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Obrázkem pfiedstavujeme knihu K. Krejãího
„Kuthanovo sanatorium v Ti‰novû" – blíÏe uvnitfi ãísla.
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ilé spoluobãanky a spoluobãané,
do zimního období bych vám na úvod
Ti‰novsk˘ch novin ráda kromû pfiání
dobrého dne pfiinesla i nûkolik novi-

nek. Vedle kulturní a sportovní nabídky se mÛ-
Ïete v únoru zúãastnit i první leto‰ní procházky
s radními. Bude se konat v sobotu 18. 2. od 14
hodin, kdy se od  ‰koly na nám. 28. fiíjna se zá-
stupci vedení mûsta spoleãnû vydáme na cestu po
sídli‰ti pod Kvûtnicí. Po skonãení vycházky pfii
posezení v restauraci spoleãnû podnûty vyhodno-
tíme a já doufám, Ïe va‰e podnûty pomohou od-
halit tfieba dosud skryté problémy, které vás
v konkrétním místû trápí. Vycházky po dal‰ích
ãástech mûsta budou následovat.

Námûty z loÀského roku se jiÏ budou usku-
teãÀovat, napfi. pro bezbariérov˘ pohyb po mûstû,
kdy podnûty sebralo  rodiãovské centrum
Studánka a sdruÏení „Ti‰novsk˘ vozíãkáfi“. Také
i umísÈování dal‰ích laviãek podle návrhÛ z v˘-
zvy  „Laviãky pro lidi“. Dobfie se dafií mûstu fie‰it
problémy obãanÛ, pokud má majetkovou kon-
trolu, jinak je odkázáno na vÛli spolupráce ji-
n˘ch osob nebo institucí. Proto se také nedafií
fie‰it nûkteré problémy, napfi. bezbariérovou do-
stupnost Ïelezniãní stanice Ti‰nov. Zde od nové-
ho roku Správa Ïelezniãní dopravní cesty (SÎDC)
uzavfiela  pfiím˘ vstup na nástupi‰tû, kter˘ je-
dinû mohli vozíãkáfii a rodiãe s koãárky vyuÏívat.
Dozvídáme se novinku, Ïe stanice Ti‰nov není
v kategorii bezbariérov˘ch stanic, takÏe je nutné
pfiístup na nástupi‰tû mimo podchod dÛslednû
bránit, a to také SÎDC ãiní. MoÏná nám cestu-
jícím zakáÏí pfiístup k vlakÛm úplnû?
Koordinátor Ïelezniãní dopravy za KORDIS
JMK tuto otázku také nemÛÏe fie‰it.... TakÏe
mûsto bude muset vyvinout opût nûjaké nestan-
dardní úsilí o fie‰ení, vÏdyÈ to znáte z té pohádky
o slepiãce a kohoutkovi....

V leto‰ním roce bude poprvé zpracována
i Zpráva o Ïivotním prostfiedí mûsta. Doufám, Ïe
v ní obãané dostanou kvalitní informace, které
jim pfiiblíÏí stav Ïivotního prostfiedí, ve kterém
Ïijí a jehoÏ kvalita ovlivÀuje Ïivoty a zdraví nás
v‰ech více, neÏ si myslíme. Jeho zneãi‰tûní a ni-
ãení, zejména nezodpovûdná nadspotfieba neob-
noviteln˘ch zdrojÛ a znehodnocování zemûdûl-
ské pÛdy nekontrolovanou zástavbou jsou pro-
blémem i v na‰em mûstû a regionu. KaÏdopádnû
díky srozumitelné zprávû s fiadou ukazatelÛ bu-
deme moci sledovat stav ÎP v ãase i do budoucna
a porovnat své mûstské prostfiedí a kvalitu Ïi-
vota s jin˘mi mûsty.

Dobrou zprávou z hlediska kvality Ïivota
a ÎP je i pfiíprava rekonstrukce skupinového vo-
dovodu Ti‰nov, kter˘ je jiÏ na pokraji Ïivotnosti.
Úpravy by mûly vést ke zv˘‰ení kapacity celého
systému, ke zlep‰ení tlakov˘ch pomûrÛ vodo-
vodu a k dodávce kvalitnûj‰í vody z vodovodního
zdroje Lomniãka. Rekonstrukce bude probíhat
na hlavním fiádu za domy na ul. Králova, na
ulici Halasové po ulici Hornickou, odkud kolem
matefiské ‰koly na Brnûnskou k Trnci. Vedení
mûsta má zájem, aby rekonstrukce probûhla
v soubûhu s plánovanou rekonstrukcí plynovodu
v oblasti sídli‰tû pod Klucaninou a Trncem,
proto nyní v tomto smyslu jedná, aby dopady na
Ïivot mûsta byly co nejmen‰í.

Konkrétní novinkou je i zámûr „Ti‰nov – ob-
chodní a ‰kolicí centrum Trnec“, jehoÏ zji‰Èovací
fiízení o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí
bylo krajsk˘m úfiadem oznámeno pfied
Vánocemi. Mnozí aktivní obãané jiÏ vyuÏili sv˘ch
práv a zaslali k tomuto zámûru vyjádfiení.
Zámûr  pfiedstavuje vybudování rozlehlého ob-
chodního a ‰kolicího centra s restaurací, par-
kovi‰tûm a parkovacím domem ve stávajícím
areálu pily Ti‰novská dfievov˘roba, s.r.o.
Investorem je firma EMBRA, s.r.o. Zástupci ve-
dení mûsta byli se zámûrem podrobnûji sezná-
meni aÏ na vyÏádané osobní schÛzce s majitelem
firmy Ing. Pangrácem, kter˘ na schÛzce pfiedsta-
vil svÛj zámûr s tím, Ïe navrÏená zástavba je
v daném území z hlediska své struktury pro
dan˘ úãel vhodná, jak obsahem, tak architekto-
nick˘m v˘razem. Vzhledem k tomu, Ïe ti‰novská
vefiejnost nemûla moÏnost se se zámûrem sezná-
mit vÛbec, navrhla jsem investorovi, aby ho
pfiedstavil na pfií‰tím jednání zastupitelstva.
Zámûr je nyní ve zji‰Èovacím fiízení, kdy orgán
krajské státní správy ochrany pfiírody tento zá-
mûr posoudí, vypofiádá obdrÏené pfiipomínky
a mÛÏe zámûr shledat z hlediska vlivu na ÎP ne-
kolizním nebo mÛÏe rozhodnout o jeho dal‰ím
posuzovaní z hlediska vlivu na ÎP (tzv. velká
EIA). Teprve po tûchto fázích mÛÏe následovat
územní fiízení. Tento zámûr úzce souvisí s na‰ím
územním plánem (ÚP), kdy stávající z r. 1998
nyní ukazuje své nedostatky. O to více je nutné
vûnovat pozornost pfiípravû budoucího ÚP, kter˘
je nyní ve stádiu návrhu. Dobr˘ ÚP je zárukou
kvality Ïivota kaÏdého mûsta.

Mgr. ZdeÀka Dohnálková,
radní mûsta Ti‰nova

M
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka na MûÚ v Ti‰novû:

Inspektor vefiejného pofiádku
Popis pracovní pozice:

– kontrola dodrÏování obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek a nafiízení mûsta Ti‰nova,
– kontrola dodrÏování povinností vypl˘vajících ze zákona ã. 361/2000 Sb., o provo-

zu na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ (zákon o silniã-
ním provozu), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ v oblasti zastavování a stání vozidel,

– oznamování jednání vykazujícího znaky pfiestupku Komisi k projednávání pfie-
stupkÛ mûsta Ti‰nova nebo Odboru dopravy MûÚ Ti‰nov,

– kontrola pofiádku a zji‰Èování závad ve stavu komunikací a dal‰ích vefiejn˘ch
prostranství ve vlastnictví mûsta Ti‰nova, jakoÏ i závad v dopravním a infor-
maãním znaãení a vefiejném osvûtlení,

– kontrola schÛdnosti pozemních komunikací s dÛrazem na zimní období,
– doruãování písemností v pfiípadech, kdy adresát se nezdrÏuje na adrese svého

trvalého pobytu, nemá zfiízenou datovou schránku a adresu svého faktického
pobytu na území mûsta Ti‰nova neuvedl jako adresu pro úãely doruãování,

– asistence pfii exekucích,
– úzká souãinnost s Policií âR, Obvodním oddûlením Ti‰nov, pfii objasÀování pro-

tiprávních jednání,
– ãlenství v Komisi k projednávání pfiestupkÛ a v Komisi prevence kriminality.

PoÏadavky:
– S· vzdûlání s maturitou
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích  a zákon ã.

200/1999 Sb., o pfiestupcích, zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích)

– fyzická a psychická odolnost pro v˘kon funkce
– praxe v oblasti ochrany majetku nebo osob v˘hodou
– fiidiãsk˘ prÛkaz  sk. B
– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi
– rychlá orientace v pracovní problematice
– znalost NJ nebo AJ v˘hodou
– nástup dle dohody, nejlépe od 1. 3. 2012

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 7.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 8. 2. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz



4 TI·NOVSKÉ NOVINY 2/2012

Radnice informuje

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Zahradník
(pracovník organizaãní sloÏky Úklid a údrÏba mûsta Ti‰nova)

Popis pracovní pozice:
– Zaji‰Èování údrÏby a v˘sadby stromÛ a kefiÛ na pozemcích mûsta
– Zakládání a údrÏba travnat˘ch ploch na pozemcích mûsta
– Obsluha malotraktoru, motorové pily a kfiovinofiezu
– Spolupráce pfii zaji‰tûní úklidu a údrÏby mûsta
– Spolupráce pfii zaji‰tûní zimní údrÏby chodníkÛ a komunikací

PoÏadavky:
– Absolvent SOU, S· v oboru zahradnickém
– Praxe a zku‰enosti v oboru vítány
– Znalost lokality mûsta Ti‰nova a okolí vítána
– Samostatnost, loajálnost a ãasová flexibilita 
– Dobr˘ zdravotní stav a fyzická zdatnost
– ¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 5.
Nástup dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 29. 2. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte strukturovan˘ Ïivotopis, kopii dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání, souhlas s nakládáním s poskytnut˘mi osobními
údaji pro úãely tohoto v˘bûrového fiízení  ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.

Pfiihlá‰ky zasílejte se v‰emi poÏadovan˘mi náleÏitostmi a pfiílohami, bez
nich není Va‰e pfiihlá‰ka úplná a nemÛÏe b˘t zahrnuta mezi pfiihlá‰ky dal-
‰ích uchazeãÛ o nabízené pracovní místo.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho
prÛbûhu.
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Kronikáfi/kronikáfika mûsta Ti‰nova

Popis pracovní pozice:
– peãlivé shromaÏìování podkladÛ
– zaznamenávání v˘znamn˘ch událostí na‰eho mûsta
– provádûní písemn˘ch záznamÛ do kroniky
– spolupráce s organizátory spoleãensk˘ch, kulturních a sportovních akcí
– spolupráce s místními médii
– archivace písemn˘ch, obrazov˘ch a zvukov˘ch dokumentÛ

PoÏadavky:
– ukonãené S· vzdûlání
– ãiteln˘ a úpravn˘ rukopis
– dobrá znalost  ãeského jazyka
– stylistická zdatnost pfii zpracovávání informací
– znalost historie, místních pomûrÛ a zájem o dûní ve mûstû
– dobr˘ kulturní pfiehled
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi
– dobrá znalost informaãních technologií vítána

Jedná se o vedlej‰í pracovní pomûr (Dohoda o provedení práce)

Zahájení práce dle dohody, nejlépe ihned.
Odmûna bude stanovena dohodou po projednání v Radû mûsta Ti‰nova a v souladu
s Pravidly tvorby kroniky mûsta Ti‰nova.

Ruãnû psan˘ Ïivotopis a pfiihlá‰ku doruãte do 28. 2. 2012 písemnû nebo osobnû
na podatelnu MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 346, 666 19 Ti‰nov s oznaãením „V̆ bûrové
fiízení – kronikáfi/kronikáfika mûsta“.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv
v jeho prÛbûhu.
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Informace k místnímu
poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních
odpadÛ od 1. 1. 2012
(dále jen poplatek za komunální
odpad)

Informace k poplatku za komunální
odpad mÛÏete získat
– na finanãním odboru MÚ Ti‰nov, bu-

dova radnice, 1. poschodí, dvefie ã. 321
– telefon 549 439 838
– e-mail jitka.halamova@tisnov.cz

Formuláfie k místnímu poplatku za
komunální odpad jsou zvefiejnûny na
stránkách mûsta (www.tisnov.cz) – Ïá-
dosti a formuláfie finanãního odboru.

Poplatníkem je fyzická osoba, která
má na území mûsta Ti‰nova trval˘ po-
byt (tedy i obãané s trval˘m pobytem na
adrese nám. Míru 111 a obãané, ktefií se
v místû trvalého pobytu nezdrÏují), fy-
zická osoba, která má na území mûsta
Ti‰nova ve vlastnictví stavbu urãe-
nou nebo slouÏící k individuální re-
kreaci, ve které není hlá‰ena k trva-
lému pobytu Ïádná fyzická osoba.

Osvobození od poplatku
– poplatníci, ktefií prokáÏí, Ïe z dÛvodu

pobytu v zahraniãí se v daném
kalendáfiním roce více neÏ 200 dní ne-
budou zdrÏovat nebo nezdrÏovali na
území mûsta Ti‰nova (viz formuláfie)

– jsou trvale umístûní ve ‰kol-
sk˘ch zafiízeních pro v˘kon ústavní
a ochranné v˘chovy, v krizov˘ch cent-
rech ãi v zafiízeních pro dûti vyÏadu-
jící okamÏitou pomoc (lze prokázat
rozsudkem soudu)

– poplatníci, ktefií prokáÏí, Ïe z dÛvodu
v˘konu trestu odnûtí svobody se

v daném kalendáfiním roce více neÏ
200 dní nebudou zdrÏovat nebo nezdr-
Ïovali na území mûsta Ti‰nova (lze
prokázat potvrzením vûzeÀské sluÏby
nebo oznámením)

UpozorÀujeme, Ïe tuto skuteãnost je
nutné prokázat.

Sazba poplatku
– mûsto Ti‰nov – 500,- Kã
– místní ãásti Hajánky, Hájek, Jamné,

Pej‰kov – 400,- Kã
V pfiípadû vzniku poplatkové povin-

nosti v prÛbûhu kalendáfiního mûsíce
zaplatí poplatník jeho pomûrnou ãást,
pfiiãemÏ rozhodující je stav na konci to-
hoto mûsíce.

Úleva se poskytuje:
– ve v˘‰i 4,- Kã za kaÏd˘ zapoãat˘ ki-

logram plastÛ a nápojov˘ch kartonÛ
poplatníkÛm, ktefií se v roce 2011 za-
pojili do systému tfiídûní plastÛ a ná-
pojov˘ch kartonÛ do pytlÛ oznaãen˘ch
ãárov˘mi kódy, které obdrÏeli na
Mûstském úfiadû Ti‰nov, maximálnû
ve v˘‰i 500 Kã

– ve v˘‰i 400,- Kã poplatníkÛm, ktefií
prokáÏí, Ïe byli po cel˘ch 12 mûsícÛ
roku 2011 poÏivateli dávky pomoci
v hmotné nouzi (lze prokázat rozhod-
nutím nebo oznámením o pfiiznání,
zv˘‰ení nebo sníÏení dávky)

– ve v˘‰i 150,- Kã poplatníkÛm, ktefií
prokáÏí, Ïe byli v roce 2011 po dobu
del‰í neÏ 6 mûsícÛ a krat‰í neÏ 12 mû-
sícÛ poÏivateli dávky pomoci v hmotné
nouzi (lze prokázat rozhodnutím nebo
oznámením o pfiiznání, zv˘‰ení nebo
sníÏení dávky)

Splatnost poplatku
– jednorázovû do 30.4. kalendáfiního

roku
– vznikne-li poplatková povinnost po
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datu splatnosti, je poplatek splatn˘
do 30 dnÛ od vzniku poplatkové po-
vinnosti, nejpozdûji do 31. 12. pfiíslu‰-
ného roku

Forma úhrady
– v hotovosti – pokladna se nachází

v radnici mûsta Ti‰nova, první po-
schodí, finanãní odbor, dvefie ã. 321

– po‰tovní poukázkou (po‰tovní pou-
kázku je moÏné vyzvednout na po-
kladnû)

– bezhotovostním pfievodem na úãet
ãíslo 19-1425641/0100 – pfii bezhoto-
vostním pfievodu je nutné znát svÛj
variabilní symbol

Variabilní symbol
– variabilní symbol je symbol, kter˘ je

kaÏdému poplatníkovi pfiidûlen pfii
pfiihlá‰ení k trvalému pobytu, slouÏí
k identifikaci platby a zÛstává po ce-
lou dobu poplatkové povinnosti stejn˘

– variabilní symbol lze získat na finanã-
ním odboru MÚ Ti‰nov v budovû
radnice (telefon: 549 439 838, e-mail:
jitka.halamova@tisnov.cz)

Spoleãn˘ zástupce
– za domácnost, rodinn˘ dÛm nebo by-

tov˘ dÛm mÛÏe b˘t poplatek odvádûn
spoleãn˘m zástupcem

Je nutné oznámit správci poplatku
jména a data narození osob, za které se
poplatek odvádí (viz formuláfie).

Zmûny skuteãností
– vznik poplatkové povinnosti
– pfiihlá‰ení k trvalému pobytu – po-

platek je splatn˘ do 30 dnÛ od vzniku
poplatkové povinnosti

– narození – poplatek je splatn˘ do 30
dnÛ od vzniku poplatkové povinnosti,
tedy ode dne narození

Zmûny skuteãností
– zánik poplatkové povinnosti

– zmûna trvalého pobytu – je moÏné
poÏádat o vrácení pfieplatku, kter˘ je
nejménû 100,- Kã

– úmrtí – pokud v den úmrtí vznikne
pfieplatek, mají na nûj nárok dûdicové.
Je nutné pfii vyfiizování pozÛstalosti
upozornit notáfie na tento pfieplatek,
aby pozdûji nárokovaná ãástka mohla
b˘t vrácena dûdici.

Neuhrazení místního poplatku
– pokud není poplatek uhrazen do 30. 4.

kalendáfiního roku, je poplatek vymû-
fien platebním v˘mûrem a mÛÏe b˘t
zv˘‰en aÏ na trojnásobek

– pokud není poplatek uhrazen ani
v náhradním termínu, je vymáhán
daÀovou exekucí.

DaÀová exekuce se provádí v souladu
s ustanovením § 178 odst. 5 daÀového
fiádu
– sráÏkami ze mzdy (je moÏné postih-

nout i dÛchod, dávky státní sociální
podpory, podporu v nezamûstnanosti,
podporu pfii rekvalifikaci, dávky ne-
mocenského poji‰tûní)

– pfiikázáním pohledávky z úãtu u po-
skytovatele platebních sluÏeb

– pfiikázáním jiné penûÏité pohledávky
– postiÏením jin˘ch majetkov˘ch práv
– prodejem movit˘ch vûcí
– prodejem nemovitostí

DaÀová exekuce se nafiizuje vydá-
ním exekuãního pfiíkazu, ãímÏ je za-
hájeno exekuãní fiízení.

S daÀovou exekucí jsou spojeny exe-
kuãní náklady, které ãiní 2 % z ãástky,
pro kterou je daÀová exekuce nafiízena,
nejménû v‰ak 500,- Kã.

Právní pfiedpisy
– obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta

Ti‰nova ã. 11/2011 o místním poplatku
za provoz systému, shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
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a odstraÀování komunálních odpadÛ
– zákon ã. 565/1990 Sb., o místních po-

platcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

– zákon ã. 280/2009 Sb., daÀov˘ fiád, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Zpracovala: Jitka Halamová

Tabulka sazeb místního poplatku ze psa dle obecnû závazné Vyhlá‰ky
mûsta Ti‰nova ã. 5/2010 o místním poplatku ze psÛ

Poplatek za jednoho psa Sazba v Kã
drÏitel psa 1 200,00
dÛchodce 200,00

Poplatek za druhého a kaÏdého dal‰ího psa
drÏitel psa 1 800,00
dÛchodce 250,00

Poplatek po úlevû za jednoho psa v rodinném domû
drÏitel psa 700,00
dÛchodce 100,00

Poplatek po úlevû za druhého a kaÏdého dal‰ího psa v rodinném domû
drÏitel psa 1 300,00
dÛchodce 150,00

Poplatek po úlevû za jednoho psa v místních ãástech
drÏitel psa 350,00
dÛchodce 50,00

Poplatek po úlevû za druhého a kaÏdého dal‰ího psa v místních ãástech
drÏitel psa 950,00
dÛchodce 100,00

Poplatek je splatn˘ do 30. 4. 2012.
V pfiípadû úhrady bankovním pfievodem na úãet ãíslo 19-1425641/0100 je nutné
znát svÛj variabilní symbol, kter˘ sdûlíme
– na tel. ãísle 549 439 843, paní Marvánková,
– e-mail helena.marvankova@tisnov.cz

Ti‰novská televize hledá
nové spolupracovníky

TTV bude zavádût nové
televizní schéma s no-
v˘mi pofiady a hledá ex-
ternisty, ktefií pomohou
vytvofiit novou tváfi
Ti‰novské televize.

Jedná se o práci na tûchto pozicích:
– reportér/reportérka
– moderátor/moderátorka
– kameraman, stfiihaã
– TV grafik, animátor

– IT technik, elektrotechnik
– pfiípadnû i dramaturg, scénárista,

reÏisér
Na vûku, pohlaví ani vzdûlání nezá-

leÏí – hledáme ‰ikovné, kreativní a nad-
‰ené lidi!

Pokud Vás tato nabídka oslovila,
po‰lete svÛj struãn˘ Ïivotopis na e-mail
ttv@tisnov.cz – nejlépe do 12. února.
K Ïivotopisu pfiípadnû pfiiloÏte i ukázku
své práce a uveìte, která nebo které po-
zice by Vás zajímaly.

V pfiípadû dotazÛ pi‰te na ttv@tis-
nov.cz nebo volejte na 777 707 576.

K. Jamborová
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Otevfien˘ dopis zastupitelÛm
mûsta Ti‰nova

Zástupci sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko, o.s. se detailnû seznámili se
zámûrem firmy EMBRA, s.r.o., „Ti‰nov
– obchodní a ‰kolicí centrum
Trnec“, kter˘ pfiedstavuje vybudování
obchodního a ‰kolicího centra, parko-
vi‰tû a parkovacího domu ve stávajícím
areálu pily Ti‰novská dfievov˘roba,
s.r.o., kdy provoz pily bude zru‰en a bu-
dovy odstranûny. Investor plánuje vel-
koprodejnu pronajmout spoleãnosti RE-
WE Group (provozující obchodní fietûzce
Penny market a Billa) a dal‰í prostory
restaurace a nûkolika men‰ích prostor
nabídnout jin˘m podnikatelsk˘m sub-
jektÛm.

Vzhledem k existenci jiÏ tfií velko-
plo‰n˘ch nadnárodních prodejen v zá-

padní polovinû mûsta povaÏujeme
vybudování jedné dal‰í za zcela nadby-
teãné. Tento názor vychází ze studie
„Maloobchod v Ti‰novû – souãasn˘
stav a moÏnosti rozvoje“ z r. 2004, ze
které vypl˘vá, Ïe prÛmûrného plo‰ného
standardu 373 m2 prodejní plochy na
1 obyvatele bylo dosaÏeno jiÏ existencí
tehdy jediného Penny Marketu. Ostatní
otevfiené supermarkety (Albert, Tesco)
pak tento standard v˘raznû pfievy‰ují.

Návrh pfiedstavuje typov˘ komerãní
objekt s nápadnou fasádou pokrytou
sendviãov˘mi panely, architektonická
hodnota stavby je tedy velice nízká.
Z hlediska urbanistické koncepce toto
fie‰ení neplní mûstotvornou funkci, ani
zde není respektován charakter okolní
zástavby rodinn˘ch domÛ. Také s ohle-
dem na platn˘ územní plán se návrh
jeví jako problematick˘ – zámûr se dle

M û s t o  T i ‰ n o v  s r d e ã n û  z v e  d o  t i ‰ n o v s k é  s o k o l o v n y  n a

VIII. REPREZENTAâNÍ PLES
MùSTA TI·NOVA

v  s o b o t u  2 5 .  2 .  2 0 1 2  v e  2 0  h o d i n

PROGRAM:
• taneãní skupina NO FEET
• STANISLAV HLOÎEK
• k poslechu a tanci hraje skupina MARATHONBAND
• veãerem provází PETR JABLONSK¯

Tombola a obãerstvení zaji‰tûno

Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví paní Ra‰kové

Názory obãanÛ
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Názory obãanÛ

v˘kresu urbanistického fie‰ení ÚPN SÚ
Ti‰nov nachází v plo‰e v˘robních aktivit
oznaãen˘ch Vp/x (v˘robní aktivity s po-
Ïadavkem na zlep‰ení Ïivotního pro-
stfiedí), kde jsou komerãní aktivity pod-
míneãnû pfiípustné, av‰ak musí splÀo-
vat poÏadavek nezávadnosti vÛãi okolní
obytné zástavbû.

Z hlediska Ïivotního prostfiedí je na-
vrhovan˘ zámûr pro lokalitu a její okolí
pfiedimenzovan˘ a byl by zdrojem naru-
‰ení a následného trvalého zhor‰ení
kvality Ïivotního prostfiedí. Jedná se
pfiedev‰ím o rizika zpÛsobené zv˘‰enou
dopravní a provozní zátûÏí:
– zv˘‰ení hladiny hluku zpÛsobené prÛ-

jezdem nákladních vozidel 
– zneãi‰tûní ovzdu‰í provozem plynové

kotelny, parkovacího domu a venkov-
ního parkovi‰tû 

– svûtelného zneãi‰tûní po dobu pfiedpo-
kládan˘ch dlouh˘ch provozních hodin
supermarketu

Navíc jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘stavba
dal‰ího supermarketu by jiÏ byla pro
místní Ïivnostníky pfiímo likvidaãní.
V dobû, kdy se vût‰ina mûst o poãtu 5 aÏ
15 tisíc obyvatel pfiesvûdãuje, jak˘
má zfiízení více neÏ jednoho supermar-
ketu negativní dopad na infrastrukturu
obce, je opakování stejné chyby nero-
zumné (viz situace ve Velkém Mezifiíãí,
Kufiimi aj).

Myslíme si, Ïe lep‰í variantou je vzít
si pfiíklad z pozitivních a nev‰edních fie-
‰ení a zvolit pro na‰e mûsto takové, kte-
ré zajistí obãanÛm jak práci u místních
ÏivnostníkÛ, tak moÏnost nakupování
od místních prodejcÛ, neboÈ tento pfií-
stup zajistí kontinuitu a soudrÏnost
mûsta a jejich obyvatel.

V lokalitách, kde sluÏby chybí (napfi.
v severov˘chodní ãásti Ti‰nova), se na-
bízí moÏnost vybudovat mûstské pro-

story a nabídnout je k provozování míst-
ním, jiÏ osvûdãen˘m ÏivnostníkÛm.
Vûfiíme, Ïe mûsto Ti‰nov je v˘jimeãn˘m
mûstem, a tudíÏ si zaslouÏí v˘jimeãná
fie‰ení. Lokalita konãícího provozu pily
je typick˘m územím tzv. brownfields
a zaslouÏí si revitalizaci kvalitním ná-
vrhem s pfievahou bytové zástavby,
s men‰í obãanskou vybaveností a se za-
pojením místních ÏivnostníkÛ.

ZároveÀ se domníváme, Ïe pro zdrav˘
a spoleãensky harmonick˘ rozvoj mûsta
je nezbytná komunikace mezi radními
a drobn˘mi i stfiedními Ïivnostníky,
ktefií svou prací pfiispívají k zamûstna-
nosti i vyváÏené obsluÏnosti regionu.
Pravidelné setkávání s nimi by umoÏ-
nilo lépe rozhodovat o dal‰ím v˘voji ve
mûstû. ZároveÀ by bylo vhodné vytvofiit
prostor pro pfiedávání poÏadavkÛ ob-
ãanÛ na kvalitu nûkter˘ch sluÏeb. Jako
první krok tedy poÏadujeme po vedení
mûsta, aby svolalo vefiejné projednání
pfiedkládaného zámûru.

Projekt je nyní ve fázi zji‰Èovacího fií-
zení (ve smyslu zákona ã. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí),
v jehoÏ rámci bylo moÏné podávat pfiipo-
mínky na Odbor Ïivotního prostfiedí
Krajského úfiadu Jihomoravského kraje.
Do projektové dokumentace je moÏno
volnû nahlédnout na Odboru správy ma-
jetku a investic MûÚ Ti‰nov. Detailní
pfiipomínkování zámûru „Ti‰nov – ob-
chodní a ‰kolící centrum Trnec“ bude
k dispozici na http://sebevedome.tis-
novsko.eu.

Mgr. Karolina Krátká
RNDr. Irena Pálková
Mgr. Jolana Novotná

Kontakt:
sebevedome@tisnovsko.eu

tel.: 737 187 244



Kultura

11TI·NOVSKÉ NOVINY 2/2012

MûKS Ti‰nov uvádí:
www.mekstisnov.cz

Vladislav Bláha – Vít Spilka;
kytara a klarinet

Stfieda 1. února v 19.30 hod.
Velk˘ sál MûKS

Skupina Energit + Vladimír Mi‰ík
Úter˘ 14. února v 19.30 hod.

Velk˘ sál MûKS
K nedoÏit˘m 60. narozeninám legen-

dárního baskytaristy Ládi PadrÛÀka
probíhají po re-
publice v prÛ-
bûhu února kon-
certy skupin,
kde hrál: 
E N E R G I T ,
JAZZ Q a ETC.
V Ti‰novû za-

hraje skupina ENERGIT, se kter˘mi si
zazpívá VLADIMÍR MI·ÍK.

Energit je ãeská jazz rocková sku-
pina, která vznikla poãátkem roku 1973
a se‰li se v ní Lubo‰ Andr‰t (kytara),
Ivan Khunt (zpûv), Jaroslav Erno ·e-
div˘ (bicí) a Vladimír PadrÛnûk (basky-
tara). Postupnû skupinou pro‰lo mnoho
znám˘ch hudebníkÛ (Vladimír Mi‰ík,
Anatoli Kohout, Karel Jenãík, Rudolf
Ticháãek, Emil Viklick˘ a Jan Vytrhlík).

Nyní hraje kapela ve sloÏení:
Honza Holeãek, Lubo‰ Andr‰t,
Vladimír Guma Kulhánek, Jifií Zelí
Zelenka.
Více o kapele na: http://cs.wikipedia.
org/wiki/Energit_(skupina)

Marek Novotn˘ Quintet
Pátek 24. února v 19.30 hod.

Velk˘ sál MûKS
Repertoár sloÏen˘ v˘hradnû z autor-

sk˘ch skladeb na pomezí jazzu a váÏné
hudby, které jsou pfieváÏnû koncipovány
jako rozsáhlej‰í písÀové kompozice.

Skladby Marka Novotného se pohybují
na hranici hudby váÏné a jazzové. Bez
pov‰imnutí nenechává taktéÏ hudbu
folklorní, která je mu velkou inspirací.

Marek Novotn˘ – Skladatel, pia-
nista a aranÏér. Absolvent oboru jazzové
kompozice a aranÏování na University
of Massachusetts – USA. Bûhem své hu-
dební dráhy spolupracoval v âechách
s rÛzn˘mi hudebníky jako jsou Marcel
Bárta, David DorÛÏka, Ridina
Ahmedová, Feng Jung Song, Gabriela

Vermelho, Tomá‰ Hobzek, Petr Tich˘,
Lubo‰ Soukup, Petr Dvorsk˘, Tomá‰
Herian, Martin Novák, Martin ZbroÏek.
V USA potom s hudebníky – Aubrey
Johnson, Carl Clemens, Paul
Lieberman, Bob Weiner. Bûhem svého
pobytu v New Yorku se stal soukrom˘m
Ïákem jednoho z nejlep‰ích svûtov˘ch
jazzov˘ch pianistÛ Freda Hersche.

Po svém návratu ze Spojen˘ch státÛ
sestavil jazzov˘ kvintet interpretující
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v˘hradnû jeho pÛvodní tvorbu na po-
mezí jazzu a váÏné hudby, která je pfie-
váÏnû koncipována jako rozsáhlej‰í pís-
Àová kompozice. Ke spolupráci na tomto
projektu si pfiizval pfiední hráãe ãeské
jazzové scény, jako jsou Gabriela
Vermelho (vocal, violin/viola), Petr
Tich˘ (double bass), Tomá‰ Hobzek
(drums) a zejména DAVID DORÒÎKA
(napfi. jeho album Silently Dawning zís-
kalo cenu Akademie populární hudby
„Andûl“ jako deska roku 2008 v kate-
gorii Jazz&Blues a stejnou cenu získalo
v roce 2005 i jeho první CD Hidden
Paths, natoãené v New Yorku
s Kendrickem Scottem a Massimem
Biolcatim). DorÛÏka je nositelem fiady
dal‰ích ocenûní (cena âeské jazzové spo-
leãnosti „Talent roku 1994“, Wayne
Shorter Award, Jimi Hendrix Award).

Více na: http://www.marek-novot-
ny.com/projekty/marek-novotny-quintet

MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

Stálá expozice o dûjinách
a pfiírodû mûsta

Otevfieno úter˘ a pátek 10 – 18 hod.,
sobota a nedûle 10 – 19 hod.

OBâERSTVENÍ VE STYLOVÉ
KAVÁRNù

Tématické v˘stavy v muzeu:
Od sanatoria po nemocnici

V̆ stava, která Vás seznámí s histo-
rick˘m a stavebním v˘vojem sanatoria,
osudy jeho zakladatele MUDr. Fran-
ti‰ka Kuthana a umoÏní Vám cestu
ãasem od vzdu‰n˘ch lázní aÏ po nemoc-
niãní pokoj, se koná od 8. ledna do
4. bfiezna 2012.

Na recepci muzea je moÏné za-
koupit také kníÏku Karla Krejãího
– Kuthanovo sanatorium v Ti‰novû.

Za dlouh˘ch zimních veãerÛ
Jak asi lidé dfiíve na venkovû trávili

dlouhé zimní veãery? Pokud se chcete
na chvíli vrátit v ãase a vyzkou‰et si
tradiãní domácí fiemesla ãi dozvûdût se
nûco o zvycích spjat˘ch právû se zimním
obdobím, nav‰tivte Muzeum mûsta
Ti‰nova ve dnech od 17. ledna do
26. února 2012.

Interaktivní v˘stava nejen pro dûti
je pfiipravena ve spolupráci s Dûtsk˘m
muzeem Moravského zemského muzea,
Slováck˘m muzeem v Uherském
Hradi‰ti a Vala‰sk˘m muzeem v pfiírodû
v RoÏnovû pod Radho‰tûm.

·kolním a zájmov˘m skupinám na-
bízíme moderovan˘ program na objed-
návku na tel.: 549 213 801.
O víkendu zaãíná program vÏdy
v 10, 14 a 16 hodin.
Jednotné vstupné 30,- Kã/osoba.

Galerie JamborÛv dÛm
Brnûnská 475, tel.: 549 410 211

Stálá expozice obrazÛ
Odkaz Josefa Jambora mûstu Ti‰novu
Otevfieno: úter˘ aÏ pátek 12 – 17 hod.,

sobota a nedûle 10 – 17 hod.

Od 17. 1. – 1. 4. 2012
– V˘stava obrazÛ

ze soukrom˘ch sbírek sbûratelÛ
na‰eho regionu

Zastoupeni jsou napfiíklad známí
krajináfii Alois Luká‰ek ãi Jan
Odvárka, uvidíte kresby Otakara
Janeãka a dal‰í (Eichler, Anderle,
Lhoták, VojkÛvka).
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Kalanetika v tûlocviãnû
MûKS

V tûlocviãnû MûKS na Ml˘nské ulici
pokraãuje i v mûsíci únoru kurz kala-
netiky (cviãení s gumou a balóny) pod
vedením paní Marie Kupské. Cviãební
hodiny se konají kaÏdé pondûlí a ãtvrtek
vÏdy od 19.30 do 20.30 hodin.
Podrobnosti pfiímo u cviãitelky – tel.: ã.
602 313 668.

Jóga a meditace MûKS

V tûlocviãnû MûKS na Ml˘nské ulici
probíhá kurz jógy a meditace. Od ledna
2012 kaÏdé úter˘ 19 – 21 hod. Vede a-
kreditovaná lektorka Lucia Jefiábková
(tel.: 777 974 399).

Pronájmy v MûKS

MûKS nabízí prostory objektu na
Ml˘nské ulici (velk˘ sál, mal˘ sál, foyer,
zahrada, kuchyÀka a dal‰í) ke krát-
kodob˘m pronájmÛm, mimo jiné i na
pofiádání svatebních oslav. Optimální
prostfiedí, ve‰keré potfiebné zázemí, ne-
ru‰ené soukromí a dal‰í v˘hody – v‰e se
jiÏ osvûdãilo! BliÏ‰í informace na tel. ã.:
549 410 082.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

1. 2., 15. 2. a 29. 2. 2012 v 17.00
pfiedná‰ky letního semestru UVâ

– Bedfiich Smetana, tvÛrce ãeské ná-
rodní opery

7. 2. a 21. 2. 2012 v 17.00 pfiedná‰-
ky letního semestru UVâ – Kapitoly
z psychologie

8. 2. a 22. 2. 2012 v 17.00 pfiedná‰-
ky letního semestru UVâ – Krajináfiská
architektura

Salonky

Sklenûná krása
2. 2. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do
Paláce ‰lechtiãen na v˘stavu Sklenûná
krása.

Sraz zájemcÛ na vlakovém nádraÏí
v 9.45.

Cestovné si hradí kaÏd˘ sám, vstupné
50,- Kã (platí se v den akce).

Zájemci se závaznû pfiihlásí
v Mûstské knihovnû Ti‰nov osobnû nebo
telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Smaltované ‰perky
16. 2. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu Smaltované ‰perky pod vedením
paní Marie Kuãerové.

Akce se uskuteãní pfiímo ve v˘tvarné
a keramické  dílnû Veverka ve Veverské
Bít˘‰ce.

Sraz zájemcÛ pfied vlakov˘m nádra-
Ïím Ti‰nov v 8.50.

Cena za kurz: 200,- Kã.
Cestovné si hradí kaÏd˘ sám.
Zájemci se musí závaznû pfiihlásit do

10. 2. 2012 osobnû v Mûstské knihovnû
nebo telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Beseda

Polské návraty
23. 2. 2012 v 17.00
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Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá ce-
stopisnou pfiedná‰ku Barbory Pavli‰ové
Polské návraty od romantiky po smut-
nou nostalgii.

Barbora Pavli‰ová  se vrátí ke svému
oblíbenému Polsku a pfiedstaví místa,
o kter˘ch nestihla povyprávût, o tajn˘ch
krakovsk˘ch zákoutích, Schindlerovské
legendû, Kopernikovû ãervené Toruni
a jaké to je pfienocovat v pevnosti.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Tanec – hudba – zpûv
15. 2. 2012 ve 13.30

Pozvánka na vystoupení dûtí
z Dûtského domova v Ti‰novû.

Úãinkující byli jiÏ podruhé zapojeni
v projektu Hejbejte se s Hankou
a Novou a na celostátní soutûÏi v Praze
2011 si vytancovali nûkolik zlat˘ch,
stfiíbrn˘ch a bronzov˘ch medailí.

Jedno vystoupení si dûti pfiipravily
samy a pfiedvedly na Nejmilej‰ím kon-
certû v roce 2010. I na této pfiehlídce ta-
neãní, hudební a dramatické tvorby se
v˘bornû umístily a postoupily na celore-
publikové setkání do Uherského
Hradi‰tû a do Prahy.

Také u nás se pfiedstaví deset talen-
tovan˘ch dûtí v programu, ve kterém
uvidíte 6 taneãních vystoupení, hru na
flétnu i zpûv. Pfiijìte se podívat do ãítár-
ny dûtského oddûlení, kde se budeme tû-
‰it na va‰i náv‰tûvu!

V˘stava

Knihy mého srdce s Alenou
JeÏkovou a Václavem âtvrtkem

Zdafiil˘ 8. roãník projektu na podpo-
ru ãtenáfiství realizovan˘ ve spolupráci
se Z· Smí‰kova  pfiipomíná  v˘zdoba ce-
lého dûtského oddûlení. O tom, jak

skvûle se tento roãník vydafiil, v mno-
hém napovídá celá v˘stava. Je‰tû teì
z ní d˘chá nad‰ení a radost, vÏdyÈ v prÛ-
bûhu celého projektu dûti naãerpaly
fiadu pûkn˘ch  záÏitkÛ. Bûhem tohoto
roãníku probûhlo celkem 33 akcí, do kte-
r˘ch se zapojilo na 1014 ÏákÛ. Oblíbená
v˘tvarná ãinnost – spoleãné malování,
které bylo tou nejlep‰í odezvou na pfied-
chozí akce, umoÏnilo dûtem, aby se ak-
tivnû podílely na v˘stavû.

I tentokrát nás podpofiil ti‰novsk˘
v˘tvarník Libor Balák a ke knihám
Aleny JeÏkové pfiipravil jedineãnou v˘-
tvarnou koncepci – do podoby starého
tajemného hradu ukryl kouzlo dávn˘ch
ãasÛ. Pfiedkreslené obrázky si postupnû
podle nároãnosti vybíraly dûti ze tfietích
aÏ pát˘ch tfiíd a pak s nad‰ením, ‰tût-
cem a remakolov˘mi barvami  ãernobíl˘
papír mûnily. Po ‰esti v˘tvarn˘ch lek-
cích, kter˘ch se zúãastnilo 146 dûtí,
bylo v‰e pfiipravené na závûreãnou in-
stalaci. Té se ochotnû autor ujal, v‰e se-
skládal a slepil do starobylého mûsteãka.

Ve druhé ãásti v˘stavy oÏily knihy
velkého pohádkáfie Václava âtvrtka.
Pohádkové mûsto, které se v celé fiadû
pohádek stává opravdovou kulisou, ma-
lovaly dûti ze ‰kolní druÏiny podle pfied-
lohy v˘tvarnice Mileny Strakové.
Domeãky na námûstí, radnice a kostelík
spolu s dal‰ími postaviãkami knihovnu
naladily do jedineãné atmosféry.

Z proutûného ko‰íku
Kreativní dílny
1. 2., 22. 2. a 29. 2. 2012 ve 13.30

KaÏdou stfiedu v mûsíci se mÛÏete
tû‰it na spoleãná tvofiení. 1. 2. a 22. 2.
na vás budou ãekat roztodivní snûhuláã-
ci a poslední stfiedu 29. 2. spoleãnû s dût-
mi ze ‰kolní druÏiny Z· Smí‰kova bude-
me ãíst z na‰ich krásn˘ch pohádkov˘ch
knih. Tû‰íme se na va‰i milou náv‰tûvu!
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Zájezd do divadla

14. 4. 2012 se uskuteãní zájezd do
Národního divadla Praha – opera
„Nápoj lásky“ (zaãátek v 15.00).
Souãástí tohoto zájezdu bude i pro-
hlídka nûkteré z v˘znamn˘ch historic-
k˘ch budov s prÛvodcem, pfiednostnû
Národního divadla ãi Rudolfina.
Odjezd autobusu je plánován na 6.00
z Lomnice pfies Ti‰nov, návrat 21.00.
Zájezdu se mohou úãastnit i ti, ktefií ne-
mají zájem o odpolední pfiedstavení.
Cena zájezdu je 400,- Kã s dopravou
a sluÏbou prÛvodce. (V pfiípadû moÏ-
nosti vstupu do budovy ND je‰tû vstu-
penka). Cena vstupenek do ND je 
580,- Kã do parteru 370,- Kã do II. po-
fiadí. Vzhledem k narÛstajícímu zájmu
úãastníkÛ se pfiihla‰ujte co nejdfiíve, a to
u sleãny Smrkalové – tel.: 739 438 351
nebo e-mail: smrkalovaalena@email.cz
a Barbory Pavli‰ové pcklomnice@se-
znam.cz.

Uzávûrka pfiihlá‰ek 14. 3. 2012.

Workshop Idy Kelarové
„KAÎD¯ UMÍ ZPÍVAT“ a bene-
fiãní vystoupení úãastníkÛ
workshopu  opût v Ti‰novû

„PRO ÚSPùCH OPAKUJEME.“
Pfiijìte a navaÏte na skvûlou atmo-

sféru, kterou se nám podafiilo bûhem
workshopu i koncertu úãastníkÛ vytvo-
fiit minul˘ rok.

Workshop „KaÏd˘ umí zpívat“ je ur-
ãen pro v‰echny z nás, ktefií zpíváme jen
v koupelnû, a pfiesto máme velkou, hlu-
bokou touhu zpívat více. NezáleÏí na
technice, není tfieba znát noty, není
tfieba mít pfiedchozí zku‰enosti.

Workshop bude zakonãen benefiãním
koncertem, na kterém vystoupí úãastníci

workshopu pod vedením Idy Kelarové.
Budeme mít tak skvûlou pfiíleÏitost vy-
zkou‰et si zpívání na vefiejnosti v pfiátel-
ském a podporujícím prostfiedí. Jsem si
jistá, Ïe úãastníci i diváci budou pfiekva-
peni, ãeho jsou schopni lidé, ktefií si mys-
leli, Ïe zpívat neumí.

Tentokrát si workshop zpestfiíme téÏ
krátkou v˘ukou romského tance. Jako
lektor nás bude tancem provázet talen-
tovan˘ hudebník a taneãník Oto Bunda.
Více o Otovi zde: http://kelarova.com
/cs/asistenti
KDY: 9., 10., 11. B¤EZEN 2012 (zaãí-

náme v 18.00 v pátek/konãíme
nejpozdûji v 17.00 v nedûli)

KDE: TI·NOV 
CENA KURZOVNÉHO: 2 500,- Kã
(ubytování s stravu si kaÏd˘ úãastník
zaji‰Èuje a platí sám)
KONTAKTNÍ OSOBA:
Linda Cecavová, tel.: 774 419 653, 
e-mail: linda42@seznam.cz, www.kela-
rova.com
Rezervace místa: zasláním nevratné
zálohy 1 000,- Kã na úãet: 670100-
-2201317193/6210 (do zprávy pro pfií-
jemce napi‰te svoje jméno+KURZ
Ti‰nov)

Expediãní kamera v Ti‰novû

Ne v‰ichni hrdinové expediãních
filmÛ pfieÏijí.

Ne v‰ichni Afriãané pfiestali
s kanibalismem.

Ne kaÏd˘ pád skonãí dobfie.
Ne v‰echny vlny lze pfiekonat.

Expediãní kamera je o skuteãném Ïi-

votû. Filmov˘ festival o dobrodruÏství,
divoké pfiírodû, extrémních záÏitcích
i sportech.
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12. 2. 2012, 17.00 – 21.00
Kino Svratka Ti‰nov
Více info na www.naboso.org
Vezmûte s sebou tfii pfiátele a máte festi-
val zdarma

Vzpomínám a vyprávím

Je skupina vesmûs mlad‰ích lidí,
ktefií se zab˘vají otázkou, co bude.
Druhá skupina star‰ích vzpomíná na to,
co bylo, a v‰echno, co bylo, se jim vesmûs
vybavuje v jasn˘ch barvách, a proto
o tom rádi hovofií. Do této skupiny
patfiím i já. Bylo toho tolik a s odstupem
ãasu to bylo tak krásné a zajímavé,
v dobû mládí vlastnû v‰echno objevné
a nové.

Tak jsem vzpomnûl také na svoje
proÏitky v mládí se správcov˘mi kluky
pana Pokorného v sanatoriu
MUDr. Kuthana, v jehoÏ blízkosti jsem
bydlel a stále bydlím. Mám pofiád zvyk

fiíkat „v sanatoriu“, „u sanatoria“, „za
sanatoriem" a nebo také v ti‰novském
dialektu ãasto pouÏívám místo slova sa-
natorium v˘raz „sanatórka“. Mnoho lidí
mne nechápe a musím vysvûtlovat, Ïe
mám na mysli nemocnici. Jen s nûkte-
r˘mi starousedlíky nacházím spoleãnou
fieã.

V˘sledkem tûchto vzpomínek byl
vznik útlé broÏurky, která vznikala po-
mûrnû dlouho, neboÈ se stále objevovaly
nûkteré zajímavosti a pfiipomínky, které
bylo tfieba ovûfiit, aby mohly b˘t fiádnû
interpretovány. Popisuje vznik sanato-
ria a jeho pfiechod k nemocnici v celém
ãasovém období témûfi sto rokÛ, coÏ byl
ve své dobû iniciátor rozkvûtu Ti‰nova.
To v‰e je v broÏurce „Kuthanovo sanato-
rium v Ti‰novû“ podrobnû popsáno
a tvofií to doplnûk právû probíhající v˘-
stavy se stejn˘m námûtem v Muzeu
mûsta Ti‰nova na Jungmannovû ulici od
8. ledna do 4. bfiezna 2012. Zde je také
broÏurka vydaná mûstem v edici
Ti‰novsko k dostání, stejnû jako
v Podhoráckém muzeu v Pfied-
klá‰tefií, Turistickém informaãním
centru a knihkupectví paní
Ra‰kové v Jamborovû domû.

Karel Krejãí

V˘roãí sochafie V. H. Macha

Dne 15. února 2012 si pfiipomeneme
130. v˘roãí narození v˘znamného socha-
fie Václava Hynka Macha, jehoÏ Ïivot je
spjat s Ti‰novskem. Narodil se v Brnû,
ale jeho rodinné kofieny patfií do
Hradãan a závûr Ïivota proÏívá potom
ve ·tûpánovicích.

Studoval na Umûlecko-prÛmyslové
‰kole v Praze u prof. Suchardy a na AVU
u prof. Myslbeka. Po studijních cestách
v zahraniãí pÛsobil nejprve v Praze
(napfi. v˘zdoba sleti‰tû VI. V‰eobecného
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sletu nebo v˘zdoba fasády Národního
domu). V roce 1913 se Václav Mach
vrací do Brna. Z jeho prvních prací se
dochovala napfi. ãtyfii souso‰í pfied vcho-
dem mû‰Èanské ‰koly na Slovanském
námûstí nebo v˘zdoba záloÏny na
Zelném trhu.

S brnûnsk˘m umûleck˘m Ïivotem
byl spjat od roku 1919, kdy se stal mí-
stopfiedsedou KPVU. Stává se docentem
modelování na brnûnské technice.
Sv˘mi plastikami v˘tvarnû doplnil ce-
lou fiadu objektÛ. Sochy tohoto v˘znam-
ného sochafie, jehoÏ vrcholná tvorba
spadá do meziváleãného období, bychom
na‰li dnes na fiadû míst v Brnû (napfi.
vstup do Zemského domu na Kounicovû
ulici, v˘zdoba nemocenské pokladny
nebo socha Hutníka na Nerudovû ulici).

S jeho díly se lze také setkat v za-
hraniãí, napfi. ve Slovinsku, Itálii nebo
na ostrovû Capri aj.

Ve tfiicát˘ch letech se Václav Mach
s rodinou stûhuje do ·tûpánovic. I kdyÏ
i nadále pracuje na realizacích v Brnû
(napfi. cyklus kfiíÏové cesty v kostele
sv. August˘na, kde vytvofiil 14 desko-
v˘ch reliéfÛ).

Jeho sochafisk˘ odkaz najdeme i na
Ti‰novsku. Snad nejznámûj‰í je jeho
Pomník padl˘m v první svûtové válce

z roku 1938 na námûstí 28. fiíjna
v Ti‰novû nebo pomník obûtem I. svû-
tové války „Mrtv˘m tvÛrcÛm“, kter˘ se
nachází v areálu klá‰tera Porta coeli.
Jeho dílem je také bronzová pamûtní
deska ruského legionáfie Bronislava
Hromka v Lomniãce (1932) aj.

Jeho dílem jsou téÏ plastiky na ‰títû
jeho domu ve ·tûpánovicích, stejnû tak
socha Probuzení umístûna v zahradû
domu.

Václav Hynek Mach patfií k veliká-
nÛm na‰eho v˘tvarného umûní a je pro
nás ctí, Ïe jeho Ïivot a dílo je spjat s na-
‰ím regionem.

ProÏil bohat˘ osobní i tvÛrãí Ïivot,
i kdyÏ poslední léta jeho Ïivota byla do-
provázena nedobrou Ïivotní situací.
Uzavírá se doma a vûnuje se pfiedev‰ím
rodinû. Umírá ve ·tûpánovicích
24. bfiezna 1958.

·tûpánovice si tohoto svého velkého
umûlce pfiipomnûly v loÀském roce v˘-
stavou i vydáním pÛvabné kníÏeãky
ke 100. v˘roãí zaloÏení ‰koly, kde je také
oti‰tûna vzpomínka na tohoto velkého
umûlce. (S jeho dílem a Ïivotem se lze
také seznámit ve slovníku „Od Vevefií
k Pern‰tejnu“.)

Mgr. Miroslav Pavlík

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

1. 2. V. Bláha, V. Spilka – koncert Velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
12. 2. Expediãní kamera kino Svratka 17.00
14. 2. Skupina Energit a Vl. Mi‰ík Velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
14. 2. Krtek a jeho kamarádi RC Studánka 9.30 – RC Studánka

– dûtsk˘ karneval 11.00
15. 2. Tanec – hudba – zpûv MûK 13.30 MûK
16. 2. Za zvífiátky do pohádky RC Studánka 9.30 –

– dûtsk˘ karneval 11.00
16. 2. Ma‰karní zábava DPS Králova 14.30 CSS
18. 2. Masopustní trhová slavnost nám. Míru 8.00 MûKS
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Rodinné centrum Studánka

Kvûtnická 821
666 01, Ti‰nov
tel.: 511 132 827

www.studanka-tisnov.cz

Pedig – kurz
Sobota 11. ledna od 14 do 18 hodin
Lektorka – Milada Fialová

Pfiijìte se do RC Studánka potû‰it
vyrábûním z pedigu:
– zaãáteãníci – tuÏkovník, zvonek
– pokroãilí – o‰atka 
(S sebou – ruãník, ‰piãaté nÛÏky nebo
jehlici, ‰típací kle‰tû nebo zahradnické
nÛÏky)
Cena kurzu 250,- Kã

Pro omezen˘ poãet úãastníkÛ je
nutné se pfiihlásit pfiedem – tel.: 739 681
391, e-mail: m.f.lomnice@seznam.cz

Národní t˘den manÏelství
13. – 19. února 2012

RC Studánka chce podpofiit stávající
manÏele v názoru, Ïe manÏelství je
dobrá vûc a Ïe je tfieba na nûm pracovat.
Ve spolupráci se Z· nám. 28. fiíjna
a s Církví adventistÛ sedmého dne pro
Vás pfiipravilo v rámci NTM následující
program:
V˘stava svatebních fotografií
Od 13. do 24. února
Ve v‰ední dny od 8 do 16 hodin
V sobotu 18. 1. od 8 do 14 hodin
Ve vestibulu Z· nám. 28. fiíjna

19. 2. Akademie s ukázkami sportovní hala 14.00 Sokolská Ïupa
sletov˘ch skladeb SSK Ti‰nov Pern‰tejnská

20. 2. R. Arda‰evová a T.Vinklát Velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS, ZU·,
– koncert o.s. Tigal

23. 2. Cestopisná beseda Polsko II. MûK 17.00 MûK
24. 2. Marek Novotn˘ Quintet Velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
26. 2. Ma‰karní karneval pro dûti sokolovna Ti‰nov 15.00 – DDM Ti‰nov

17.00
V˘stavy

Datum Akce Místo
11. 12. – 12. 2. Keramika, ‰perky, malování na hedvábí Podhorácké muzeum
29. 11. – 25. 3. Malífi Bohumír Matal a ml˘n v Prudké Podhorácké muzeum
30. 11. – 20. 2. Vysoãina ãernobíle – v˘stava fotografií Galerie Na schodech

8. 1. – 14. 3. Od sanatoria po nemocnici Muzeum mûsta Ti‰nova
17. 1. – 26. 2. Za dlouh˘ch zimních veãerÛ Muzeum mûsta Ti‰nova
17. 1. – 1. 4. V̆ stava obrazÛ ze soukrom˘ch sbírek JamborÛv dÛm
21. 1. – 26. 2. V̆ stava fotografií galerie Diana
13. 2. – 24. 2 V̆ stava svatebních fotografií Z· nám. 28. fiíjna

Jinde
Datum Akce Místo
16. 1. – 19.2. MÛj svût v pastelech – L. Müllerová domov sv. AlÏbûty
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V̆ stava svatebních fotografií a ozná-
mení, které nám umoÏní si zavzpomí-
nat, zasnít se nebo se nechat inspirovat. 

Svatební fotografie a oznámení zde
mÛÏe vystavit kaÏd˘! Prosím zasílejte:
– 1-2 svatební fotografie s uvedením

kontaktu k navrácení nebo 1-2 foto-
grafie v elektronické podobû

– místo popisku k fotografii svatební
oznámení nebo uveìte rok konání
svatby a jména sezdan˘ch za svobodna
a po obfiadu 

Va‰e pfiíspûvky doruãte do RC
Studánka, Kvûtnická 821, 666 01
Ti‰nov nebo studanka@atlas.cz

Nejkurioznûj‰í a nejzajímavûj‰í foto-
grafie budou odmûnûny!

Veãer pro manÏelství
V úter˘ 14. 2. od 18 hodin
Sál Církve adventistÛ sedmého dne,
Procházkova 427, Ti‰nov
– Co je to efektivní manÏelská komuni-

kace
– Zjisti, jak˘ jsi partner
– ManÏelsk˘ pûtiboj
Hlídání dûtí zaji‰tûno!

Relaxace a imaginace
na téma partnerství
Ve stfiedu 15. 2. v 18 hod.
V RC Studánka, Kvûtnická 821 Ti‰nov
Lektoruje: Mgr. Hana Pelãáková
Kubecová
Cena 125,- Kã
Je tfieba se pfiihlásit pfiedem na h.kube-
cova@seznam.cz, tel.: 736 607 320

·kola lásky v rodinû
V pátek 17. 2. v 17 hodin
V RC Studánka, Kvûtnická 821, Ti‰nov
Lektoruje: Mgr. Hana Pelãáková
Kubecová
PsycholoÏka a certifikovaná lektorka
·koly lásky v rodinû dle PhDr. J.
Prekopové

Jde o preventivní, v˘chovnû–vzdûlá-
vací program zaloÏen˘ na bezv˘hradné
lásce, která je nejpodstatnûj‰í usmûrÀo-
vací silou v Ïivotním stylu rodiny. 
Cena pro jednotlivce 180,- Kã,
pro páry 300,- Kã

Je tfieba se pfiihlásit pfiedem na
h.kubecova@seznam.cz, tel.: 736 607
320. V pfiípadû zájmu o hlídání dûtí na-
hlaste jejich poãet a vûk do 15. 2.

Persefona – poradna obûtem
domácího násilí
KaÏdé druhé pondûlí v mûsíci
v RC Studánka od 14.00 do 18.00 hod.
(13. února, 12. bfiezna)

Persefona je obãanské sdruÏení po-
skytující odborné sociální poradenství
osobám star‰ích 18 let, které jsou obûtí
domácího násilí, znásilnûní a sexuál-
ního zneuÏívání. Jsme tu také pro ty,
ktefií se obûtem uvedeného pfiíkofií snaÏí
pomoci.

Po pfiedchozí konzultaci je moÏné si
domluvit i jin˘ termín a to na mobilní
lince 737 834 345 nebo na pevné lince
545 245 996 v pracovní dny v ãase 9 -17
hod.

Persefona o.s. Jiráskova 8, Brno
602 00, domacinasili@persefona.cz,
www.persefona.cz

HELEN DORON EARLY ENGLISH
·kola angliãtiny pro va‰e dûti od
maliãka do 14 let

Ukázkové hodiny zdarma budou pro-
bíhat v následujících termínech:
Dûti 4-5 let, 5-6 let
Pondûlí 13. 2. v 15.00
Sobota 25. 2. v 16.00
Dûti 2-3, 3-4 roky
Pondûlí 20. 2. v 15:00
Sobota 25. 2. v 15:00

Zahájení nov˘ch kurzÛ od bfiezna.
MoÏnost registrace na záfií 2012.
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V pfiípadû zájmu prosím kontaktujte
Mgr. Jaroslavu Paruchovou, certifikova-
ného uãitele Helen Doron, a domluvte si
zku‰ební hodinu zdarma.
Tel.: 731 242 167
E-mail: paruchova@seznam.cz
Více informací na www.helendoron.cz

Karnevalov˘ t˘den
Pfiijìte si do Studánky zaskotaãit

v maskách. Tû‰te se na tancování, sou-
tûÏe, drobné odmûny nebo karnevalové
tvofiení. Pro dûti do 6 let.

Krtek a jeho kamarádi
– dûtsk˘ karneval
V úter˘ 14. 2. od 9.30 do 11.00 hod.
Cena 50 Kã na dítû, dospûlí zdarma

Za zvífiátky do pohádky
– dûtsk˘ karneval
Ve ãtvrtek 16. 2. od 9.30 do 11.00 hod.
Cena 50 Kã na dítû, dospûlí zdarma

V˘roba karnevalov˘ch masek
– dílniãka
Ve ãtvrtek 16. 2. v 16.00 hod.
Cena 50 Kã na rodinu

DÛm dûtí a mládeÏe pofiádá

Florbalov˘
turnaj
pro v‰echny Ïáky
i Ïaãky základních
‰kol, ktefií nejsou

registrováni u âFBU, ale i pro celé 
rodiny.
Sobota 18. 2. 2012, zaãátek v 9.30,
tûlocviãna – sokolovna Ti‰nov
kategorie: A 1. – 5. tfiída

B 6. – 9. tfiída
C rodiny

T˘my mohou b˘t jednotné i smí‰ené
o max. 6 hráãích (5+1).

Herní systém i ãas bude dodateãnû
upraven dle poãtu pfiihlá‰en˘ch t˘mÛ.

T˘my na 1. – 3. místû v kategoriích
A, B obdrÏí medaile a vûcné ceny.

Hraje se dle upraven˘ch pravidel
florbalu.

S sebou: vhodná obuv do tûlocviãny,
sportovní obleãení (popfiípadû brankáfi-
ská v˘stroj), florbalová hÛl, pití, svaãina

Soupisku t˘mu posílejte na e-mail:
smiskova@ddm-tisnov.cz do 10. 2. 2012.
Soupiska musí obsahovat jména hráãÛ,
datum narození, kategorii, název t˘mu
a e-mailov˘ kontakt!! U kategorie ro-
dina uvádûjte pouze pfiíjmení, název
t˘mu a kontakt.
Informace na tel.: 737 331 437,
www.ddm-tisnov.cz, e-mail: smiskova@
ddm-tisnov.cz
MoÏnost zapÛjãení florbalov˘ch holí
v omezeném poãtu.

Ma‰karní Karneval pro dûti na téma
„Pohádkov˘ divadelní svût“

Pohádkov˘ ples pro malé i vût‰í dûti.
Potkáte tu krásné princezny, ale i ãaro-
dûjnice a ãerty, se kter˘mi si zatanãíte
v pekle a s vílami na palouãku.

Karnevalem vás budou provázet po-
hádkové postavy z dûtského divadla Tak
Jo Brno.
Nedûle 26. 2. od 15 do 17 hod,
sokolovna v Ti‰novû.
Pokladny budou otevfieny jiÏ od 14 hod,
vstup do sálu od 14.30 hod.

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

Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích
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Termíny plavání v Boskovicích v roce
2012: 8. 2., 22. 2., 7. 3. a 21. 3. 2012,
tj. vÏdy stfieda v sudém t˘dnu.

Odjezd z Ti‰nova ve 13.00 hod. od
Podhorácké restaurace. Autobus zasta-
vuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu zahrnující
dopravu i vstupné se v roce 2012 mírnû
zv˘‰í díky zdraÏení pronájmu bazénu
– na 160,- Kã.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl, od 14.00 do 15.30, za-
mluven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna, parní sauna a finská
sauna.

Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové na tel. ã. 549
410 312 nebo 773 590 274. Prosíme
o platbu pfiedem.

Ma‰karní zábava
ve ãtvrtek 16. 2. 2012 ve 14 hodin
v jídelnû DPS Králova

Hrají Ma‰kovi z Kufiimi. Vstupné
dobrovolné. Obãerstvení zaji‰tûno.
Míchané nápoje. Tombola. KaÏdá maska
dostane dárek.

Pfiipravujeme:
Plavání Maìarsko – Mo‰on
v pondûlí 26. 3. 2012

Pfiihla‰ování na zájezd probûhne
19. 3. 2012. Pfiedpokládaná cena 
550,- Kã. Podrobnûj‰í informace uvedeme
v dal‰ích ãíslech Ti‰novsk˘ch novin.

UpozorÀujeme, Ïe cviãení pro
seniory, které vede Mgr. Titus
Ondru‰ka, je pfiesunuto do PS studia na
nám. 28. fiíjna (za lékárnou Arnika).

Vzpomínka na paní
Marii Navrátilovou

Dne 12. 1. 2012 nás zarmoutila
zpráva o úmrtí paní Marie Navrátilové

z Ti‰nova. PfiestoÏe nebydlela v domû
s peãovatelskou sluÏbou, ráda sem cho-
dila a s ostatními seniorkami se v díl-
niãkách zab˘vala ruãními pracemi.
Za svoje v˘robky byla ocenûna i v celo-
státní soutûÏi ·ikovné ruce na‰ich se-
niorÛ, kde v okruhu ãinností Ruãní
práce v kategorii peãovatelsk˘ch sluÏeb
byl porotou ocenûn její malovan˘ por-
celán. Dûkujeme.

Senior Point Ti‰nov
Jungmannova 80
Ti‰nov 666 01
tel.: 549 212 550
e-mail: tisnov@spolecne.info

Máme pro Vás otevfieno:
úter˘ 10.00 – 13.00
stfieda 13.00 – 16.00
pátek 10.00 – 13.00

Plán setkání KLASU
2012 vÏdy v pátek 1x za
14 dní od 10.00 do 12.00
hod., Jungmannova 80,

Ti‰nov

Témata 1. pololetí
10. 2. Sousedé âR
24. 2. âeská republika
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9. 3. Odkud pocházím
23. 3. Kvûtiny v bytû
6. 4. Velikonoce ve svûtû i u nás

20. 4. Zájmy a koníãky
4. 5. Náv‰tûvy vítané i nevítané

18. 5. Doprava
1. 6. Bezpeãnost v bytû

15. 6. Letní posezení, dovolená
Pfiijìte se za námi poradit, pobavit i do-
zvûdût se nûco nového!
Tû‰íme se na Vás.

Oslavy 150. v˘roãí vzniku
Sokola zaãínají

V nedûli 19. února se uskuteãní
v Ti‰novû v hale SSK u sokolovny od
14 hodin tûlocviãná akademie, kterou
Sokol Ti‰nov a celá sokolská Ïupa
Pern‰tejnská zahájí oslavy 150. v˘roãí
vzniku Sokola.V krátk˘ch vystoupení
s ukázkami ãástí sletov˘ch skladeb
Muzikantova písniãka, âlovûãe, nezlob
se, AÈ Ïijí duchové, Náv‰tûvníci,
Jonatán, Dávej ber, Nebe nad hlavou,
Jen pro ten dne‰ní den a Chlapáci III,
zde vystoupí v‰echny vûkové kategorie
cviãencÛ od nejmen‰ích dûtí s rodiãi,
pfies Ïáky aÏ po dospûlé a seniory.
Kromû cviãencÛ Sokola Ti‰nov se pfied-
staví cviãenci ze sokolsk˘ch jednot
Kufiim, Pfiedklá‰tefií, âebín, Moravské
Knínice, Drásov a Lomniãka. Mimo sle-
tov˘ch skladeb uvidí diváci i ukázky
umûní ãlenÛ oddílu Karate, taneãního
oddílu Thogether a junior aerobiku ze
Sokola Ti‰nov a taneãního oddílu
Drásov. Jako hosté vystoupí také maÏo-
retky z TJ LaÏánky a ve spoleãném
cviãení cviãenci Asociace sportu pro
v‰echny a Sokola ze Îìáru nad Sázavou.
Poprvé v âeské republice pfiedvedou so-
kolové z brnûnsk˘ch Ïup a na‰í Ïupy
kompletní pódiovou skladbu s názvem

KfiíÏem kráÏem, kterou reprezentovali
âeskou republiku a Sokol na XIV. svû-
tové gymnaestrádû ve ‰v˘carském
Lausanne. Dal‰ími akcemi v rámci
oslav budou turistické v˘stupy na vr-
choly Ti‰novska, v˘stava o historii
Sokolské Ïupy Pern‰tejnské a Sokola
Ti‰nov v Mûstském muzeu a 27. kvûtna
Ïupní slet na hfii‰ti u sokolovny. Na
v‰echny akce srdeãnû zve v˘bor Ïupy
a TJ Sokol Ti‰nov.

Jan Sláma

A jak komunikujete
s úfiadem vy?

Existují skupiny obyvatel, pro které
náv‰tûva úfiadu není jednoduchou zále-
Ïitostí. Obecní ãi mûstsk˘ úfiad je sice
vût‰inou umístûn v dosahu bydli‰tû ná-
v‰tûvníka, je bezbariérov˘, i vozíãkáfi se
v nûm dokáÏe pohybovat. Pfiesto mÛÏe
b˘t pro ãlovûka se zdravotním postiÏe-
ním zdolání trasy mezi bydli‰tûm a úfia-
dem vût‰í komplikací, neÏ by se na
první pohled zdálo, zvlá‰tû v zimním
období. Problémy nekonãí ani na samot-
ném úfiadu – kolik úfiedníkÛ dokáÏe
komunikovat tfieba s ãlovûkem od naro-
zení nesly‰ícím, kter˘ má potíÏe s poro-
zumûním psanému textu a jeho matefi-
sk˘m jazykem je znakov˘ jazyk?

Ve spolupráci s obãansk˘m sdruÏe-
ním APPN, které se, mimo jiné, vûnuje
zavádûní moderních technologií do ko-
munikace nesly‰ících, bylo právû s ohle-
dem na potfieby zdravotnû postiÏen˘ch
pfiizpÛsobeno softwarové prostfiedí
ONIF, umoÏÀující online rozhovor úfied-
níka s obãanem prostfiednictvím inter-
netového pfiipojení, s vizuálním kontak-
tem a archivací záznamu z náv‰tûvy.

„Projekt Virtuální úfiad umoÏÀuje,
aby obãan nav‰tívil úfiedníka v jeho vir-
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tuální kanceláfii na internetu. Oba se
navzájem vidí a hovofií spolu, záznam
náv‰tûvy lze následnû uloÏit a dále s ním
pracovat. Je moÏné pfiizvat k rozhovoru
jednoduch˘m zpÛsobem dal‰í úfiedníky.
Nesly‰ící obãan mÛÏe vyuÏít online tlu-
moãení do znakového jazyka, kdy se tfie-
tím virtuálním úãastníkem náv‰tûvy
stává sluÏbu konající pracovník celore-
publikového online tlumoãnického
centra a simultánnû pfiekládá vzájemn˘
rozhovor úfiedníkovi do ãeského jazyka
a nesly‰ícímu do znakového jazyka,“
spoleãnû vysvûtlují Marie Horáková,
fieditelka APPN, o.s. a Jaroslav âech,
fieditel spoleãnosti, která software vy-
vinula.

V praxi to vypadá tak, Ïe na webové
stránce úfiadu je umístûn graficky pro-
veden˘ pfiíznak ãi logo, signalizující, zda
úfiedník momentálnû je ãi není online
k dispozici. Obãan na tento pfiíznak jen
klikne a dostane se do virtuálního pro-
stfiedí online kanceláfie pfiíslu‰ného
úfiedníka, poÏádá o vstup (tedy „zaÈuká
na dvefie“) a po povolení vstupu (tedy po
„vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální kance-
láfii lze vyuÏít videorozhovor nebo chat.
Obãan komunikuje z pohodlí domova,
prostfiednictvím poãítaãe a internetu.
Vítejte ve 21. století.

Mgr. Marie Horáková
a Ing. Jaroslav âech

VyslouÏilé spotfiebiãe nepatfií
do smûsného odpadu

Roãnû se v âeské republice vyprodu-
kují tisíce tun odpadu z elektrick˘ch
a elektronick˘ch v˘robkÛ. Velká ãást
z nich bohuÏel konãí na skládkách ko-
munálního odpadu nebo ve spalovnách.
Pfiitom se vût‰ina vyslouÏil˘ch zafiízení
dá recyklovat a pouÏít pfii v˘robû dal‰ích

produktÛ. Odevzdáním spotfiebiãe na
sbûrn˘ dvÛr nebo do speciální ãervené
nádoby na drobné elektro zajistíte jeho
ekologickou likvidaci.

Obãané si uÏ zvykli odváÏet na
sbûrn˘ dvÛr velká elektrozafiízení (led-
niãky, praãky, sporáky, televize, moni-
tory, aj.). Drobn˘ elektroodpad se ale bo-
huÏel tfiídí omezenû. K jeho vytfiídûní
mÛÏete v Ti‰novû vyuÏít jak sbûrn˘ dvÛr
(Wágnerova 1543), tak ãervené kovové
kontejnery rozmístûné na 5 místech ve
mûstû (Po‰ta 3, ul. Na Hrádku, samo-
obsluha U Humpolky, ul. Kvûtnická). Do
tûchto ãerven˘ch kontejnerÛ mÛÏete vy-
tfiídit spotfiebiãe o rozmûrech do veli-
kosti 30 x 50 cm, je to ve‰kerá spotfiební
elektronika vã. Pfiíslu‰enství, napfi. vi-
deo a DVD pfiehrávaãe, radiopfiijímaãe,
vûÏe, kazetové magnetofony, gramofony,
domácí kina, reproduktory, dálkové
ovladaãe, sluchátka apod., videokamery,
fotoaparáty vã. pfiíslu‰enství, malé elek-
tronické a elektrické hudební nástroje,
drobné poãítaãe, notebooky, netbooky,
karty, optické mechaniky, my‰i, kláves-
nice, faxy, záznamníky, telefonní pfií-
stroje (mobilní i klasické), tiskárny, malé
kopírky, kalkulaãky, herní konzole, vide-
ohry vã. ovladaãÛ (joystiky, gamepady),
hraãky s elektrickou ãi elektronickou
souãástkou (napfi. autodráhy, vláãky, RC
modely apod.), baterie a akumulátory.

Recyklace v˘znamnû ‰etfií pfiírodní
zdroje a Ïivotní prostfiedí! Napfiíklad
z mobilního telefonu lze zpûtnû vyuÏít
aÏ 80 % materiálÛ. Zatímco zejména
drahé kovy pro pouÏití v telefonech se
musí nároãnû tûÏit, recyklací se dají zís-
kat mnohem levnûji a k pfiírodû ‰etrnûji.
Napfiíklad tûÏba jednoho gramu zlata
generuje 3 tuny odpadu, pfiiãemÏ stejné
mnoÏství lze získat recyklací pouh˘ch
29 telefonÛ.

Ing. Václav Drhlík
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Zapomenuté dílo
Mistra Ranného

Mám ‰patn˘ spánek a neÏ usnu,
honí se mi hlavou plno vzpomínek,
které nedovolují usnout. Jejich skladba
je roztodivná. Samozfiejmû vzpomínky
na  mládí, váleãné události, ‰kolu, vo-
jenskou sluÏbu, pracovní záleÏitosti,
a dokonce i na recepty na vafiení. KdyÏ
je pozdûji chci realizovat, dûje se tak za
úseãného pohledu dcery, ale jsem-li ús-
pû‰n˘ a jídlo chutná, mám pfií‰tû jiÏ její
podporu. No a byl bych neupfiímn˘, kdy-
bych neuvedl, Ïe vzpomínám také na
dûvãata. Pfied nûkolika mûsíci mnû pfii-
‰lo na mysl, Ïe kdyÏ se otec vrátil v roce
1942 z vûzení, udrÏoval velmi úzké
styky kromû jin˘ch i s malífiem
Emanuelem Rann˘m. Jezdili spolu
ãasto do pfiírody malovat a zpoãátku mu
Rann˘ pÛjãoval i svoje malífiské potfieby.
Bylo to asi v roce 1943. Rann˘ byl ãer-
stvû Ïenat˘, ãekali rodinu, Ïili ve ·tûpá-
novicích v tûÏ‰ích podmínkách za pod-
pory z matãiny strany. Byl tehdy zaãína-
jící umûlec na volné noze a mÛj otec mu
zprostfiedkovával prodej obrazÛ pfiíbuz-
n˘m a kolegÛm z gymnázia. A mûl jsem
zato, Ïe pro nûho získal také nabídku na
malbu  celé kfiíÏové cesty pro nûkter˘
z kostelÛ. V tom jsem se ale m˘lil a pfii
objasÀování v‰ech okolností jsem se dal
nejprve ‰patnou cestou. Vznikla otázka,
ve kterém kostele je kfiíÏová cesta umís-
tûna. Zmínil jsem se o tom paní
Valerianû Kallabové, která se
o Ranného na sklonku Ïivota starala.
Nejprve byla pfiekvapena, za nûjakou
dobu mnû sdûlila, Ïe kfiíÏová cesta je asi
v kostele ve Îìárci. Informaci získala od
pfiedklá‰terského exstarosty Jakubce.
To mnû dalo popud k dal‰ímu pátrání
a opût vyvstaly dvû dal‰í otázky.

Kdo mnû umoÏní pfiístup do kostela
a kdo tehdy dûlal ve Îìárci prostfiedníka
pfii sjednávání zakázky. Pomohl pfiítel
Mirek Zavfiel, se kter˘m se znám z ven-
ãení psÛ. Ten se ve Îìárci poblíÏ kostela
narodil a dal mnû první zajímavé infor-
mace. Já jsem dosud znal Îìárec jen po-
vrchnû z doby, kdy jsem tam a do okolí
tûsnû po válce rozváÏel pro národní v˘-
bory úfiední po‰tu.

Obec pÛvodnû vznikla v údolí po
obou stranách LibochÛvky, která pohá-
nûla dva ml˘ny s pilou. Vedle je i kostel,
nedaleko hfibitov a kolem domy  s nej-
niÏ‰ími popisn˘mi ãísly v obci. Byla zde
i první ‰kola, coÏ je popsáno v dal‰ím
textu. Na kopci u silnice do Vratislávky
stála jen hospoda s popisn˘m ãíslem
jedna. Postupnû se Îìárec rozrÛstal nad
údolím kolem silnice. To vysvûtluje zají-
mavost, Ïe kostel není jako obvykle
blízko stfiedu obce, ale témûfi 500 metrÛ
mimo. Klíãe od nûho má paní Valíková,
bydlící vedle. Mimo m‰e dává souhlas
ke vstupu pan faráfi z Dolních Louãek.
Tím byla vyjasnûna první otázka.
Druhou otázkou bylo, kdo byl tehdy pro-
stfiedníkem. Pfii‰lo mnû na mysl, Ïe to
mohl b˘t fiídící uãitel Alois ·kára.
Kantofii se mezi sebou znali a otec se
s ním znal také z odbojové ãinnosti
Obrany národa, b˘val˘ legionáfi
a ‰tábní  kapitán ·kára byl ve Îìárci je-
jím pfiedstavitelem. Pozdûji jsem ale zji-
stil, Ïe to byla chybná  úvaha. Spojil
jsem se s dcerou A. ·káry paní Miladou
·károvou, která je také ãlenkou
Spoleãnosti Anny Pammrové. To byla
druhá ‰Èastná volba informátora. Ta zde
u LibochÛvky proÏila celé mládí a o pát-
rání po kfiíÏové cestû projevila velk˘ zá-
jem. Navázal jsem také kontakt s dolno-
louãsk˘m faráfiem P. Marianem
Kalinou, kter˘ umoÏnil náv‰tûvu kos-
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tela. Souãasnû na dotaz uvedl, Ïe exis-
tuje Ïìárecká farní kronika, kde by
mohly b˘t uvedeny podrobnosti o sjed-
nání zakázky, coÏ se pozdûji také potvr-
dilo.  Mezitím jsem také dostal od
Radima Tichého z Ti‰novské televize
fotografie dvou obrazÛ kfiíÏové cesty,
které potvrzují, Ïe autorem díla je sku-
teãnû Emanuel Rann˘.

Bylo mnû umoÏnûno nahlédnout do
Ïìárecké farní kroniky a zde jsem na‰el
vyãerpávající a objasÀující údaje o celé
záleÏitosti.

Záznam z roku 1941: „Toho roku
byly konány lidové misie (kázání na
utvrzování kfiesÈanství) od 11. do
18. kvûtna s nad‰ením a velkou úãastí.
Misie byly zakonãeny posvûcením nové

kfiíÏové cesty. Dílo toto od aka-
demického malífie Emanuela
Ranného ze ·tûpánovic. Dílo
umûlecké, uznané konzistofií
(poradní sbor biskupsk˘) a pa-
mátkov˘m ústavem v Brnû.
Stála 7 000,- K pro malífie
a na rámy 1 600,- K, celkem
s ostatními v˘daji 9 000,- K.
Já pak zdej‰í faráfi P. Marek
vzdávám srdeãn˘ dík za pod-
poru a radu a nev‰ední ochotu
pfii zfiizování nové kfiíÏové
cesty okresnímu dûkanu
Koudelkovi a svému spoluÏá-
kovi radovi konzistornímu
v Pfiedklá‰tefií Antonínu ·alo-
mounovi za jejich milé pokyny.
Lidem se zdála pfiíli‰ tmavou,
nedovedli se na nové obrazy
pevn˘m okem a vkusem dívat.
Kostel nemá pravého osvût-
lení, ale dílo je pûkné a umû-
lecké a lid se nauãí dívat
správnû na kfiíÏovou cestu“.
Roku 1942 byla zavedena do

kostela elektfiina.
S konzistorním radou P. Antonínem

·alomounem duchovním správcem
v Pfiedklá‰tefií, kter˘ zde slouÏil pfies tfii-
cet rokÛ, se Rann˘ znal del‰í dobu.
Docházel do ‰tûpánovické ‰koly uãit ná-
boÏenství a od mládí mûl rád literaturu
a umûní, jeho láskou byli básníci souãas-
né generace a mûl také rozsáhlou kniho-
vnu. Tyto zájmy oba sblíÏily a prostfied-
nictvím Ranného se s ním seznámil i mÛj
otec. S vdûãností na P. ·alomouna vzpo-
mínají pfiedklá‰ter‰tí obãané.

Sv˘m spásn˘m nápadem zachránil
5. kvûtna 1945 pfied popravou kaÏdého
desátého pfiedklá‰terského muÏe, ktefií
jiÏ byli soustfiedûni pod lipami v Porta
coeli.
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To podrobnû popisuje Jindfiich Jakubec
v Ti‰nov – fotorevue ã. 10 z kvûtna 1999.

K m˘lce s rokem zhotovení kfiíÏové
cesty do‰lo tak, Ïe si pamatuji náv‰tûvy
Ranného na sklonku roku 1942 a v roce
1943. Dfiíve to b˘t nemohlo, protoÏe otec
byl vûznûn do léta 1942.

DojíÏdûl za otcem ãasto na poradu,
coÏ bylo zapfiíãinûno jeho nároãností
a nespokojeností s v˘sledkem své práce,
zfiejmû v dÛsledku kritick˘ch slov ve
Ïìárecké farské kronice. Vidím jej jako
dnes. Na kole s úzkou americkou tornou
zvanou ueska nebo usárna na zádech,
na níÏ byl dvûma popruhy pfiipevnûn ob-
raz a po pfiíjezdu vÏdy oznamoval:
„Nemám baterku, musím jet brzo domÛ.“
Nikdy tomu tak ale nebylo, jak se

s otcem rozpovídali, nemûlo
to konce. âasto zÛstával i na
veãefii. Tyto náv‰tûvy, kdy
pfiiváÏel obrazy k posouzení,
byly zfiejmû zapfiíãinûny do-
dateãn˘mi úpravami, moÏno
fiíci drobn˘mi restaurátor-
sk˘mi úpravami. Celá záleÏi-
tost s kfiíÏovou cestou upadla
na 70 rokÛ do zapomnûní.
Byla také doba, Ïe nebylo
vhodné chlubit se s malová-
ním svat˘ch obrázkÛ.

ZáleÏitost se ponûkud pro-
táhla, ãím více zainteresova-
n˘ch, tím je hor‰í spoleãná
dohoda.

Cesty za poznáním se
chtûly zúãastnit jak paní
·kárová, tak i paní
Kallabová a nakonec v‰echno
dobfie dopadlo. Rozhodl jsem
se, Ïe tam nejdfiíve zajedu
sám a prohlídku pfiipravím,
coÏ se po dohodû s paní
Valíkovou v˘bornû povedlo.

Snad poslední leto‰ní letní den zpfií-
jemnil náv‰tûvu tohoto zpola zapome-
nutého koutu. Paní Valíková nám kostel
otevfiela a umoÏnila ãasovû neomezenou
prohlídku. Byl to velice pfiíjemn˘ záÏi-
tek, jak kostel sam˘ z 12. – 13. století
i objevená kfiíÏová cesta. V‰ech ãtrnáct
obrazÛ nese charakteristické znaky
Ranného tvorby, jeÏ se zvlá‰tû v poãátku
vyznaãovala pochmurnou melancholií
– zádumãivostí. Zde jsem si ale uvû-
domil, jak tento styl zvlá‰tû zdÛraz-
Àuje tragiku zobrazeného dûje. 
Na rozdíl od jin˘ch kfiíÏov˘ch cest, 
které jsou vesmûs podány v jasn˘ch
barvách a tak jsou laickému divákovi
pfiístupnûj‰í. Tuto úvahu potvrzuje i zá-
pis z farní kroniky. Fara je jiÏ prodaná,
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ale Îìáreãtí si postavili nedaleko kos-
tela krásnou farskou kavárnu.
BohosluÏby b˘vají v kostele ve ãtvrtek
veãer a v nedûli dopoledne. Po nedûlní
m‰i mohou vûfiící a jistû i nevûfiící
kavárnu nav‰tívit ke spoleãnému poví-
dání. To je také nejvhodnûj‰í den k pro-
hlídce Ranného díla. Na konci Ïìárec-
kého námûstíãka sjedete proti ‰kole
vlevo do údolí a odtud jiÏ kostel uvidíte.

Paní ·kárová nás v‰ude provedla
s vysvûtlujícím komentáfiem. Jsa z uãi-
telské rodiny vûdûla podrobnû, jak se
zde zaãalo uãit v jednotfiídce v uvolnûné
místnosti zemûdûlské usedlosti ã. 5, pak
byla postavena provizorní ‰kola na
druhé stranû LibochÛvky a posléze vût‰í
‰kolní budova i s bytem fiídícího nad
kostelem. Pozemek poskytla tehdy cír-

kev. Pfii stavbû bylo nalezeno mnoho
pfiedmûtÛ pocházejících ze starého osíd-
lení, bohuÏel záchrann˘ v˘zkum tehdy
nebyl, a tak se mnoho zniãilo a jen ãást
se dostala do muzea. Teprve v roce
1920-21 byla postavena nová ‰kola na-
hofie v obci, v roce 1927 pov˘‰ená na
mû‰Èanskou po rozhodování mezi
Lomnicí a Kufiimí. Do této chodil kolem
roku 1945 také pozdûj‰í prezident
Václav Havel.

Poslední zastávkou byl místní hfibi-
tov, kde jsme nahofie vlevo nav‰tívili
hrob Anny Pammrové, podle vyjádfiení
básníka Otokara Bfieziny jeho duchovní
pfiítelkynû a uãitelky.

V pozdním odpoledni pfii cestû do
Ti‰nova navrhl jsem cestu pfies
Ti‰novskou Novou Ves, odboãka je vlevo

dole na námûstí. Je to cesta
krásnou krajinou, málo po-
znamenanou civilizací, oby-
ãejnû zde ani nepotkáte auto.
Jen na v˘jezdu ze Îìárce za-
voní vÛnû venkova z blízkého
kravína. Na silnici k Ti‰novu
se vrátíte tûsnû nad Újez-
dem.

Unavení a vyhládlí stavili
jsme se v Dolních Louãkách
v restauraci „U SuchánkÛ“.
Celkem pfiíjemné prostfiedí,
chutná a laciná strana a na
závûr pozornost podniku.
Nûkolik plátkÛ ãerstvû vyu-
zeného bÛãku s neodolatel-
nou vÛní. A tak skonãila cel-
kem úspû‰nû na‰e expedice
za umûním.

Tak drobná záleÏitost
a kolik lidí bylo nutné kon-
taktovat, aby se v‰e objas-
nilo. V‰em v textu uveden˘m
srdeãnû dûkuji.

Karel Krejãí



Kolem futsalu jinak

Jako odlehãení od tûÏk˘ch bojÛ ve
2. lize futsalu pfiipadá tato malá pfií-
hoda v poloãase utkání Kvûtnice
– Jeseník hraného 14. 1. 2012.

UÏ je tradicí, Ïe se v poloãasov˘ch
pfiestávkách uskuteãní tombola, která
má dvû ãásti. V první se losují lístky
pfiímo zakoupené v den utkání v pfiísálí
sportovní haly. Ve druhé jsou na fiadû
majitelé permanentek a tím i jejich ãísla.

V pfiípadû, Ïe není majitel vyloso-
vaného lístku a permanentky v hale
v dobû losování, losuje se dal‰í moÏn˘
‰Èastlivec. A tak to probíhalo za boufili-
vého povzbuzování pfiítomn˘ch zápas od
zápasu, aÏ pfii‰la sobota 14. 1. 2012
a stala se vûc opravdu mimofiádná.

Majitel vylosované permanentky
s ãíslem trojmístn˘m byl mimo halu zvû-
stovat do té doby velice pfiíjemn˘ stav
zápasu pfies mobil do éteru. Ti‰novská
hala proÏívá nûco nevídaného právû
v tuto dobu.

Vlevo, vpravo sedící i za sedadly
stojící pfiítomní spolufanou‰ci v˘herce,
tu dobu nepfiítomného, se ujali dal‰ího
dûní. Silou sv˘ch pádn˘ch argumentÛ
pfiesvûdãili dûvãata u tomboly natolik,
Ïe v˘herce, aã momentálnû nepfiítomen,
v˘hru dostal.

Jirka, Jenda, Ale‰ a dal‰í se tak po-
starali o prolomení dosavadního tabu
v regulích jinak v˘jimeãného a v celé
druhé lize futsalu jedineãného poloãaso-
vého dûní.

I z tohoto pohledu a na základû této
snad i úsmûvné pfiíhody se slu‰í podûko-
vat 1. FC Kvûtnice Ti‰nov za tuto nároã-
nou poloãasovou soutûÏnû – zábavnou
akci, která by ale bez sponzorÛ a ne-
smírnû obûtavého kolektivu pofiadatelÛ
nebyla moÏná.

-pak-

Úspûch mlad˘ch fotbalistÛ

Mladí fotbalisté AFK Ti‰nov se
14. 1. 2012 zúãastnili mezinárodního
halového turnaje star‰ích pfiípravek
v Brnû, kde vybojovali krásné druhé
místo.

Na akci nazvané GEROSPORT CUP
2012 se pfiedstavilo celkem deset muÏ-
stev, která byla rozdûlena do dvou sku-
pin, v nichÏ bojovali kaÏd˘ s kaÏd˘m,
následnû se hrálo vyfiazovacím zpÛso-
bem, ãtvrtfinále, semifinále a finále.

T˘m pod vedením trenéra Davida
Vlacha, asistentÛ ZdeÀka Smolíka
a Petra Coufala,  ktefií muÏstvo dobfie
pfiipravili nejenom na tento turnaj, ale
i na nadcházející jarní ãást mistrov-
sk˘ch utkání hran˘ch na Ostrovci, pro-
‰li turnajem bez jediné poráÏky aÏ do
samotného finále, kde bohuÏel nestaãili
na âAFC Brno.

Tímto na‰im mlad˘m bojovníkÛm
posíláme gratulace, dûkujeme za vzorné
reprezentování na‰eho mûsta a pfiejeme
dal‰í úspûchy.

Ve‰keré info, mimo jiné fotky, vi-
dea,... i z tohoto turnaje a nejen, najdete
na pravidelnû aktualizovaném webu:
www.afktisnov2002.webnode.cz

P. D.

Sport
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuz-
n˘m, pfiátelÛm a zná-
m˘m, ktefií se pfii‰li dne
20. 1. 2012 rozlouãit
s mojí drahou man-
Ïelkou paní MARIÍ
NAVRÁTILOVOU. Za

projevenou soustrast a kvûtinové dary
dûkuje manÏel, syn a dcera s rodinou.

Vzpomínky

Dne 21. ledna uplynul
pát˘ smutn˘ rok, co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan JOZEF
BOHU·. Za tichou vzpo-
mínku na dobrého ãlo-

vûka dûkují a s láskou vzpomínají man-
Ïelka a dcery s rodinami.

Dne 25. ledna uplynulo
20 rokÛ, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek, dû-
deãek pan ANTONÍN
HORâICA z Drásova.
Stále s láskou vzpomí-

nají a za tichou vzpomínku dûkují man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 28. ledna uplynul
první smutn˘ rok, kdy
utichlo srdce milovaného
manÏela, tatínka a dû-
deãka pana JOSEFA
KOVÁ¤E. V tento den
by se doÏil 62 let. V‰em,

ktefií jste ho znali, dûkujeme za tichou
vzpomínku. S láskou vzpomíná man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Tfietí rok uplynul jako tiché fieky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Dne 3. února uplyne tfietí
smutn˘ rok od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ drah˘ tatínek, dûde-
ãek, pradûdeãek, tchán
pan FRANTI·EK
MIHOLA. Kdo jste ho

znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
Dûkuje dcera Lenka s rodinou.

Sportovní hala SSK Ti‰nov – únor 2012

Sobota 4. 2. 20.00 futsal I. FC Kvûtnice – Helas Brno
Sobota 11. 2. 16.00 basketbal – Ïeny Valosun Brno – Aritma
Nedûle 12. 2. 10.00 basketbal – Ïeny Valosun Brno – Kralupy
Sobota 18. 2. 10.00 volejbal – muÏi Ti‰nov – Sokol ·lapanice

13.00 volejbal – muÏi Ti‰nov – Sokol ·lapanice
15.30 basketbal – Ïeny Ti‰nov – Podolí
18.30 basketbal – muÏi Ti‰nov – Podolí
20.00 futsal I. FC Kvûtnice – Kalábek Brno

Nedûle 19. 2. 14.00 Tûlov˘chovná akademie – Sokol Ti‰nov
Sobota 25. 2. 9.00 futsal – Ïáci – turnaj
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Inzerce

Pronajmu byt v Drásovû 2+kk, ãás-
teãnû zafiízen˘. Tel.: 732 123 118

Pronajmu byt 2+1 v Ti‰novû. Voln˘ od
3/2012. Cena 8 500 Kã vã. inkasa, ãás-
teãnû vybaven˘. Tel.: 725 061 373

Prodám byt 2+1 na Kvûtnici, po revi-
talizaci, s lodÏií. Tel.: 604 242 297

Prodám garáÏ v Ti‰novû naproti res-
taurace Pod Klucaninou. Cena dohodou.
Tel.: 602 510 988, e-mail: zuzana@aza.cz

Pronajmu nebytové prostory vhodné
na ordinaci, kanceláfie. Tel.: 724 064 054

Prodám psací stÛl buk, 75�60�120
– 150 cm. Cena 1000 Kã. Tel.: 736 736 014

Nabízím v˘pomoc v domácnosti. 
100,- Kã/hod. Pracuji na ÎL. Marie
Pohanková, Újezd u Ti‰nova 1. Tel.: 737
107 936.

Nabízím vedení úãetnictví, daÀovou
evidenci, daÀové pfiiznání i pro vût‰í
firmy. Tel.: 777 151 168

Pfiijmeme spolupracovníka do kan-
celáfie. Tel.: 736 264 626

Pfiijmu schopného ãlovûka k vyfiiz. za-
kázek do kanceláfie v Brnû. 720 240 555

Nabízím douãování angliãtiny, rodil˘
mluvãí. Tel.: 732 550 914

Nabízím konverzaãní hodiny v ang-
liãtinû na vámi zvolené téma. 35 let
v USA, perfekt English. Tel.: 732 550 914

Angliãtina ZuZu otevírá douãovací
kurzy angliãtiny pro dûti ve vûku 8-10
let. Informujte se na 733 199 594

PÛjãka bez poplatku rychle a serióznû.
Pracuji pro 1 vûfiitele. 724 294 608

Dne 8. 2. 2012 uplyne
10 smutn˘ch rokÛ od
úmrtí mého manÏela pa-
na JOSEFA KO·ËÁLA.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka, syn
a dcera s rodinou.

Dne 6. 2. 2012 by se doÏil
90 let pan JOSEF
HAVLI·. Kdo jste ho
znali, VzpomeÀte s ná-
mi. Dûkuje syn s celou
rodinou.
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