálie, kter˘
bude vystavovat drahé opály. Z Berlína
Nancy Liu se ‰perky vzdálené âíny
nebo pan Bogni z Itálie se sv˘mi mine-
ralogick˘mi raritami. Hodnû daleko to
bude mít i vystavovatelka z Indie Panda
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Suresh a z Novosibirska firma
Sibirskaja Beresta. Doporuãujeme Vám
v‰ak nav‰tívit expozici pana Ficiána
z Brna – zde vystavují svoje v˘robky
(kartónové dárkové krabiãky) zrakovû

postiÏení. Jsou opravdu hezké a celá
fiada na‰ich vystavovatelÛ si jiÏ u nich
objednala jejich v˘robky. Vystavují
v gymnáziu v druhé tfiídû na pravé
stranû od vchodu. Ná‰ zájem o jejich v˘-
robky jim dodává pocit sebevûdomí
a prospû‰nosti. Kupte si tam nûco – je-
jich v˘robky nejsou drahé a prospûjete
dobré vûci. Co se t˘ãe minerálÛ, tak tam
bude opût pestrá paleta z celého svûta
i nepfieberné mnoÏství drobn˘ch ‰perkÛ
z polodrahokamÛ a pro nároãné i z dra-
hokamÛ. Pokud jde o náv‰tûvníky, oãe-
káváme úãast pfies 7.000 náv‰tûvníkÛ
z celé na‰í republiky i ze sousedních
státÛ. K dispozici bude i dal‰í jiÏ 27. ãíslo
„Zpravodaje“ Mineralogick˘ch expozic
v Ti‰novû, jiÏ podruhé celé v barvû.
Budou tam i termíny dal‰ích mineralo-
gick˘ch akcí pro zbytek roku 2010 a ter-
míny ti‰novsk˘ch burz pro rok 2011,
jako i adresy firem a vystavovatelÛ.
Bude tam i ãlánek o dobrodruÏné cestû
za polární kruh na poloostrov Kola.
RovnûÏ ãlánek o náv‰tûvû nejvût‰í
Evropské burzy v Mnichovû. K dispozici
budou i pohlednice s minerály 
UD-GEAM Dolní RoÏínka a reklamní
ta‰ky – uvedené vûci si bude moÏné

zakoupit u ‰atny. Vûfiíme, Ïe si nenechá-
te ujít tuto jedineãnou podívanou na po-
klady na‰í matiãky zemû. Pokud by Vám
to nevy‰lo, tak dal‰í v celkovém pofiadí
jiÏ 69. ti‰novská mineralogická expozice
bude na podzim 5. – 7. listopadu 2010.

Dal‰í pravidelnou akcí, na kterou
Vás Sokol Ti‰nov srdeãnû zve, je dálkov˘
pochod Sokolskou Ïupou Pern‰tejnskou,
jehoÏ jiÏ XIX. roãník se koná v sobotu
8. kvûtna 2010 na ná‰ státní svátek.
K dispozici jsou trasy v délce 9 a 19 km
se startem v Doubravníku na nádraÏí
âD od 8 do 10.15 hodin ãi trasy 24 km
a 35 km se startem od ti‰novské soko-
lovny od 6 do 9 hodin. Cíl v‰ech tras je
na nádvofií hradu Pern‰tejn. Pro cyk-
listy je v tento den pfiipraven XIV. roã-

ník Cyklistické jízdy Sokolskou Ïupou
Pern‰tejnskou s trasami 20, 40, 55
a 70 km se startem od ti‰novské soko-
lovny v 8.00 – 10.00 hodin. Propozice
s podrobn˘m rozpisem je moÏné obdrÏet
na sekretariátu TJ SOKOL Ti‰nov v so-
kolovnû, tel./fax 549 413 175 ãi e-mail:
sokoltisnov.min@wo.cz, popfiípadû pfii
náv‰tûvû mineralogické expozice ve
dnech 30. 4. – 2. 5. 2010 u ‰atny.

K úãasti na tûchto akcích vás srdeãnû
zve v˘bor TJ SOKOL Ti‰nov.

Ing. Andrej Suãko
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Vysílání rozhlasu po drátû
Zprávy Místního národního
v˘boru v Ti‰novû (3. ãást
– dokonãení z minulého ãísla)

Leden 1960

Zásadní zmûny pfiinesl rok 1960
v organizaci ti‰novského zdravotnictví.
Od 1. ledna byl zaveden nov˘, tzv. poli-
klinick˘ zpÛsob práce v Okresním ústavu
národního zdraví. Jeho podstata spoãí-
vala v regulování náv‰tûv zejména
dlouhodobû nemocn˘ch pacientÛ u jed-
notliv˘ch lékafiÛ. Akutní pfiípady mûly
b˘t nadále vyfiizovány okamÏitû. Lidé
dostali do domácností letáãky o novém
rozdûlení ti‰novsk˘ch obvodÛ z dosa-
vadních tfií na ãtyfii a o roz‰ífien˘ch ordi-
naãních hodinách vãetnû odpoledních
sluÏeb. Regulaci pfiílivu pacientÛ na
konkrétní hodiny a minuty mûla zaji‰Èo-
vat novû zfiízená centrální kartotéka
v pfiízemí budovy OÚNZ. Lékafii mûli na
poliklinice stfiídavû slouÏit aÏ do ná-
stupu noãní pohotovostní sluÏby. O ná-
v‰tûvu nemocn˘ch v bytû mohli lidé
poÏádat pfiímo v ordinaci svého lékafie
nebo telefonicky, vÏdy ale nejpozdûji do
14 hodin. Cílem v‰ech tûchto úprav mûl
b˘t, pfies pfiípadné poãáteãní obtíÏe,
ideální stav, aby lékafii zÛstal pro kaÏ-
dého pacienta dostatek ãasu pro fiádné
vy‰etfiení.

DÛleÏit˘m kulturním stánkem ve
mûstû bylo místní kino. Proto v relacích
nechybûly pravidelné informace o pro-
mítan˘ch filmech. Samostatná zpráva
byla vûnována propagaci barevné fil-
mové reportáÏe o cestû nejvy‰‰ího
pfiedstavitele Sovûtského svazu
N. S. Chru‰ãova po Spojen˘ch státech
americk˘ch v roce 1959. Dokument
byl promítán, stejnû jako hrané filmy,
odpoledne i veãer, a to ve dnech
16. a 17. ledna za jednotné vstupné

2 koruny. Z hran˘ch filmÛ mohli
Ti‰nováci nav‰tívit pfiíbûh stateãn˘ch
chlapcÛ, ktefií zachraÀují pronásledova-
ného „¤íkali mu Amigo“, slovensk˘ film
„V hodinû dvanácté“ z období
Slovenského národního povstání, sovût-
sk˘ film „To není jeho vina“ o chlapci,
kter˘ prochází váÏnou Ïivotní zkou‰kou,
ãesk˘ loutkov˘ film Jifiího Trnky „Sen
noci svatojanské“, argentinsk˘ film ze
souãasného Ïivota mlad˘ch lidí „Setkání
se Ïivotem“, bulharsk˘ napínav˘ sní-
mek o posádce v potopené lodi „Zákon
mofie“ nebo sovûtsk˘ film podle sku-
teãné události „Îivot je v Tv˘ch rukou“.

V relacích nechybûly ani inzeráty
na pracovní místa a informace o spor-
tovních utkáních. Stavební závody
Jáchymovsk˘ch dolÛ hledaly dva pen-
zisty na místa topiãÛ k obsluze parního
kotle na pohotovostním sídli‰ti
v Pfiedklá‰tefií, které mûlo slouÏit jako
základna pro budování inÏen˘rsk˘ch
sítí a pozdûji i bytovou v˘stavbu u v˘pa-
dovky na Brno pod Klucaninou.
Sportovní zprávy dokládají tehdej‰í bo-
hat˘ hokejov˘ Ïivot ve mûstû. Zvaly na
utkání hokejového oddílu Baník Ti‰nov.
První mistrovsk˘ zápas I. A tfiídy se
hrál v nedûli 17. ledna v Kufiimi s ta-
mûj‰ím Spartakem, druh˘ v nedûli
24. ledna od 14 hodin v domácím pro-
stfiedí na hfii‰ti na Ostrovci se
Spartakem Boskovice. Na ãtvrtek
28. ledna od 18.30 hodin bylo napláno-
váno utkání hokejového oddílu doro-
stencÛ v krajském pfieboru s muÏstvem
Sokola Hru‰ky.  Pro milovníky lyÏafi-
ského sportu pofiádal kaÏdou nedûli od
17. ledna lyÏafisk˘ oddíl Baníku Ti‰nov
zájezd na S˘kofi. Odjezd autobusu byl
vÏdy v 8 hodin od sokolovny a návrat
kolem 15. hodiny.

Josef Zacpal
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Vzpomínky

Dne 17. dubna 2010 vzpo-
meneme 8. v˘roãí dne,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
RUDOLF FRIDRICH.
29. 7. 2010 vzpomeneme

nedoÏit˘ch 80 rokÛ. VzpomeÀte s námi,
dûkuje manÏelka.

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

manÏel, dcera a synové s rodinami.

Leto‰ní duben v na‰í ro-
dinû lemují dvû v˘znamná
data – 95. v˘roãí narození
a 10 let ode dne bolestného
odchodu na‰eho drahého
p. LEO·E MALCE, odb.
uã. v. v. Vzpomínáme na

blaÏen˘ ãas s Tebou, zapsan˘ v na‰ich
myslích a srdcích napofiád. Tisíce krás-
n˘ch vzpomínek posilují na‰i du‰i, byls
totiÏ jedineãn˘ ãlovûk, kter˘ nás mûl
vroucnû rád. Tvoje Vlasta s Hanou, pût
vnouãat a tfii pravnouãátka spolu s pfií-
buzn˘mi a pfiáteli.

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

Dne 13. dubna to bylo
5 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka, babiãka a pra-
babiãka paní MILADA
PROCHÁZKOVÁ. Stále
vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Dne 12. dubna uplynulo
5 rokÛ od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
pan JAN VÁCHA.
Vzpomínají manÏelka
a synové s rodinami.

Dne 21. dubna uplyne
17. smutné v˘roãí, kdy
nás navÏdy opustil man-
Ïel, tatínek, dûdeãek,
tchán pan Ing. LJUBEN
SOTIROV. Stále vzpo-
mínají manÏelka a dûti
s rodinami.

Nejsmutnûj‰ím dnem je
pro nás 15. duben, druhé
v˘roãí úmrtí milované
manÏelky, maminky 
paní TRÒDY STEJSKA-
LOVÉ. Dûkujeme v‰em,
kdo vzpomenou s námi.

ManÏel a dcery s rodinami.

21. dubna 2010 tomu
bude rok, co nás náhle
a navÏdy opustil pan
FRANTI·EK ·TùPÁ-
NEK. Stále vzpomíná
manÏelka, synové Jifií
a Radim s rodinou.

Dne 25. dubna uplyne
23 rokÛ, kdy nás opustil
mÛj milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek pan
MILOSLAV ·TùRBA.
Za tichou vzpomínku dû-
kuje manÏelka a dcera
s rodinou.
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Inzerce

Pronajmu 1+kk, Hony, 6.500 Kã, vãetnû
inkasa. Tel.: 608 822 144

Pronajmu 2+kk, zcela nov˘, v nové
zástavbû pod Kvûtnicí, 6.000,- Kã.
Tel.: 603 140 351

Pronajmu nebytové prostory ve stfiedu
m. Brna, 5 min. od OD Tesco, v˘loha,
prodejna, sklady, kanceláfi. Celkem
230,-m2/1000,-Kãm2/rok.Tel.:603103554

Pronajmu 3+kk, Hony, 10.000 Kã,
vãetnû inkasa. Tel.: 603 305 024

Prodám DB 2+1 Ti‰nov, U Humpolky.
Cihla, 1.300.000 Kã. Tel.: 721 900 879

Prodám byt 3+1 OV, ulice Halasova. 
Tel.: 604 967 769

Kurz patchworku pro zaãáteãníky se
koná 6. – 9. 5. 2010 v Habfií. Více na
http://patchworkjana.euweb.cz/habri-
zacatecnici.html Tel.: 723 326 664
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