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Vystoupení taneãního
oboru ZU· Ti‰nov
v rámci Svátku hudby.

Vy‰lo 29. 6. 2011

www.tisnov.cz

Radnice informuje

Efektivní úﬁad v Ti‰novû
Mûsto Ti‰nov od ãervence 2010
realizuje projekt s názvem „Nastavení
systému projektového a procesního ﬁízení na MûÚ Ti‰nov“, kter˘ je financován z prostﬁedkÛ Evropského sociálního
fondu prostﬁednictvím Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost
a rozpoãtu mûsta Ti‰nova. Hlavním cílem projektu je optimalizace a zv˘‰ení
kvality procesÛ mûstského úﬁadu a podpora ﬁízení projektÛ mûsta Ti‰nova.
V rámci této ãinnosti vybrala Rada
mûsta Ti‰nova téma znovuoÏivení areálu
letního kina v Ti‰novû. V souãasné dobû
zpracovává t˘m odborníkÛ MûÚ Ti‰nov
pod metodick˘m vedením konzultanta
z firmy NeXA, s.r.o. Praha projektov˘
zámûr. V srpnu 2011 je v plánu projednání variant projektového zámûru
Radou mûsta Ti‰nova.
Dále v rámci projektu ve dnech
20. – 30. 6. 2011 probûhlo na MûÚ
Ti‰nov a v Mûstské knihovnû Ti‰nov do-

tazníkové ‰etﬁení, jehoÏ cílem je zji‰tûní
spokojenosti klientÛ.
O postupu zámûru revitalizace letního kina a v˘sledcích dotazníkového
‰etﬁení vás budeme informovat v dal‰ích ãíslech TN.
Lenka Vlasáková
projektová manaÏerka

Dopravní uzavírka v centru
mûsta – 10. 7. 2011
UpozorÀujeme obãany, Ïe v nedûli
10.7. od 12:00 do 16:30 hod. bude z dÛvodu konání cyklistického závodu
„Ti‰novské schody“ omezen provoz v ulicích v centru mûsta Ti‰nova – nám.
Míru, nám. Komenského, Dvoﬁáãkova,
Bezruãova, Kostelní, RáboÀova. V rámci
dopravní uzavírky nebude moÏné v uvedeném ãase do ulic vjet motorov˘m vozidlem, ani z nich vyjet. Pohyb chodcÛ
budou regulovat poﬁadatelé závodu.
Dûkujeme za pochopení

Kultura
MûKS Ti‰nov
pﬁeje v‰em obãanÛm mûsta pûkné
prázdniny. Tû‰íme se na Va‰i pﬁítomnost pﬁi kulturních akcích v sezónû
2011-2012.
ROCKOVÉ FOTOGRAFIE
V JAMBOROVù DOMù
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sobota 25. ãervna aÏ ãtvrtek
21. ãervence 2011
galerie JamborÛv dÛm
V˘stava fotografií
VLADIMÍR SABO
MOMENT(K)Y Z ROCKU V PODZEMÍ
VLADIMÍR SABO (*1958) je nezávisl˘ fotograf, kter˘ Ïije a tvoﬁí
v Pardubicích. K jeho nejoblíbenûj‰ím
fotografick˘m tématÛm patﬁí dokumentování koncertÛ ãeské alternativní a un-

