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Domovu sv. AlÏbûty v ÎernÛvce
a dobrovolnictví je vûnován

ãlánek uvnitfi ãísla.
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rvní prázdninov˘ t˘den nám díky
dvûma státním svátkÛm nabídl
ideální moÏnost k odjezdu na

dovolenou. Mnoho z nás tuto nabídku
s chutí pfiijalo, ti co zÛstali, vyuÏili dny
vzpomínek na pfiíchod slovansk˘ch vûroz-
vûstÛ a upálení mistra Jana Husa k pfií-
jemné relaxaci napfiíklad na ti‰novském
koupali‰ti. To zatím v leto‰ním roce na-
bízí naprosto skvûlé prostfiedí, vãetnû ke
koupání pfiíjemné teploty vody v bazénu,
coÏ jistû pfiekvapilo i mnohé pamûtníky
tradiãní ti‰novské „ledárny“. S osvûÏením
to mají bohuÏel hor‰í stavební dûlníci
a fiemeslníci, ktefií v tûchto dnech zahájili
mnoÏství investiãních akcí, které na‰e
mûsto realizuje bûhem letních a prvních
podzimních mûsícÛ. Namátkou mohu
jmenovat rekonstrukci budovy b˘val˘ch
jeslí na ul. Riegrova, kde jiÏ od záfií zaãne
nabízet své sluÏby Rodinné centrum
Studánka, revitalizaci zahrady v M·
Humpolka, v˘stavbu nov˘ch sociálních
zafiízení ve starém kfiídle M· Horova
nebo kompletní opravu ulice Nerudova.
V následujících ãíslech Ti‰novsk˘ch novin
vás budou podrobnûji o jednotliv˘ch in-
vestiãních akcích informovat kolegové
místostarostové Klusák a Babák, ktefií za
nû v rámci sv˘ch svûfien˘ch kompetencí
ve vedení mûsta odpovídají.

V této souvislosti také v posledních
dnech s napûtím sledujeme, jak ve
Snûmovnû dopadne projednávání novely
zákona o rozpoãtovém urãení daní. Pro
mûsto by to, podle pfiedbûÏn˘ch v˘poãtÛ,
mohlo znamenat posílení rozpoãtu aÏ o 18
milionÛ korun a to by byla jistû potû‰ující
zpráva právû pro oblast investic, jejichÏ
velkou potfiebu nejsme nyní bohuÏel
schopni rozpoãtovû pokr˘t. AlespoÀ nûco
by tak po dlouhé dobû udûlala vláda pro
obce, v‰echna dosavadní opatfiení totiÏ
na‰i situaci spí‰e zhor‰ovala. Jedno z nich
mohli poznat motoristé na vlastní kÛÏi pfii
pfiechodu stávajícího registru vozidel na

nov˘ systém evidence. T˘denní uzavírka
systému a následné problémy daly vzpo-
menout na zpackan˘ rozjezd v˘platy soci-
álních dávek poãátkem roku. Stále tak ne-
dokáÏu pochopit, proã jsou nûktefií lidé na
úrovni státních orgánÛ nepouãitelní.
Nebo je to spí‰e v˘bûrem nevhodn˘ch do-
davatelÛ sluÏeb, kter˘ b˘vá vût‰inou na-
víc znaãnû neprÛhledn˘?

Ostatnû s kvalitou je to vÏdy o‰e-
metné. Ani my nejsme po takfika dvou le-
tech práce na radnici stále spokojeni s pfií-
stupem nûkter˘ch pracovníkÛ. Opakují se
ty samé chyby, mnohdy jsou bohuÏel dané
neochotou uãit se nov˘m vûcem, zejména
pak zpÛsobÛm moderní správy mûsta
a jeho majetku. Zlep‰ení si slibuji od ná-
stupu nového tajemníka, kter˘ ve své
koncepci fiízení úfiadu nabídl zavádûní nû-
kter˘ch metod, které jsou v souãasné dobû
naprosto bûÏné v soukromém sektoru, ale
zatím nedokázaly pfiekonat bariéru, kte-
rou si pfied sebou dlouhá léta budovaly
státní instituce a úfiady, pfiesvûdãeni o své
jedineãnosti a nadfiazenosti nad obãany.

Mûsto Ti‰nov bylo i v leto‰ním roce
partnerem projektu Parním vlakem na
Slavnosti Pern‰tejnského panství. Mnoho
z vás si tuto mimofiádnû poetickou událost
nenechalo ujít a projelo se historick˘m
parním vlakem do nebo z Nedvûdice.
Jsem rád, Ïe se vûc zdafiila. KdyÏ mluvím
o poveden˘ch projektech, dovolte mi,
abych vám dodateãnû podûkoval také za
úãast na hudebním festivalu Hudbou pro
UNICEF. Areál letního kina se po letech
zaplnil opravdu na maximum a navíc se
podafiilo podpofiit mnoÏství charitativních
projektÛ. Ostatnû zajímav˘ch kulturních
akcí bylo v uplynul˘ch dnech v Ti‰novû
mnoho. A dal‰í nás bûhem léta ãekají,
budete o nich prÛbûÏnû informováni
na stránkách Ti‰novsk˘ch novin
a v Ti‰novské televizi.

Pfiíjemné prázdninové dny vám pfieje
Jan Schneider

P
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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:

Referent odboru sociálních vûcí – sociální kurátor
a sociální pracovník v pfienesené pÛsobnosti

Popis pracovní pozice:
– v˘kon pfiímé sociální práce v pfienesené pÛsobnosti
– v˘kon agendy zvlá‰tního pfiíjemce dávky dÛchodového poji‰tûní
– agenda osob omezen˘ch ãi zbaven˘ch na zpÛsobilosti k právním úkonÛm
– v˘kon funkce vefiejného opatrovníka osob omezen˘ch ãi zbaven˘ch na zpÛsobi-

losti k právním úkonÛm
– v˘kon funkce zvlá‰tního pfiíjemce sociálních dávek (pfiíspûvek na péãi, pomoc

v hmotné nouzi, státní sociální podpora)
– agenda sociálního kurátora
– agenda uzavírání smluv dle ust. § 91 odst. 6 zákona 108/2006 Sb., o sociálních

sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
– v˘mûna parkovacích prÛkazÛ u drÏitelÛ mimofiádn˘ch v˘hod pro tûÏce zdra-

votnû postiÏené obãany II. a III. stupnû
– realizace sociálního ‰etfiení a vypracování zpráv u ÏadatelÛ o nájem bytu mûsta

Ti‰nova u nichÏ jsou v Ïádosti deklarovány dÛvody zvlá‰tû zfietele hodné
– plnûní úkolÛ v rámci procesÛ komunitního plánování sociálních sluÏeb

PoÏadavky:
– VO·, V· v sociální oblasti (poÏadované vzdûlání - dle ust. § 110 odst. 4 písm. a)

– d) ãi ust. § 120 odst. 11) – 12) písm. a) - zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluÏ-
bách)

– pokroãilé znalosti z oblasti teorií a metod sociální práce, sociální politiky, 
sociálních sluÏeb a jejich praktická aplikace; znalosti z oblasti metody komu-
nitního plánování sociálních sluÏeb

– znalost zákonÛ ve vefiejné správû a orientace zejména v následujících právních
pfiedpisech: Zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, zákon ã. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, zákon. ã. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon ã. 141/1961 Sb.,
o trestním fiízení soudním (trestní fiád), zákon ã. 169/1999 Sb., o v˘konu trestu
odnûtí svobody, zákon ã. 257/2000 Sb., o probaãní a mediaãní sluÏbû

– znalost práce na PC
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– komunikativnost, samostatnost, loajálnost, ãasová flexibilita a schopnost jed-

nat s lidmi
– odolnost v zátûÏov˘ch situacích
– nástup dle dohody, nejlépe ihned
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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 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 23. 7. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV 
– písemnû na podatelnu MûÚ Ti‰nov do 23. 7. 2012 – do 17.00 hod.
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

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

– k pfiihlá‰ce pfiipojte strukturovan˘ Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti,
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

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu 
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím 
dosaÏeném vzdûlání

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.

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka na dobu urãitou

(zástup za MD) na MûÚ v Ti‰novû:

Referent odboru územního plánování a stavebního fiádu
s pracovní náplní Pofiizování územnû analytick˘ch podkladÛ

a práce v GIS

Popis pracovní pozice:
– pofiizování územnû analytick˘ch podkladÛ (ÚAP)
– prÛbûÏná aktualizace ÚAP, odpovûdnost za správnost jejich obsahu a aktuál-

nost 
– zaji‰Èování a poskytování digitálních dat projektantÛm, databázové produkty

vyuÏitelné pro ÚPP
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– zaji‰Èování správnosti obsahu, údrÏba a aktualizace dat a datová báze GIS
– zaji‰Èování aktualizace grafick˘ch a negrafick˘ch dat GIS
– zaji‰Èování správy v˘kresÛ a datov˘ch skladÛ GIS
– provádûní správy datové ãásti serveru GIS
– zaji‰Èování kontroly aktualizovan˘ch dat GIS v terénu
– provádûní databázové operace GIS dle poÏadavku pracovníkÛ jednotliv˘ch 

odborÛ MûÚ Ti‰nov

PoÏadavky:
– V· – nejlépe stavebního ãi technického smûru
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebního fiádu (stavební zákon); zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích; zákon
ã. 500/2004 Sb., správní fiád) 

– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mû-
sícÛ od nástupu

– vynikající znalost práce na PC a práce v aplikaci ArcMap
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– komunikativnost, samostatnost, loajálnost, ãasová flexibilita a schopnost jed-

nat s lidmi
– nástup dle dohody, nejlépe ihned

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 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 23. 7. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV 
– písemnû na podatelnu MûÚ Ti‰nov do 23. 7. 2012 – do 17.00 hod.
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

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

– k pfiihlá‰ce pfiipojte strukturovan˘ Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti,
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

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu 
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím 
dosaÏeném vzdûlání

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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Dopravní uzavírka

Z dÛvodu konání akce „Pfiehlídka
historick˘ch vozidel“ dne 8. 9. 2012 od
6.00 do 12.00 hod. bude uzavfieno
námûstí Míru ve mûstû Ti‰nov v úseku
od kfiiÏovatky ulic Brnûnská
a nám. Komenského po kfiiÏovatku ulic
nám. Míru a Riegrova. Objízdná trasa
bude vedena po ulici Brnûnská, ulici
Dvofiákova, ulici Riegrova v Ti‰novû.

UpozorÀujeme, Ïe v termínu od 2. 7.
2012 do 3. 9. 2012 bude ãásteãnû uza-
vfiena silnice III/3773 v ãásti mûstyse
Lomnice - ¤epka, v katastrálním území
¤epka z dÛvodu provádûní v˘stavby vo-
dovodu, pfiiãemÏ provoz bude veden ve
zúÏeném prÛjezdním profilu.

Odbor dopravy MûÚ Ti‰nov

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie.

Dne 26. 7 . 2012  od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Ti‰nov – vypnutá oblast: bez
napûtí budou ulice Na Zahrádkách

(kromû matefiské ‰kolky), U Náhonu,
Procházkova, Neumannova, Ml˘nská,
Koráb, Janáãkova. Na ulici Brnûnská
ã. p. 11, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 252, 260. Na ulici Na Loukách ã. p.
783, 790, 789, 101, 393. Na ulici
Halouzkova ã. p. 34, na ulici
Jungmannova ã. p. 68, na ulici
Dvofiáãkova ã. p. 65, 66, 67, na ulici
U Trati ã. p. 486, 487, na ulici
Cáhlovská ã. p. 161 a na
nám. Komenského ã. p. 103, 105, 106.

Dne 26. 7. 2012 od 11.00 do 15.00 hod.
Obec Ti‰nov – vypnutá oblast: bez
napûtí budou ulice Hanákova, Horova,
Erbenova, Revoluãní, Dobrovského,
Al‰ova mimo ã. p. 628 a ulice Jamborova
mimo ã. p. 1535, 1536 a 1537. Ulice
PurkyÀova od kfiiÏovatky s ulicí
Revoluãní po ã. p. 1571. Ulice Hornická
od kfiiÏovatky s ulicí Na Rybníãku po
kfiiÏovatku s ulicí Erbenova. Ulice
Brnûnská od kfiiÏovatky s ulicí Na
Rybníãku po kfiiÏovatku s ulicí
Olbrachtova. Ulice Mánesova od kfiiÏo-
vatky s ulicí Brnûnská po kfiiÏovatku
s ulicí Jamborova. Na ulici Halasova
bude bez napûtí ã. p. 948, 949, 952, 953
a na ulici Hybe‰ova ã. p. 893 a 894.

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s. r. o.

V˘stava v lomnické synagoze

Okra‰lovací spolek pro Lomnici
a okolí a mûstys Lomnice vás zvou na
v˘stavu fotografií Josefa Ptáãka
„Pod kfiídly Pegase aneb trocha
fantazie nikoho nezabije“.

Slavnostní vernisáÏ se uskuteãní
v sobotu 21. ãervence 2012 ve 14.00
hodin. Otevfieno od 21. 7. do 19. 8. 
2012 vÏdy v sobotu a nedûli od 13.00 
do 17.00 hodin. Ostatní náv‰tûvy po 
dohodû na Úfiadû mûstyse Lomnice,
tel.: 549 450 315.
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

Letní pfiehlídka amatérsk˘ch
divadel:

Divadélko Na stromû (Brno)
„KdyÏ se zhasne“

19. ãervence v 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Skvûlá konverzaãní komedie o dvou
manÏelsk˘ch párech a jednom povede-
ném veãírku.
Autofii: Michaela DoleÏelová

& Roman Vencl
ReÏie: Jan ¤íha
Vstupné 60,- Kã

Festival místních kapel
21. ãervence, 15.00 – 24.00 hod.

zahrada a velk˘ sál MûKS
Zahrají Alia Tempora, Pátá ruka,

The Weathermakers, Z hru‰ky dolÛ,
Bazar Jam Band, Silverhead. Jako spe-
ciální host vystoupí brnûn‰tí smyãcoví
Clawed Forehead – kromû pfievaÏující
vlastní tvorby hrají covery od skupin

Metallica, Apocalyptica, Faith No More,
Muse, Rammstein, Pink Floyd ad.

Speciální host festiválku brnûnská
skupina Clawed Forehead.

Letní pfiehlídka amatérsk˘ch
divadel:

Divadlo Prkno (Veverská Bít˘‰ka)
„Dámská ‰atna“

26. ãervence v 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS (v pfiípadû pûkného

poãasí zahrada MûKS)
Dámská ‰atna je místo, kde se

v‰echno urãuje, probírá, ovlivÀuje, posu-
zuje a rodí… o Ïivotû ãtyfi Ïen, které ho
zasvûtily divadlu, ãtyfii kolegynû, kama-
rádky a soupefiky…
Autor: Arno‰t Goldflam
ReÏie: Pavel Va‰íãek
Vstupné 60,- Kã

Koncert skupiny JABLKO≈
10. srpna v 19.00
zahrada MûKS

JablkoÀ je setkáním Georga
Friedricha Händela s praãlovûkem.
Svérázná hudba skupiny, která se s ne-
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v‰edním nadhledem pohybuje na hrani-
cích moderní váÏné hudby a popu.
Vstupné 150,- Kã

DoÏínková trhová slavnost
18. srpna od 8.00 do 12.00 hod.

nám. Míru
S obrazem sklizÀov˘ch

tradic se budete moci
seznámit prostfied-
nictvím pásma
„DoÏínky – písnû,

tance a promluvy
k ukonãení skliznû“.

Budete mít rovnûÏ pfiíle-
Ïitost vidût fiemeslné ukázky tradiãní-
ho zpracování slámy a pletení ze slá-
my, práci s kukufiiãn˘m ‰ustím a vl-
nou. Dûti si budou moci samy vyrobit
slámovou panenku i drobné ozdoby.

Pofiádá Mûstské kulturní stfiedisko
Ti‰nov spoleãnû s Podhoráck˘m mu-
zeem, poboãkou Muzea Brnûnska
v Pfiedklá‰tefií, a obãansk˘m sdruÏením
Za sebevûdomé Ti‰novsko.

Letní pfiehlídka amatérsk˘ch
divadel:

Divadlo NABOSO (Boskovice)
„Uvafieno“

30. srpna v 19.00  hod.
velk˘ sál MûKS

Rafinovan˘ a experimentální
TopolÛv dramatick˘ text pátrá po kofie-
nech zla v mnoha rovinách… Netradiãní

formou napsaná hra o osudech tfií vrahÛ
setkávajících se v jedné cele vybízela
k experimentálnûj‰ímu divadelnímu
zpracování.

Divadlo NABOSO s inscenací
Uvafieno zvítûzilo na celostátní pfie-
hlídce amatérského ãinoherního divadla
ve Volyni a získalo nominaci na
JiráskÛv Hronov.
Vstupné 60,- Kã

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

V˘stava „Indiánské léto“
3. ãervna – 2. záfií

V̆ stava unikátních fotografií zápa-
dokanadsk˘ch totemÛ, která je dopl-
nûná indiánsk˘mi pfiedmûty a pracemi
ÏákÛ ti‰novsk˘ch základních ‰kol,
vznikla ve spolupráci se Spoleãností
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pfiátel Kanady a RCI, 1. Brìo Ti‰nov
– Gingo, Z· nám. 28. fiíjna
a Z· Smí‰kova.
Vstupné 30 Kã, sníÏené 15 Kã

Kavárna v Muzeu mûsta Ti‰nova
Nekufiácká kavárna nabízí sv˘m

hostÛm nejenom kvalitní kávu, ale
i v˘bûr alkoholick˘ch ãi nealkoholic-
k˘ch nápojÛ a zákuskÛ. Novû je zde
moÏné zakoupit také kvalitní mletou
kávu znaãky Dallmayr  v plechovce.
Souãástí nabídky je rovnûÏ zv˘hodnûné
víkendové menu – káva + zákusek.

V prostoru kavárny je instalována
v˘stava fotografií mot˘lÛ pana inÏe-
n˘ra Rudolfa Stanka, která zde bude
ke zhlédnutí do konce srpna 2012.

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

V˘stava ke 125. v˘roãí narození
malífie Josefa Jambora

Trvá do 31. fiíjna
Na v˘stavû máte unikátní moÏnost

vidût rozsáhlou kolekci obrazÛ Josefa
Jambora sestavenou z muzejních a sou-
krom˘ch sbírek.
Zmûna otvírací doby:

Otevfieno úter˘ aÏ
pátek 13 – 17
hod., sobota a ne-
dûle 10 – 17 hod.
KaÏdou stfiedu
vstup pro vefiej-
nost zdarma.
Vstupné 20 Kã,
sníÏené 10 Kã

PRONÁJMY PROSTOR MûKS
MûKS nabízí prostory objektu na

Ml˘nské 152 (velk˘ sál, mal˘ sál, foyer,
zahrada, kuchyÀka aj.) a v Muzeu
mûsta Ti‰nova na Jungmannovû 80 
(stylová kavárna, vnitfiní terasa) ke
krátkodob˘m pronájmÛm.  RÛznû velké
prostory dle potfieby, ve‰keré potfiebné
zázemí, neru‰ené soukromí.

BliÏ‰í informace na tel. ã. 549 410
082 nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

ZOO Hodonín a Muzeum ropy
30. 8. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ v˘let do
Muzea ropy a Zoologické zahrady
v Hodonínû.

Zoologická zahrada Hodonín se na-
chází v severozápadní ãásti mûsta na sa-
motném okraji luÏních lesÛ jiÏní
Moravy. Rozkládá se tak na sedmi
a pÛl hektarech lesní rovinné plochy, coÏ
pfiedznamenává pfiíjemnou procházku
pohodlnou pro pfiíslu‰níky v‰ech vûko-
v˘ch kategorií. Zatímco pÛvodní zookou-
tek v dobû svého vzniku v roce 1976
ãítal jen nûkolik málo domácích nebo
bûÏnû chovan˘ch exotick˘ch zvífiat, teì
jich náv‰tûvník v dne‰ní zoologické za-
hradû mÛÏe spatfiit na pût set osmdesát
ve sto sedmdesáti tfiech druzích.

Muzeum ropy pfiedstavuje expozici
naftového podnikání na území âeské
a Slovenské republiky. Prohlédnete si
zde rÛzné fotografie a vysvûtlující texty
o tûÏbû ropy pfiedev‰ím na Slovácku,
kde se tûÏí ropa a zemní plyn sto let.
V muzeu najdete také men‰í stroje a ná-
stroje potfiebné k dob˘vání a zpracování
ãerného zlata. K vidûní je náfiadí pouÏí-
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vané na vrtání, tfieba obfií dláta a také
modely vrtn˘ch vûÏí a soustav.

V̆ let je urãen pro v‰echny vûkové
kategorie!
Cena zájezdu: 2x vstupné (muzeum,
zoo) + autobus – pracující: 300 Kã, 
seniofii do 70 let: 270 Kã, dûti do 15 let,
studenti a seniofii nad 70 let: 250 Kã

Odjezd v 8.15 hod od prodejny 
elektro (nám. Míru). Zájemci se musí
pfiihlásit v knihovnû do 20. 8. 2012 a za-
platit nevratnou zálohu 200 Kã. Pfii pfii-
hla‰ování uvádûjte kontaktní údaje.

PÛjãovní doba v knihovnû
o prázdninách:
Úter˘ 8 – 11 13 – 18
Stfieda 8 – 11 13 – 18

Dámy ãeské malby
v Îelezném

AÏ do 29. ãervence 2012 probíhá
v Kulturním domû v Îelezném v˘stava
nûkolika pfiedních profesionálních v˘-
tvarnic z celé âR. Vystavuje zde Jifiina
Hartingerová (Brno), Arna Juraãková
(Blansko), Iva Klime‰ová (Praha), Milada
Kollárová (Brno), Jaroslava Lázniãková
(T˘n nad Vltavou) a Marianna PetrÛ
(Brno). V̆ stavu podpofiil Jihomoravsk˘
kraj, mûsto Ti‰nov, firma JICOM,
Mertastav, Kvasar a Vitar.
V̆ stava je otevfiena dennû od 14.00
do 18.00 hodin.

Srdeãnû zve KPVU v Ti‰novû

V˘stavy
Datum Akce Místo

7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm
25. 4. – 15. 8. Divadlo Ïivota Galerie Na schodech
19. 5. – 23. 9. Ta jeho milá modré oãi má Podhorácké muzeum
27. 5. – 23. 9. Fotografie souãasn˘ch krojÛ na Brnûnsku Podhorácké muzeum

3. 7. – 31. 8. Cik cak cvak – fotografie V. Trmaãe Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka
3. 6. – 21. 10. Ghana Podhorácké muzeum
3. 6. – 2. 9. Indiánské léto Muzeum mûsta Ti‰nova
7. 7. – 29. 7. Dámy ãeské malby KD Îelezné

21. 7. – 19. 8. Pod kfiídly Pegase – v˘stava fotografií synagoga Lomnice
11. 8. – 2. 9. V̆ tvarné léto v Îelezném XII KD Îelezné

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
19. 7. KdyÏ se zhasne velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

– divadelní pfiedstavení
21. 7. Festival místních kapel zahrada a velk˘ 15.00 MûKS

sál MûKS – 24.00
26. 7. Dámská ‰atna velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

– divadelní pfiedstavení
27. 7. Myst – Led Zeppelin zahrádka U Palce 20.00 Café U Palce

cover band
10. 8. Koncert skupiny JablkoÀ zahrada a velk˘ 19.00 MûKS

sál MûKS
18. 8. DoÏínková trhová slavnost námûstí Míru 8.00 Podh. muzeum,

– 12.00 Za sebevûdomé
Ti‰novsko
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Lep‰í závûr sezóny jsme
si nemohli pfiát

Prázdniny se jiÏ
rozbûhly na pln˘
plyn, ale v mno-
h˘ch z nás dozní-
vají vzpomínky na

uplynul˘ ‰kolní rok. A Ïe je na co vzpo-
mínat.

Atletika tradiãnû zavr‰uje konec
‰kolní sportovní sezóny. Nejúspû‰nûj‰ím
t˘mem bylo bezpochyby druÏstvo star-
‰ích dívek. SoutûÏ druÏstev O pohár roz-
hlasu vyhrálo jasnû jak v okrskovém,
tak okresním kole a v krajském klání
získaly holky krásné páté místo. Mlad‰í
Ïáci pfiekvapivû vyhráli první místo
v okrsku a na okrese nám uteklo tfietí
místo o 6 bodÛ, coÏ nám bylo velmi líto. 

Mlad‰í dívky a star‰í chlapci se
umístili v okrsku na tfietích místech, ale
mají velk˘ potenciál do pfií‰tího roku.

Posledními závody byl Atletick˘
ãtyfiboj. DruÏstvo star‰ích dívek opût do-
kázalo své kvality. Okresní kolo jasnû
vyhrálo a z kraje jsme si pfiivezli bá-
jeãné druhé místo. DruÏstvo chlapcÛ bo-
jovalo stateãnû a bylo k vidûní spoustu
v˘born˘ch v˘konÛ, které pfiekroãily
osobní maxima mnoh˘ch závodníkÛ, ale
bohuÏel to staãilo na 4. místo.

Bilance celé sezóny je ov‰em velmi
dobrá. Se v‰emi postupy jsme se zúãast-
nili 39 soutûÏí, z ãehoÏ jsme se devûtkrát
probojovali aÏ do kraje, kde máme jedno
druhé a dvû tfietí místa a to je na veli-
kost a zamûfiení na‰í ‰koly úspûch.

Patfií se za to podûkovat nejenom
sportovcÛm a uãitelÛm tûlesné v˘chovy,
ale i vedení ‰koly, které nás podporuje
a tím umoÏÀuje ÏákÛm na‰í ‰koly najít
si vyplnûní pro voln˘ ãas, nové a fajn
kamarády a zaÏít spoustu skvûl˘ch
záÏitkÛ.

Vybrat tedy nejlep‰í sportovce roku
je tûÏ‰í a tûÏ‰í, ale je to pro nás na dru-
hou stranu odmûna, Ïe se nám dafií
do sportovních aktivit zapojit co nej-
vût‰í mnoÏství ÏákÛ. Vybírá se deset
nejlep‰ích dívek a chlapcÛ v kategorii
mlad‰í a star‰í a vyhlá‰ení Sportovce
roku se stalo jiÏ 11. rokem tradiãní
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akcí konce ‰kolního roku, kde si najde
zábavu kaÏd˘.
Tûmi nejlep‰ími byli:
3. místo: M. Gabrielová, J. Králík,

T. KfiíÏová, A. Spurn˘
2. místo: A. Pavelková, R. Sendler,

B. Váchová, ·. ·paãek
1. místo: A. Vrzalová, P. Fabián,

N. Gergelyová, L. Dufek
Co fiíci závûrem? VELKÉ

DùKUJEME v‰em za skvûlou sezónu.
Vyuãující TV jsou pfiipraveni opût dát
sportovcÛm to nejlep‰í, co mohou. Teì
uÏ jen aby se pfiedstavy trenérÛ a ÏákÛ
se‰ly ve správn˘ okamÏik a na správ-
ném místû. Vûfiíme, Ïe ty dva nejvût‰í
soupefie, na‰í vlastní lenost a blbost, se
nám podafií spoleãnû porazit. Krásné
prázdniny plné nov˘ch sportovních
záÏitkÛ v‰em, kdo mají rádi léto, legraci
a poznávání ãi zaÏívání nov˘ch vûcí.

vd

Na‰i Ïáci na Dni s Lesy âR

V pátek 15. ãervna
se Ïáci 3. B
a 5. C zúãastnili
soutûÏního dopo-

ledne v Nedvûdici v areálu hotelu
Myslivna, které pofiádaly Lesy âR.
SoutûÏí se úãastnily i dûti z dal‰ích
základních ‰kol z okolí.  Îáci byli rozdû-
leni do skupinek s názvy lesních zvífiat.
Na‰e dûti se tak na chvíli promûnily
v divoãáky, kachny, zajíce a baÏanty.
Pro soutûÏící byly pfiipraveny úkoly,
kde prokazovali znalosti z pfiírody, jeÏ
museli plnit na lesní stezce. Okruh zaãí-
nali pokfiikem, kter˘ si v krátkém ãase
vymysleli, poznávali rÛzné dfieviny a by-
liny, fiezali dfievo a konãili stfielbou ze
vzduchovky na cíl. V‰echny dûti se ve-
lice snaÏily a akce je velmi bavila.

Kromû této soutûÏní stezky byl orga-

nizátory zaji‰tûn je‰tû doprovodn˘ pro-
gram. Dûti mûly moÏnost zhlédnout v˘-
cvik dravcÛ a loveck˘ch psÛ, v˘stavku
vycpanin lesních ptákÛ a ukázku vãel-
stev. Mohly si vyzkou‰et i jízdu na koni
a pfietahování lanem.

Pro v‰echny soutûÏící bylo zaji‰tûno
obãerstvení, odmûny a hlavnû velké
záÏitky a plno nov˘ch informací. Velké
díky patfií pofiadatelÛm celé akce, ktefií
mûli celé dopoledne dokonale zorganizo-
vané a promy‰lené.

Lenka Dufková, Jana KfiíÏová
uãitelky Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Vysvûdãení na ti‰novské
rozhlednû

„Jak by se vám líbilo vy‰lápnout si
pro vysvûdãení na konci ‰kolního roku
na ti‰novskou rozhlednu?“ Tak pfiesnû
touto vûtou nás pfiekvapila tfiídní uãi-
telka Mgr. Jitka Alexová na jafie tohoto

roku. Tato idea na‰í paní uãitelky tfiídní
se nám zdála zábavná, ale neuskuteãni-
telná. Jeden ze spoluÏákÛ dokonce po-
znamenal nûco v tom smyslu, Ïe na‰e
tfiídní má obãas ‰ílené nápady, ale tento
„stojí fakt za to“. Jakmile se ale blíÏilo
datum 29. 6. zji‰Èovali jsme, Ïe tento ná-
pad je my‰len váÏnû a zaãali jsme vy-
m˘‰let, jak se bez námahy na rozhlednu
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dostat. BohuÏel nám nezbyla jiná moÏ-
nost, neÏ dojít aÏ na vrchol kopce
Klucaniny pû‰ky. Ráno jsme nebyli moc
nad‰ení z de‰tû, ale bûhem cesty se po-
ãasí umoudfiilo a v˘‰lap byl i pfies zprvu
nepfiíznivé poãasí zábavn˘. Svojí náv‰tû-
vou nás poctil i fieditel ‰koly pan
Ing. Rudolf Ma‰ek, kter˘ pomohl s roz-
dáváním vysvûdãení a povzbudil nás do
dal‰ího studia. ZároveÀ nám pfiipomnûl,
Ïe jsme vlastnû poslední studenti, ktefií
obdrÏí vysvûdãení pod hlaviãkou
Stfiedního odborného uãili‰tû Ti‰nov. Od
1. ãervence se mûní název ‰koly na S·
a Z· Ti‰nov.

Denisa H˘sková
Studentka nástavbového studia

S· a Z· Ti‰nov

Louãení se ‰kolou a domo-
vem v Pfiedklá‰tefií

Dovolte mnû, abych se ve svém pfiís-
pûvku rozlouãil se Základní ‰kolou a dût-
sk˘m domovem v Pfiedklá‰tefií. Základní
‰kola spoleãnû s internátem byla v roce
1974 pfiemístûna z Ti‰nova do  areálu
parku b˘valé ozdravovny v Pfiedklá‰tefií.
Koncepãnû nabízela své sluÏby a ubyto-
vání dûtem se zdravotním postiÏením ze
‰irokého okolí. V tomto smûru byla sku-
teãnû jedineãná a nezastupitelná. Dûti do
ní byly pfiijímány na základû odborného
vy‰etfiení v pedagogicko – psychologic-
k˘ch poradnách a souhlasu rodiãÛ. Od sa-
mého poãátku si udrÏovala vysokou úro-
veÀ vzdûlávání, které bylo poskytováno
odborn˘mi pracovníky. V‰ichni uãitelé
mûli kromû bûÏného pedagogického i spe-
ciálnû pedagogické vzdûlání. Jistû, na‰e
‰kola neprodukovala absolventy stfied-
ních a vysok˘ch ‰kol, ale to ani nebyl její
úkol. Vzdûlání jsme poskytovali dûtem,
které nûkdy stojí na okraji zájmu ‰iroké
vefiejnosti. Dûtem ze sociálnû nepodnût-

ného prostfiedí, dûtem nemocn˘m, dûtem
s poruchami uãení a chování.

Aby bylo dosaÏeno poÏadovan˘ch v˘-
sledkÛ, musí b˘t péãe o dûti komplexní.
Podíleli se na ní nejen pedagogové
a dal‰í pracovníci ‰koly, ale i lékafii, psy-
chologové, pracovníci sociálních odborÛ,
obãansk˘ch sdruÏení a také lidé, ktefií
chtûli ,, pouze" nûjak pomoci. Tûmto v‰em
náleÏí za jejich úsilí a snahu veliké podû-
kování. Nelze vyjmenovat v‰echny, ale
zmíním alespoÀ nûkteré – obãanské sdru-
Ïení Scan, pracovníci OSPOD pfii MûÚ
Ti‰nov, MUDr. Stalmachová, Policie âR
z OO Ti‰nov, dobrovolníci z ÚSP Brno
Kociánka, paní Rybiãková z Kynologic-
kého klubu a spousta dal‰ích.

BohuÏel nedo‰lo k dohodû mezi maji-
telem budov a zfiizovatelem zafiízení, jimÏ
byl Jihomoravsk˘ kraj, a tak bylo rozhod-
nuto, Ïe k 30. ãervnu ãinnost zafiízení
skonãí. Základní ‰kola bude pokraãovat
jako souãást Stfiední ‰koly a základní
‰koly v Ti‰novû a dûti z dûtského domova
budou rozmístûny do podobn˘ch zafiízení
na celé Moravû. Tak se také stalo
a v‰ichni zamûstnanci v prÛbûhu mûsíce
ãervna provádûli kromû sv˘ch bûÏn˘ch
povinností také likvidaci a stûhování
vybavení zafiízení. ·kolní potfieby a po-
mÛcky byly pfiestûhovány na nové pÛso-
bi‰tû do Ti‰nova, kde si kolegové zafiídili
v podstatû celou malotfiídní ‰kolu.
Upfiímnû jim pfieji v‰echno nejlep‰í na je-
jich novém pracovi‰ti a vûfiím, Ïe budou
poskytovat dûtem tu nejlep‰í péãi a pod-
mínky pro jejich vzdûlávání, tak jak to
dûlali i v Z· a DD  Pfiedklá‰tefií.

Je na místû podûkovat za odvedenou
práci i v‰em ostatním zamûstnancÛm
a popfiát jim do budoucna hodnû zdraví
a brzké nalezení nov˘ch pracovních pfiíle-
Ïitostí. Závûrem bych si je‰tû pfiál, aby
obec Pfiedklá‰tefií nalezla pro budovy
a krásn˘ areál parku smysluplné vyuÏití.

Mgr. Petr JÛza
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Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

PROJEKT ESF – Jsme si opravdu
rovni a rovny pfii RC Studánka

PORADENSTVÍ „PRO ROVNÉ
P¤ÍLEÎITOSTI“

Setkaly/i jste se s diskriminací na
základû pohlaví? ¤e‰íte situaci návratu
na trh práce po rodiãovské dovolené
a to, jak skloubit práci s péãí o dítû
nebo blízkou osobu?

Poradenství „Pro rovné pfiíleÏitosti“
nabízí bezplatnou konzultaci pfii fie-
‰ení tûchto situací, které mohou potkat
kohokoliv z nás. Poradkynû Vám ráda
odpoví – v˘hradnû – na problémy,
které se s tûmito situacemi (diskrimi-
nace, slaìování osobního/rodinného
a pracovního Ïivota) pojí.
Jak se na poradkyni obrátit?

V období ãervence a srpna 2012 je
moÏné poradkyni kontaktovat prostfied-
nictvím e-mailu a telefonicky. Od záfií
2012 bude moÏná i osobní konzultace
v RC Studánka.

E-mail: martina.hynkova@gender-
nora.cz. E-mail s dotazem za‰lete kdy-
koliv. Na dotazy Vám poradkynû odpoví
do 10 kalendáfiních dní.

Telefonické konzultace na ãísle
+420 721 659 475. Na dotazy Vám po-
radkynû odpoví ve stfiedu od 8.00 do

10.00 a ve ãtvrtek od 13.00 do 15.00.
Osobní konzultace (od záfií 2012)

v RC Studánka (Riegrova 318) vÏdy ve
ãtvrtek 1 x za 14 dní od 13.00 do
15.00. V pfiípadû osobní schÛzky na-
bízíme i moÏnost hlídání dûtí peãova-
telkou RC Studánka, o. s. (hlídání je tfie-
ba nahlásit vãas).

Pfied‰kolka pfii RC Studánka
Aktuální informace o pfied‰kolce

i v‰echny potfiebné dokumenty najdete
v odkazu Péãe o dûti/ Pfied‰kolka ESF
na http://www.studanka-tisnov.cz/pe-
ce-o-deti/predskolka-esf.html

Hlídání dûtí pfii rekvalifikaãních
kurzech

Nezamûstnan˘m osobám nabízíme
zdarma moÏnost vyuÏít hlídání mal˘ch
dûtí peãovatelkami RC Studánka, o.s.
pfii jejich rekvalifikaãních kurzech.
Osoby musí b˘t evidované na Úfiadu
práce v Ti‰novû.

Kontaktní osoba: PhDr. Libu‰e
Beranová, manaÏerka projektu ESF
– Jsme si opravdu rovni a rovny, tel. 776
286 546, e-mail: liba.beranova@tiscali.cz

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve: 
Mapa tûla – záÏitkov˘ semináfi
Lektorka: Hana Ufiídilová
Nedûle 22. 7. od 9 do 17 hod.
S sebou: pfiezÛvky a sada pastelek se
silnûj‰í stopou (budou i k zapÛjãení).
Cena: 990,- Kã (v cenû jsou nápoje – ãaj,
káva a malé obãerstvení)

Pfied‰kolka, Hlídání dûtí pfii rekvalifikaci a Poradenství pro rovné pfiíleÏitosti
jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostfiednictvím Operaãního programu

Lidské zdroje a zamûstnanost a ze státního rozpoãtu âR.
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Pfiihlá‰ky: studanka@atlas.cz, tel. 777
706 724
Pofiádáno ve spolupráci s o.s. âas pro sebe.

Bylinkov˘ workshop
V úter˘ 24. 7. v 17 hodin

Chcete se nauãit vyrobit si léãivou
mastiãku z bylinek, které právû rostou
kolem nás? Pfiijìte za námi do
Studánky, tû‰í se na Vás Luba
Kubicová.
Cena: 50 Kã

Informativní schÛzka ke hlídání
v RC Studánka
V pondûlí 30. 7. v 17 hodin

Rodinné centrum Studánka zahájí
v záfií 2012 provoz pravidelného a ne-
pravidelného hlídání vãetnû celo-
denního hlídání nazvané „Jezírko“. 
Na schÛzce se dozvíte podrobnosti o této
nové sluÏbû a budete moct své dítû
ihned pfiihlásit. Prosíme, pfiijìte pokud
moÏno bez dûtí.

Hlídání dûtí v RC Studánka
Rodinné centrum Studánka zahájí

v záfií 2012 provoz pravidelného a ne-
pravidelného hlídání v budovû na
Riegrovû ulici nebo ve va‰í domácnosti.
V nov˘ch, vût‰ích prostorách chceme
maximálnû vyjít vstfiíc poptávce rodiãÛ,
ktefií hledají pravidelnou celodenní péãi
o jejich dûti i nepravidelné nebo nára-
zové hlídání. Pohlídáme Vám i dûti ne-
mocné nebo s handicapem, vyprovodíme
dûti do ‰kolky, ‰koly, na krouÏek apod.
Nabízíme 3 typy hlídání:
1) „Jezírko“ – hlídání dûtí ve vûku od 2
do 5 let kaÏd˘ v‰ední den v dobû od 7 do
16 hod. v RC Studánka. Do Jezírka je
tfieba se pfiihlásit a zaplatit pfiedem.
MÛÏete si zvolit kaÏdodenní hlídání ne-
bo si v rámci mûsíce urãit individuální
rozvrh. O Va‰e dûti se postarají kvalifi-

kované peãovatelky, které projdou na-
‰ím v˘bûrov˘m fiízením. Místnost
Jezírka bude v 1. patfie nové budovy,
dûti budou mít k dispozici i tûlocviãnu,
hernu a dûtské hfii‰tû. Bûhem dne se bu-
dou moci úãastnit krouÏkÛ, které jsou
souãástí bûÏného programu v RC
Studánka.

Do Jezírka je moÏné dítû pfiihlásit uÏ
nyní. Kapacita Jezírka je minimálnû 5,
maximálnû 10 dûtí.
2) Plánované hlídání – mimo otvírací
dobu Jezírka nebo pfii naplnûné kapa-
citû Jezírka. Probûhne buì v budovû
RC Studánka, nebo u Vás doma. Na toto
hlídání je tfieba se pfiihlásit a zaplatit
pfiedem. Plánované hlídání má navíc tu
v˘hodu, Ïe Va‰e dítû bude hlídat stále
stejná „teta“.
3) PfiíleÏitostné hlídání – zajistíme
v budovû RC nebo u Vás doma. Je tfieba
se nahlásit alespoÀ den pfiedem do 16
hodin.

Pfiihlá‰ky a dal‰í informace nalez-
nete na stránkách RC Studánka
www.studanka-tisnov.cz v odkazu „Péãe
o dûti“, pododkaz „Hlídání v RC“.
Kontakt: Mgr. Miroslava Vypla‰ilová
– koordinátorka hlídání RC Studánka,
tel.: 607 193 500, e-mail: m.vyplasilo-
va@email.cz

Imaginace a relaxace
Ve stfiedu 8. 8. v 19 hodin

Vyzkou‰ejte relaxaãní a sebeuklidÀo-
vací metody, které pfiiná‰ejí pocity osvû-
Ïení, uklidnûní a ‰tûstí. Tyto pozitivní
pocity neproÏívá jenom mysl, ale celé tûlo.
Lektoruje: Mgr. Hana Pelãáková
Kubecová (psycholoÏka)
Cena kurzu: 125 Kã

Je nutné se pfiihlásit pfiedem, kapa-
cita místnosti je omezena.
e-mail.: h.kubecova@seznam.cz
mob.: +420 736 607 320
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Skuteãné odpu‰tûní – semináfi
V nedûli 12. 8. v 9 – 17 hodin
Lektorka: RNDr. Jana Koudelová

Metoda nám umoÏní nauãit se od-
pou‰tût v bûÏném Ïivotû. Proces skuteã-
ného odpu‰tûní lze vhodnû kombinovat
s emocionální a fyzickou cestou sv˘m tû-
lem i sv˘mi pocity, kdy se zbavujeme ne-
zpracovan˘ch emoãních zátûÏí i fyzic-
k˘ch bolestí. Pfiestáváme se poutat ke
star˘m vzorcÛm chování, které nás ved-
ly k utrpení, strachu a pocitÛm viny a o-
chromovaly do jisté míry na‰i tvofiivost
i schopnost dojít do cíle.
Cena 800 Kã

Úãast na semináfii vám zajistí zá-
vazná pfiihlá‰ka pfiedem. Poãet míst na
semináfii je omezen poãtem deseti úãast-
níkÛ.
Kontakty: jana@homeoporadna.com,
tel. 774 023 959 nebo osobnû v rodinném
centru.

FIMO – tvofiivá dílna
Ve stfiedu 22. 8. od 16 hodin

Pfiijìte s námi strávit pfiíjemné od-
poledne a pfii tom si vyrobte hezk˘ ‰perk
z hmoty FIMO.

S sebou: 3 barvy FIMO (k sobû la-
dící, kontrastní), fiezací nÛÏ, kachliãku
jako podloÏku
Cena: 50 Kã

Dobrovolníci RC Studánka
byli odmûnûni 

V pátek 22. 6. odpoledne pfiipra-
vil Kynologick˘ klub Ti‰nov pro-
gram pro asi 30 dobrovolníkÛ
Rodinného centra Studánka, ktefií
se zde se‰li i se sv˘mi rodinami, aby
tak uzavfieli ‰kolní sezonu.

BlíÏil se ãas dovolen˘ch a rodiãe ze
Studánky hledali moÏnost, jak se roz-
louãit pfied prázdninami. Nápad vznikl

pfii setkání s místopfiedsedkyní
Kynologického klubu Ti‰nov Lenkou
·vancarovou na jednom ze ‰kolení pro
neziskové organizace. „Bylo by moÏné
uskuteãnit sraz Studánky na území
kynologického klubu?“, ptali jsme se.
„To nebude problém“, odvûtila jeho
pfiedstavitelka a poté nám vy‰la vstfiíc
je‰tû mnohokrát pfii dolaìování pro-
gramu. Na samém zaãátku byl dohod-
nut˘ termín v pátek 22. ãervna odpoled-
ne s tím, Ïe probûhne i ukázka v˘cviku
pejskÛ, po kterém si budeme moct upéct
bufity na ohni. Skuteãnost pak pfiedãila
na‰e oãekávání.

V den akce v 16 hodin, kdyÏ se ro-
diny zaãaly pozvolna scházet, byli pso-
vodi se sv˘mi ãtyfinoh˘mi pfiáteli uÏ na-
chystáni. Jakmile jsme si na dekách
a pfiipraven˘ch laviãkách udûlali po-
hodlí, mohli jsme bûhem necelé hodiny
obdivovat v‰e, co zdej‰í pejsci, od mla-
d˘ch ‰tûÀat aÏ po velké psy se zku‰en˘mi
psovody umûli, poãínaje „sedni“, „lehni“,
‰tûkání na povel a pfiekonávání pfieká-
Ïek, aÏ po tzv. agility. Pejsci probíhali
rÛzné dráhy s tunelem, kladinou, pfie-
káÏkou a slalomem aÈ uÏ tyãkov˘m nebo
postaven˘ch z na‰ich dûtí. Poznali jsme
i psa – „beránka“, na kterého si dûti
mohly sednout nebo lehnout, protoÏe byl
vycviãen pro canisterapii urãenou k léãe-
ní psychick˘ch i zdravotních problémÛ.
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Nechybûla ani ukázka psího tance nebo
uklízení dûtsk˘ch hraãek pofiádkumilov-
n˘m jezevãíkem.

Po zaslouÏeném potlesku za celou
ukázku jsme se pomalu pfiesunuli
k ohni, u kterého jsme pak zÛstali
dlouho do tmy. Zpívali jsme, opékali
bufity, v˘borné chlebové „trdelníky“
a k radosti dospûl˘ch popíjeli pivo daro-
vané pivovarem Poutník. Dûti se bûhem
odpoledne do syta vybûhaly na velké
louce, hrály si s míãi, létajícími talífii
a ty vût‰í se brouzdaly v fiece. Pfii lou-
ãení jsme vyjadfiovali na‰i velkou spoko-
jenost a zeptali se na moÏnost opako-
vání akce. Paní ·vancarová opût jako jiÏ
mnohokrát zopakovala své: „to nebude
problém…“

Rodinné centrum Studánka o.s.
vytváfií svobodn˘, pfiátelsk˘ a tvofiiv˘
prostor pro setkávání rodin a pro spo-
leãné aktivity rozvíjející schopnosti
a dovednosti dûtí a rodiãÛ. Pfiipra-
vujeme celodenní komplexní program
péãe o rodiãe a jejich dûti, kter˘ t˘dnû
nav‰tûvuje prÛmûrnû 120 rodiãÛ se 130
dûtmi. Bûhem roku realizujeme pro-
jekty, vzdûlávací programy a akce pro
rodiny, které ovlivÀují celospoleãen-
skou zmûnu v chápání kvality Ïivota
a postavení rodiãÛ s dûtmi smûrem
k otevfiené a sociálnû citlivé spoleã-
nosti. Spolufinancováno z rozpoãtu

ESF, MPSV, Jihomoravského kraje
a mûsta Ti‰nova.

Bc. Lenka Kfiehlíková
koordinátorka Rodinného

centra Studánka o.s.

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

Zájezd na v˘stavu
Floria VûÏky
9. 8. 2012
Odjezd autobusu v 8.00

hodin od Podhorácké restaurace. Dal‰í
zastávky jako obvykle: u po‰ty, u Penny,
na sídli‰ti. Pfiedpokládan˘ návrat
v 18.00 hodin.

Leto‰ní letní Floria ve VûÏkách
u KromûfiíÏe je jiÏ 36. roãníkem tradiãní
celostátní prodejní v˘stavy urãené pro
v‰echny zahrádkáfie, chalupáfie, zemû-
dûlce, chovatele a milovníky pfiírody.
Souãástí bude i speciální v˘stava rÛÏí
a lilií.

Cena zájezdu pro dospûlé Kã 450,
pro dûti do 15 let a ZTP Kã 420 zahr-
nuje jízdné a vstupné. Zájezd se bude
konat pfii minimálním poãtu 20 zá-
jemcÛ.

Pfiihla‰ujte se pouze osobnû, sou-
ãasnû s platbou pfiedem, v kanceláfii
peãovatelské sluÏby CSS na Královû
ulici u Marty ·pirkové.

CSS Ti‰nov, p.o. pfiijme zamûst-
nance na pozici uklízeãka v DPS
Králova. Práce na pln˘ úvazek, pra-
covní doba 6.00 – 14.30 hodin, nástup
1. 9. 2012. PoÏadavky: peãlivost, komu-
nikativnost, kladn˘ postoj k seniorÛm,
koordinace práce s ostatními pracov-
níky správy DPS.
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Îádost o místo + strukturovan˘ Ïivo-
topis zasílejte do 31. 7. 2012 na adresu:
Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov, p. o.,
Králova 1742, 666 01 Ti‰nov, pfiípadnû
e-mailem na info@css.tisnov.cz

Centrum Ráãek v Îelezném

nabízí od záfií 2012 moÏnost umístit
dûti v herním klubu.

Klub je urãen dûtem ve vûku 3 – 6
let, které se v leto‰ním roce nedostaly do
M·. Podmínkou pro pfiijetí dítûte je
vûku odpovídající schopnost sebeobs-
luhy a setrvání v jiném prostfiedí bez ro-
diãÛ a dobr˘ zdravotní stav. Poãet dûti
minimálnû 8, maximálnû 10.

Provoz klubu bude 3x t˘dnû od
7.30 do 12.30 hod.

Cena 1 200 Kã za mûsíc/dítû. V cenû je
zahrnuto: dopolední svaãina, hygienické
potfieby, v˘tvarn˘ a pracovní materiál.

Pro dûti zajistíme  program, kter˘ se
v prÛbûhu mûsíce zamûfiuje na v‰echny
sloÏky v˘chovy – tj. v˘tvarnou, hu-
debnû-pohybovou, tûlesnou, pracovní,
literární, ekologickou, estetickou, dra-
matickou, zafiazeny budou i preventivní
logopedické chvilky a pro star‰í dûti
i hry pfiedcházející poruchám uãení.
Program zaji‰Èuje Mgr. Jolana Îádníková
– speciální pedagog s dlouholetou praxí
ve v˘chovû dûtí. Klub má vhodné zázemí
ve formû vybavené herny, dûtského
a sportovního hfii‰tû a technick˘ch 
prostor.

V‰e si lze prohlédnout v den otevfie-
n˘ch dvefií v pátek 20. 7. 2012, závaznou
pfiihlá‰ku je nutno podat do 5. srpna 2012.

BliÏ‰í informace získáte na tel. ã. 776
850 344 nebo na webov˘ch stránkách CR
http://knihovnazelezne.webk.cz/.

Kamila Marková ·evãíková
OÚ Îelezné, Centrum Ráãek

Domov sv. AlÏbûty
– domov pro seniory
a dobrovolnictví

Nedaleko Ti‰nova, na  ÎernÛvce, se
na kopci vyjímá Domov sv. AlÏbûty.
Tato budova byla postavena Kongre-
gací Milosrdn˘ch sester III. fiádu
sv. Franti‰ka se zámûrem vybudovat
ozdravovnu pro sestry, které slouÏily
na chirurgick˘ch oddûleních a jejichÏ
práce byla velmi vyãerpávající. To se
psal rok 1930. Jak ‰la léta, pÛvodní
zámûr i podoba budovy procházela
mnoha zmûnami.  Budova, kterou
máme nyní pfied oãima, byla po roz-
sáhlé rekonstrukci znovu otevfiena
a posvûcena v roce 2002.

âím se li‰íme od ostatních domovÛ
pro seniory? Setkáte se u nás s fiádo-
v˘mi sestrami, které jsou zde zamûst-
nány jako zdravotní sestry. Právû pro
jejich pfiíkladnou obûtavost a péãi o kli-
enty a cel˘ chod Domova je na‰e sluÏba
vyhledávána a cenûna. Ale i na ostatní
personál jsou kladeny vysoké nároky, co
se t˘ãe morálních a etick˘ch zásad.

Dal‰ím specifikem Domova je dlou-
holetá spolupráce s dobrovolníky. Jsou
to obyãejní lidé, vût‰inou studenti, ktefií
dûlají neobyãejné vûci. Dobrovolník
dává nezi‰tnû a svobodnû ãást svého
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ãasu, energie a schopností k vykonávání
urãité ãinnosti ve prospûch druh˘ch.
Smyslem jeho ãinnosti je zpfiíjemnit
svou pfiítomností klientÛm chvíle v‰ed-
ních dnÛ, udrÏovat kontakty s okolím
a pomoci jim plnit jejich pfiání.
Dobrovolník je ãlovûk, kter˘ si udûlá ãas
se vedle druhého posadit, poslouchat,
vzít jej na projíÏìku kolem Domova …
nebo ho dokonce zavést na místa, o kte-
r˘ch si myslel, Ïe je uÏ nikdy nenav‰tíví.
Na‰i klienti si této pomoci váÏí a s veli-
kou vdûãností ji pfiijímají.

DobrovolníkÛ si váÏí nejen klienti,
ale i zamûstnanci, kter˘m pomáhají do-
stat klienty „do pohody". Proto vyuÏí-
váme jedineãnou moÏnost a pfiíleÏitost
jak vyjádfiit své podûkování. JiÏ druh˘m
rokem jsme nominovali jednotlivce v ce-
lorepublikové akci kategorie „Cena
ë pro mecená‰e nebo dobrodince do-
movÛ pro seniory a ústavÛ sociální péãe
pro star‰í spoluobãany v âR“. V roce
2010 z rukou poroty pfievzala ocenûní
na‰e dobrovolnice paní Renata Janeã-
ková z Lomnice a letos, v Národním di-
vadle, pan Stanislav Helán ze ·tûpáno-
vic. Jsme nesmírnû hrdí, Ïe pfii kaÏdé
nominaci vÏdy nûkdo z „na‰ich“ získá
tuto prestiÏní cenu. Na druhé stranû
pociÈujeme lítost, neboÈ odmûnu si za-
slouÏí i ti, které komise nevybrala.

Jen pro zajímavost: v roce 2011 nám
pomáhalo 60 dobrovolníkÛ a na‰im kli-
entÛm vûnovali 2 130 hodin svého ãasu...

Pokud máte i Vy ãas a chuÈ dûlat nûco
smysluplného, neváhejte a napi‰te na
dobrovolnik@dosa.cz nebo zavolejte na
ãíslo 549 411 526/112 a my Vás rádi pfii-
vítáme v kolektivu Domova.

Pokud nûktefií z Vás, ãtenáfiÛ, máte
zájem blíÏe se seznámit s na‰ím
Domovem, máte kaÏd˘ den moÏnost zú-
ãastnit se m‰e svaté v 6.00 a 15.00 hodin
v sobotu 10.30 a nedûli v 10.00 hodin
v místní kapli. Dále mÛÏete pfiijmout
pozvání na pravidelné v˘stavy – tento-
krát jsou to fotografie Václava Trmaãe.
V nedûli 16. záfií jste srdeãnû zváni
na pouÈ spojenou se dnem otevfien˘ch
dvefií.

Kolektiv zamûstnancÛ
Domova sv. AlÏbûty

DoÏínková trhová slavnost

V sobotu 18. srpna od 8 do
12 hodin se na ti‰novském
námûstí uskuteãní  DoÏín-
ková trhová slavnost.
Zdárné ukonãení skliznû
bylo pro na‰e pfiedky vÏdy

dÛvodem k oslavám. Dostatek obilí
v s˘pkách byl jednou ze záruk jistot ven-
kovského ãlovûka. Dobrá úroda závisela
na pfiízni i nepfiízni poãasí a samotná
sklizeÀ, bez pouÏití vût‰í techniky, byla
fyzicky znaãnû nároãná. DoÏínky se tedy
slavily s hrdostí, vesele a radostnû.
Je‰tû pfied sto lety b˘valo zvykem, Ïe na
poslední den Ïní se nechávalo na poli
obilí pouze na jednu fÛru. VÛz se vyzdo-
bil, chasa z posledního posekaného obilí
uvila vûnec s kyticí a zvesela, s písniã-
kou se vracela do stavení. Tam pfiedala
vûnec s kyticí hospodáfii a hospodyni
jako upozornûní, Ïe v‰ichni pracovali
ze v‰ech sil, Ïe je obilí pod stfiechou
a tím je hlavní ãást potravy zaji‰tûna.
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S obrazem sklizÀov˘ch tradic se
budete moci seznámit prostfiednictvím
pásma ,,DoÏínky – písnû, tance a pro-
mluvy k ukonãení skliznû“ v podání
taneãního souboru KVJ Ti‰nov. Na stán-
cích bude kromû bûÏné nabídky sezónní
zeleniny a ovoce, s˘rÛ a dal‰ích míst-
ních produktÛ moÏné zakoupit doÏínko-
vé koláãe a nûkolik druhÛ domácího
chleba.  Budete mít rovnûÏ pfiíleÏitost
vidût fiemeslné ukázky tradiãního zpra-
cování slámy a pletení ze slámy, práci
s kukufiiãn˘m ‰ustím a vlnou. Dûti si
budou moci samy vyrobit slámovou pa-
nenku i drobné ozdoby. V tematickém
kvizu si star‰í dûti i dospûlí budou moci
ovûfiit svou znalost jednotliv˘ch druhÛ
tradiãních i ménû znám˘ch  obilnin a je-
jich vyuÏití.

Letní trhovou slavnost pofiádá
Mûstské kulturní stfiedisko Ti‰nov spo-
leãnû s Podhoráck˘m muzeem, poboã-
kou Muzea Brnûnska v Pfiedklá‰tefií,
a obãansk˘m  sdruÏením Za sebevûdomé
Ti‰novsko.

Vyhodnocení soutûÏe
Alík – hliníkov˘ balík 2012

V pÛlce kvûtna jsme vyhodnotili
dal‰í roãník soutûÏe ve sbûru pouÏitého
hliníku.  Opût se úãastnili ‰kolní kolek-
tivy, rodiny i jednotlivci, ktefií svÛj hli-
ník odevzdali v klubovnû ti‰novsk˘ch
Brìat nebo jej v prÛbûhu roku nosili do
Ekoporadny. Celkem se letos vybralo
pfies 300 kg hliníku, utrÏené peníze vû-
nujeme na platbu ‰kolného pro adopto-
vaného chlapce Antonyho v Indii.
Ocenûní – Velké kolektivy:
1. místo: M· Lomniãka 70 kg hliníku
2. místo: tfiída 2. A Z· Smí‰kova

41 kg hliníku
3. místo: tfiída 3. A Z· Smí‰kova

26,5 kg hliníku

Malé kolektivy
1. místo: rodina Pánkova

26 kg hliníku
2. místo: rodina Kond˘skova

7,5 kg hliníku
3. místo: rodina BartoÀova

7 kg hlíníku
Dûkujeme v‰em úãastníkÛm leto‰-

ního roãníku i ti‰novsk˘m podnikate-
lÛm, ktefií vûnovali ceny pro vítûze:
Mouka Ti‰nov, A-Z Centrum, hraãkáfi-
ství Beru‰ka, Besének, Cukrárna u nád-
raÏí, Knihkupectví Ra‰ková, prodejny
zdravé v˘Ïivy – Veronika a Byliny
a ãaje na Brnûnské.

Pokud budete sbírat dál, mÛÏete
svÛj hliník celoroãnû odevzdávat v ti‰-
novské Ekoporadnû nebo pak v kvûtnu
roku 2013 pfii vyhodnocení dal‰ího roã-
níku opût v na‰í klubovnû.

Na závûr bychom chtûli upozornit na
nûkolik hliníkov˘ch záludností, tedy na
v˘robky, které se zdají b˘t hliníkové, ale
nejsou nebo jen z ãásti: obaly od kávy,
nûkterá víãka od jogurtÛ, plechovky od
nápojÛ, spreje, obaly od lékÛ a z kalí‰ku
od svíãky vyjmûte prosím nehliníkov˘
drÏáãek knotu a zbytky vosku. Pokud si
nejste jisti, doporuãujeme pouÏít mag-
net. Tenk˘ hliník lze dobfie natrhnout
nebo zmaãkat oproti stfiíbrn˘m fóliím,
které se ‰patnû trhají a po zmáãknutí se
opût rozbalí.

Za BRëO Veverka a Monty

Prázdniny s âesk˘m
rozhlasem Brno

Prázdninové vysílání âeského roz-
hlasu Brno myslí na dospûlé i na dûti.
Doba prázdnin a dovolen˘ch je spojena
s cestováním a poznáváním nov˘ch
míst, proto na‰e vysílání obohatíme sou-
tûÏí pro dûti s názvem Prázdniny u ba-
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biãky a dospûl˘m nabídneme Prázdni-
nové pohlednice vysílané pod názvem
âesk˘ rozhlas Brno na cestách, téÏ spo-
jené se soutûÏí.

Oblíbené dûtské zpívání Prázdniny
u babiãky je tradiãním prvkem prázdni-
nového vysílání âeského rozhlasu Brno.
Také letos se po cel˘ ãervenec a srpen
mÛÏete na na‰ich vlnách potkávat s dût-
sk˘mi zpûváãky. I kdyÏ se zpívání jme-
nuje Prázdniny u babiãky, dûti nemusí
b˘t na prázdninách u prarodiãÛ – mohou
volat odkudkoli a staãí, kdyÏ si pfiipraví
svou oblíbenou, nejlépe lidovou písniãku
a zazpívají ji do vysílání. ·anci mají kaÏ-
d˘ v‰ední den od 2. ãervence v pofiadech
Dobré ráno, Apet˘t i Rendez-vous. KaÏdé
z dûtí odmûníme velmi pûknou cenou.

Po celé prázdniny, poãínaje 2. ãer-
vencem, budou na‰i reportéfii rozesílat
rozhlasové pohlednice z rÛzn˘ch zajíma-
v˘ch a tfieba i ménû znám˘ch míst jiÏní
Moravy a Zlínska. Od pondûlí do pátku
v ranním vysílání si posluchaãi nejprve
mohou zasoutûÏit o zajímavé ceny.
SoutûÏní otázka bude spjata s místem,
které dÛkladnûji pfiedstaví reportáÏ
Prázdninové pohlednice s pfiíbûhem
místa a lidí s ním spojen˘ch, vysílaná
v tent˘Ï den po Radionovinách po
17. hodinû. „Spolu s rozhlasem mÛÏete
vidût Moravu z rozhleden na v˘chodním
Slovácku, strávit pfiíjemn˘ ãas mezi
vínem ve sklepení zámku ve Valticích
anebo se projít tajemn˘m znojemsk˘m
podzemím,“ láká k poslechu ‰éfredak-
torka âeského rozhlasu Brno Hana
Ondryá‰ová. Letní seriál s tipy na
prázdninové v˘lety zakonãíme 31. srpna
náv‰tûvou slavné brnûnské vily
Tugendhat.

Dal‰í informace naleznete na inter-
netov˘ch stránkách âeského rozhlasu
Brno: brno.rozhlas.cz

Alena Podlucká

Prázdninová pohlednice

Termín vysílání: pondûlí 2. ãervence
2012 – pátek 31. srpna 2012, kaÏd˘
v‰ední den v Dobrém ránu a odpoledne. 

Cyklus reportáÏí o turisticky i jinak
zajímav˘ch místech se soutûÏí.
V na‰em regionu to budou místa:
26. 7.  Îidovsk˘ hfibitov v Lomnici

1. 8.  Kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe
v Doubravníku

21. 8.  MüllerÛv dÛm v Ti‰novû

Komplexní finanãní
produkty ve fran‰íze
Partners market

Obyvatelé Ti‰nova a okolí mají od
2. ãervence moÏnost ve‰keré své finance
spravovat na jednom místû. Otevfiela se
zde v republice vÛbec první fran‰íza
Partners market, která nabídne pfies
stovku finanãních produktÛ od 52 rÛz-
n˘ch finanãních institucí.

„Na bûÏné poboãce banky ãi poji‰-
Èovny si klient mÛÏe vybírat jen z pro-
duktÛ té dané spoleãnosti. Pokud si
v‰ak chce zaloÏit bankovní úãet a záro-
veÀ sjednat povinné ruãení, tak musí
do dvou rÛzn˘ch finanãních institucí.
„To v Partners market v‰e vyfiídí najed-
nou, mÛÏe si vybrat z více nabídek
tu nejv˘hodnûj‰í a je‰tû u‰etfií ãas,“ po-
pisuje princip fran‰ízy Lucie Borkov-
cová, první fran‰ízantka Partners mar-
ket. Zájemci si mohou ve fran‰íze
sjednat napfiíklad spofiící úãet s hodnû
zajímav˘m úrokem, zdarma veden˘
bankovní úãet pfii splnûní urãitého
obratu, konsolidaci úvûrÛ, celoroãní ce-
stovní poji‰tûní, povinné ruãení ãi poji‰-
tûní domácnosti se zajímavou slevou,
ale i komplikovanûj‰í úvûrové, pojistné
a investiãní produkty.
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Fran‰íza Partners market se li‰í od
bankovních poboãek a poji‰Èoven i v dal-
‰ích ohledech: prodlouÏenou otevírací
dobou od 7.30 do 19.00 bûhem pracov-
ního t˘dne a pÛl dnem bûhem víkendu,
bankomatem s vkladomatem (lze ho
tedy vyuÏít nejenom pro v˘bûr penûz,
ale i pro vloÏení penûz na úãet) a samo-
obsluÏn˘m koutkem s internetov˘m
bankovnictvím pro ty, ktefií chtûjí ovlá-
dat svÛj úãet pomocí poãítaãe, ale ne-
mají ho k dispozici.

Fran‰íza Partners market, Ml˘nská
1927, Ti‰nov, 666 01, otevírací doba: 
po – pá 7.30 aÏ 19.00, so 8.00 – 12.30

ZáÏitky od fieky
Jak ryby plavou

Mnoho lidí se domnívá, Ïe hlavními
orgány pohybu ryb jsou ploutve. Pravda
je v‰ak jiná. Pfii rychlém pohybu pfii-
tahují ryby párové ploutve i ploutev
hfibetní a fiitní k tûlu, aby jim v pohybu
nepfiekáÏely. Hodnû je roz‰ífien názor, Ïe
ryby plavou pomocí veslovitého pohybu
ocasem. Skuteãnost je odli‰ná. A je do-
kázáno, Ïe ryby plavou díky vlnûní
svalstva trupu od stfiedu tûla smûrem
k ocasu. V̆ jimkou je napfi. úhofi, kter˘
se pohybuje
vlnûním ce-
lého tûla po-
dobnû jako
hadi. Pfii ta-
kovém zpÛ-
sobu pohybu
nedosahuje
úhofi velké
r y c h l o s t i .
Ocasní plou-
tev fiídí po-
hyb, napfii-
muje jej,
slouÏí tedy

jako kormidlo, pfiípadnû jako brzda.
Prsní, bfii‰ní a hfibetní ploutve slouÏí
jako v˘‰ková a smûrová kormidla.
UmoÏÀují rybám ve vodû klesat a stou-
pat, obracet se a dodávají jim stabilitu.
Pfii stoupání a klesání ve vodû napo-
máhá rybám plynov˘ mûch˘fi. Pomocí
tohoto orgánu mohou registrovat
hloubku, v níÏ plavou, i tlak vody. Ryby
Ïijící ve velk˘ch hloubkách nebo u dna
plynov˘ mûch˘fi nepotfiebují a vût‰inou
ho ani nemají, z na‰ich ryb jsou to 
napfi. vranky. Jsou ryby, které pfiestoÏe
neÏijí v hlubinách, nemají vyvinut˘ ply-
nov˘ mûch˘fi – jsou to napfi. makrely.
Makrely mohou lovit potravu v rÛzn˘ch
hloubkách (jsou to ryby dravé). Ov‰em
splácí za to stejnû jako Ïraloci nemalou
daÀ. Aby se neutopily, musejí b˘t v neu-
stálém pohybu, lidovû fieãeno, nesmí se
cel˘ Ïivot zastavit.
Zajímavá je rychlost pohybu
nûkter˘ch ryb

Napfiíklad kapr plave rychlostí aÏ
15 km v hod. Lososovité ryby, tedy
i na‰i pstruzi, aÏ 45 km v hod. TuÀáci aÏ
90 km za hodinu a plachetníci a me-
ãouni aÏ 130 km za hodinu.

Touto rychlostí dokáÏí ryby plavat
pouze krátkodobû, a to hlavnû v pfiípadû

n e b e z p e ã í
nebo lovu.
Zajímavé na
tom je, Ïe nej-
rychlej‰í ryby
plavou asi ta-
kovou rychlo-
stí, jakou lé-
tají nejrych-
lej‰í ptáci.
Lidé od pra-
dávna znají
dlouhé tahy
neboli migra-
ce (pfiesídlení,



RÛzné

23TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2012

pfiemístûní) nûkter˘ch druhÛ ryb jako
jsou tresky, ‰proty, tuÀáci, sardinky,
plat˘si, sledi a makrely. Pfii tûchto ta-
zích urazí stovky i tisíce kilometrÛ. Jsou
druhy, které Ïijí v fiekách a táhnou klást
jikry do mofie (úhofi fiíãní). Jiné druhy
ryb Ïijí pfieváÏnou ãást Ïivota v mofiích
a oceánech a migrují ke tfiení do fiek, na-

pfiíklad lososi. Je i mnoho ryb netaÏ-
n˘ch, tedy nemigrujících. Z na‰ich ryb
jsou to karas, lín, okoun, perlín, tlou‰È,
jeÏdík, kapr a dal‰í.

O dal‰ích zajímavostech ze Ïivota
ryb se dozvíte zase pfií‰tû.

Bohumil Kabe‰

Akce v sokolovnû Ti‰nov – ãervenec 2012

26. 7. Prostûjov – prodej textilu – konfekce
28. 7. prodej obuvi

100 let kopané v Ti‰novû

Bylo to v srpnu 1912, kdy ti‰novská
mládeÏ s velk˘m elánem zaloÏila
v Ti‰novû nûco doposud nevídaného
– Sportovní klub kopané. Hráãi – vût‰i-
nou studenti, ktefií studovali v Brnû
a Praze, ji s velk˘m nad‰ením „dotáhli“
do Ti‰nova. K zaloÏení klubu do‰lo v ho-
telu „U Zlatého jelena“ (budova musela
ustoupit v tfiicát˘ch letech v˘stavbû
nové moderní spofiitelny – dnes
Komerãní banka). Klub mûl brzy dosta-
tek hráãÛ a ãlenstva.

U kolébky tehdy stáli Láìa Dusík,
Franti‰ek MackÛ, Jifií ¤ezáã, Bedra
Kothbauer, Jarda Svoboda, Julek
Pollak, bratfii Hykrdovi, oba Vrchlab‰tí
a dal‰í. Vedení klubu si uvûdomovalo, Ïe
bude potfiebovat peníze, a proto si zís-
kalo sympatie a zakládající ãleny z fiad
majetnûj‰ích a aktivních ti‰novsk˘ch ob-
ãanÛ. Byli to továrníci Alois ¤ezáã (po-
zdûji starosta) a Karel Kopfiiva s man-
Ïelkou, MUDr. Franti‰ek Borkovec

s manÏelkou, obchodník Josef Sadeck˘,
JUDr. Josef Drbal s manÏelkou, úãetní
Josef Jefiábek, Obãanská záloÏna
a Mûstská spofiitelna.

Za velkého zájmu obãanÛ do‰lo k nû-
kolika utkáním, ale hor‰í bylo, Ïe
v Ti‰novû nebylo kde hrát. Hrálo se na
Kuk˘rnû na zahnojeném dobytãím 
trÏi‰ti, dále pod mûstem na bfiezinsk˘ch
loukách (ale aÏ byla poseãena tráva)
a kde se dalo. Obãané pr˘ tenkrát vzá-
jemnû povzbuzovali jeden druhého:
„Pojì se na nû podívat, oni do balónu
kopou jenom nohama!“

Brzy na to v roce 1914 pfii‰la I. svû-
tová válka, otcové a synové museli na
vojnu a kopaná v Ti‰novû ustala. Po skon-
ãení války zaloÏili v roce 1920 mlad‰í
hráãi nov˘ SK a nazvali ho SLOVAâ.
Star‰í posléze nabídli mlad˘m své zku-
‰enosti a hráãské umûní a spoleãnû zalo-
Ïili v roce 1921 nov˘ SK Ti‰nov. Tento
dosahoval velmi dobr˘ch v˘sledkÛ,
mj. porazil i Moravskou Slavii, která
byla tehdy nejlep‰ím klubem na Moravû.
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âinnost SK ale konãí v roce 1926 
– opora klubu, hráã a mecená‰ Bedra
Kothbauer, kter˘ vloÏil do klubu nûkoli-
katisícovou ãástku, sbalil fotbalovou v˘-
bavu – dresy, kopaãky, sítû atd. a uloÏil
je u sebe ve dvofie. Kopaná ustala.

O tuto v˘stroj projevila zájem a kou-
pila ji novû zaloÏená kopaná RUDÁ
HVùZDA (1927 – 1932). Mezitím byl za-
loÏen v Zaml˘nû klub VIKTORIA
ZAML¯N (1929 – 1931). Zde se dali do-
hromady hráãi, ktefií nena‰li uplatnûní
v „mûstské kopané“. Utkání hrávali na
Ostrovci.

Av‰ak jiÏ po roce, po popsaném ãinu
Bedry Kothbauera, v roce 1927 dochází
s pomocí ti‰novsk˘ch ÏivnostníkÛ k ob-
novû b˘valého SK, kter˘ je zaregistro-
ván jako ÎIVNOSTENSK¯ SK.
Dlouhého trvání název nemûl, protoÏe
na základû zkratky ÎSK si jej pletly
s Ïidovsk˘m SK, kter˘ch bylo v Brnû
nûkolik. Proto 28. února 1928 dochází
k pfiejmenování na ATLETICKO-
FOTBALOV¯ KLUB, zkrácenû známé
AFK, kter˘ pod tímto názvem pokraão-
val aÏ do roku 1948.

V roce 1935 vznikl v Ti‰novû dal‰í ãil˘
klub s názvem PODHORÁCKÁ SLA-
VIA, kter˘ byl jak˘msi pokraãováním
Rudé hvûzdy, mûl pomûrnû dobré hráãe
i v˘sledky. Skonãil ale v roce 1939 záka-
zem gestapa, pfiedseda J. Hanák byl za-
tãen a z koncentráku se jiÏ nevrátil.

Z celkového pohledu na existenci ti‰-
novské kopané AFK byl klubem s nej-
pevnûj‰í základnou a schopn˘m dlouho-
dob˘m vedením. Zejména ve 40. letech
se hrála v Ti‰novû nejlep‰í kopaná,
s nejvût‰í náv‰tûvností 1 000 – 1 500 di-
vákÛ. Atraktivnost kopané byla zvy‰o-
vána také tím, Ïe v pfiestávkách byly or-
ganizovány lehkoatletické závody na
500 a 1 500 metrÛ, ve kter˘ch velmi

ãasto vítûzil znám˘ historik, Ti‰novák
Jan Hájek. Dále to byla boxerská 
utkání s vyzyvatelem A. Juraãkou ze
Zaml˘na, kter˘ pfiihlá‰ené odváÏlivce
vyplácel k pobavení obecenstva.
Rozhodãím tûchto utkání b˘val znám˘
sportovec K. Krézek z Pfiedklá‰tefií.

Smutnou ãástí tohoto období byla
nacistická okupace, kdy klub tûÏce sná-
‰el ztráty sv˘ch ãlenÛ a funkcionáfiÛ,
ktefií se jiÏ nevrátili. Byli to pfiedseda
Zedníãek, náãelník Parolek, dále
Habrovec, ·krabálková, Pollak, Sítafi
a dal‰í.

Pokud jde o tzv. velké zápasy se slav-
n˘mi soupefii, sehrála v popisovaném
období ti‰novská kopaná nûkolik vel-
k˘ch utkání, ve kter˘ch vût‰inou ãestnû
obstála. 1940 Ti‰nov – Brno Îidenice
1:3, 1942 Ti‰nov – Viktoria ÎiÏkov 3:4,
1943 Ti‰novsko – Pardubicko 3:1, 1947
Ti‰nov – Haná 4:2.

PamûtníkÛ tohoto období je bohuÏel
stále ménû ãi vÛbec, je proto vhodné his-
torii pÛsobení fotbalu v Ti‰novû pfiipomí-
nat. Jak jinak neÏ nahlíÏet do star‰ích
dokumentÛ a podûlit se o nû se ‰ir‰í
sportovní vefiejností. Tak tomu bylo
i v tomto pfiípadû, kdy ãasopis Ti‰nov fo-
torevue ã. 4 – kvûten 1996 zásluhou
Josefa Kadlece zaãátek fotbalu v Ti‰novû
spolu s fotografickou dokumentací pou-
tavû pfiipomíná. Jsou proto podkladem
a pfiipomenutím stoletému fotbalovému
dûní v Ti‰novû. Zahrnují pouhou tfietinu
jeho Ïivota od jeho zrození. Jistû ale pfii-
pomenou zajímavé detaily a na svou
dobu odváÏné fie‰ení pfii prosazování
sportovního odvûtví ã. 1. Jak uÏ svého
ãasu sdûloval sportovní redaktor Vít
Holubec: „Sportu zdar a fotbalu zvlá‰È!“

Fotbal si tohle zaslouÏí a tûch 100 let
ti‰novské kopané alespoÀ tímto mal˘m
pfiipomenutím taky.
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Závûrem této stovkové sportovní
události je vhodné uvést, Ïe autor vzpo-
mínek z ãasopisu Ti‰nov fotorevue
z roku 1996 Josef Kadlec se narodil
právû v roce 1912 – zrodu kopané
v Ti‰novû. Vzpomínka na tohoto spor-
tovce, vzácného ãlovûka se jistû slu‰í.

-pak-

Ti‰nov a folklor

Pokraãování z minulého ãísla.

Irena Ochrymãuková
Ze v‰ech osob, které mají souvislost

s ti‰novsk˘m folklorem, dosáhla nejvy‰-
‰ího vzdûlání v tomto oboru PhDr. Irena
Ochrymãuková /nar. 1958/.

VyrÛstala ve Vohanãicích, do zá-
kladní ‰koly chodila v Bfiezinû a pak
v Ti‰novû, kde také absolvovala gymná-
zium. Jak sama fiíká, doma se hodnû
zpívalo, navíc tatínek byl ze Slovácka
– z DubÀan. Zde se asi rodila láska
k folkloru, která ji dovedla v sedmnácti
letech do taneãní ãásti ti‰novského sou-
boru Besének a po maturitû na gymná-
ziu ke studiu etnografie na brnûnské
univerzitû.

Po absolvování vysoko‰kolského stu-
dia se pfiivdala do Ti‰nova a dlouho hle-
dala místo v oboru. PÛsobila v Základní
‰kole v Lomnici a potom v Základní
umûlecké ‰kole v Ti‰novû, kde uãila lite-
rárnû dramatick˘ a taneãní obor. Nyní
pracuje od roku 1991 v Muzeu Brnûnska
jako etnoloÏka (dfiíve se uÏíval název
etnografka). Z její pracovní funkce vy-
pl˘vají odborné úkoly jako sbûr muzej-
ních materiálÛ hmotn˘ch i nehmotn˘ch,
psaní ãlánkÛ odborn˘ch i populárních,
ale i aktivní ãlenství v nûkolika odbor-
n˘ch komisích. Svoje pracovi‰tû má
v Podhoráckém muzeu v Pfiedklá‰tefií
a zde je autorkou desítek v˘stav a akcí.
V muzeu není mnoho pracovníkÛ, takÏe

pokud se pfiipravuje v˘stava, musí pfiilo-
Ïit ruku k dílu v‰ichni. Tak na pfiíklad
etnoloÏka pfiipravovala v˘stavu o horo-
lezectví nebo se podstatnou mûrou podí-
lela na v˘stavû o Ïeleznici.

Dr. Ochrymãuková si kdysi sama dala
pfiedsevzetí – obnovit v Ti‰novû folkloris-
tick˘ soubor. Po velkém úsilí se jí to po-
dafiilo v roce 1994, kdy pod její vedení
pfie‰la mládeÏ, která se scházela pod pa-
tronací ti‰novsk˘ch lidovcÛ v Katolické
vzdûlávací jednotû a v chrámovém sboru.
Zaãínalo se s country tanci, potom se
pfie‰lo ke standardním tancÛm, k folk-
loru a k irsk˘m a historick˘m tancÛm.
Îádn˘ smûr nemûl pfiednost, a tak pfii
vystoupeních, bylo to napfiíklad na ple-
sech, byl repertoár skuteãnû ‰irok˘.
Z oblasti folkloru v nûm byla tfii pásma
ti‰novsk˘ch tancÛ  a Královniãky, ale
také tance zlidovûlé, napfiíklad Morav-
ská a âeská beseda. Tûch choreografií,
pod kter˘mi je podepsaná dr. Ochrym-
ãuková, je uÏ dvacet‰est.

Soubor má i svoji pfiípravku, kde
jsou dûti a mládeÏ ve vûku 6 aÏ 14 let.
Nejvytrvalej‰í pak pfiechází do souboru.
Jak je rozmanitá ãinnost souboru, uka-
zuje ne zcela úpln˘ v˘ãet vystoupení
za posledních dvanáct mûsícÛ. Byla to
plesová pfiedtanãení, vystoupení na
ti‰novsk˘ch biotrzích, pfii Muzejní noci,
pfii hodech.

Ke konci loÀského roku nacviãil dra-
matick˘ obor ti‰novské základní umû-
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lecké ‰koly pásmo zvykÛ a obyãejÛ s v˘-
stiÏn˘m názvem „Od Katefiiny k Lucii“,
letos v únoru se soubor Katolické vzdû-
lávací jednoty pfiedstavil s pásmem
masopustních zvykÛ a obyãejÛ. Pod scé-
náfiem obou pásem je podepsána
PhDr. Irena Ochrymãuková.

Tomá‰ Zouhar
UÏ tfietí rok je ve funkci fieditele ti‰nov-

ské Základní umûlecké ‰koly Mgr. Tomá‰
Zouhar. Rodák z Boskovic (nar. 1973)
bydlí nyní v Drásovû. Po absolvování bos-
kovického gymnazia vystudoval na
Masarykovû univerzitû obory hudební
v˘chova a fiízení pûveck˘ch sborÛ.

Vztah k folkloru získal urãitû od rodiãÛ.
Oba dva, je‰tû jako svobodní, pÛsobili
v boskovickém Velenu, maminka byla
houslistkou a tatínek tancoval. Zde se také
seznámili a skonãilo to manÏelstvím, ale
i potom zÛstali souboru vûrni. Na zkou‰ky
i vystoupení s sebou brali své syny
a vzhledem k tomu, Ïe oba se uãili hrát
na housle, brzy se stali ãleny muziky.

Od patnácti let, cel˘ch deset rokÛ,
byl Tomá‰ primá‰em muziky Velenu.
Vystupovali na festivalech, na rÛzn˘ch
pfiehlídkách a kaÏdoroãnû pfiedev‰ím na
boskovickém Horáckém bále. Na tomto
bále vÏdycky hostovala nûjaká cimbá-
lová muzika. Cimbál není horáck˘ ná-
stroj, mu se ale zalíbil, a jak to bylo
moÏné, hrál s cimbálovkami.

Pozdûji v Boskovicích vznikla samo-
statná muzika, která se uÏ pou‰tûla i do
slováck˘ch písniãek.

Velen se ãasto setkával s blanen-
sk˘m souborem Drahan. A i kdyÏ mezi
Boskovicemi a Blanskem je jiÏ tradiãní
rivalita, ãlenové kapel se tím nefiídili.
KdyÏ bylo tfieba, vzájemnû si pomohli
nebo se i jednotliví hráãi zastoupili.
A tak se T. Zouhar blíÏe seznámil s ba-
sistou Franti‰kem Veselkou, kter˘ hrál
v romské hudbû v Brnû, a pfies nûho se

dostal do této hudby. Do‰lo to tak da-
leko, Ïe T. Zouhar si vytvofiil svoji
romskou muziku a v Brnû byly takové
muziky tedy dvû.

Asi pfied sedmi roky se Zouharova
muzika rozpadla a to, co zbylo, se spo-
jilo s dfiíve konkurenãní muzikou, kte-
rou vedl Ivan Ga‰par Hrisko, syn feno-
menálního houslisty Jána Ga‰para
Hriska, známého hlavnû z pÛsobení
v brnûnském BROLNu.

Primá‰em vzniklé muziky se stal
Tomá‰ Zouhar a muzika dostala název
Cimbálová muzika Tomá‰e Zouhara.
Z pûti ãlenÛ jsou tfii Rómové, pÛvodem
z v˘chodního Slovenska, takÏe na reper-
toáru jsou pfiedev‰ím písnû romské a v˘-
chodoslovenské.

Tato muzika byla „dvorní“ muzikou
Bolka Polívky, 16 let doprovázela jeho
vystoupení, ale také v‰echny akce
v Ol‰anech.

Ke stylu své muziky Tomá‰ Zouhar
fiíká, Ïe se nedrÏí pfiesnû melodie, jak
byla zaznamenána a jak to poÏadují
etnografové, ale ãerpají z ní, upravují si
to po svém a hrají ji cikánsk˘m stylem.
Proto se s cimbálovou muzikou Tomá‰e
Zouhara nesetkáte na stráÏnick˘ch
slavnostech ani na jin˘ch podobn˘ch
akcích. Ale lidem se taková hudba líbí,
a to je rozhodující.

Pokraãování v pfií‰tím ãísle.

Josef Ondrou‰ek
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Moravsk˘ ultramaratón
probûhl

V sobotu 7. ãervence v Lomnici skon-
ãil jubilejní 20. roãník Moravského
ultramaratónu (mum.ultracau.cz).

Závodu, nad kter˘m pfievzal zá‰titu
námûstek hejtmana Jihomoravského
kraje pan Stanislav Juránek, se zúãast-
nil rekordní poãet 69 startujících, pfii-
ãemÏ v‰ech 7 etap v leto‰ních tropick˘ch
podmínkách dokonãilo 19 ultramara-
tóncÛ. Obû ãísla znamenají 50% nárÛst
oproti loÀskému roãníku. Ze zahraniãí
pfiijelo 11 úãastníkÛ a na startovní ãáfie
stál stejn˘ poãet Ïen.

Hlavní sedmietapov˘ závod v celkové
délce 301 km vyhrál s drtiv˘m násko-
kem Daniel Orálek (*1970) za 25 hodin
45 minut a 56 sekund, na druhém místû
dobûhl Jifií Bezrouk (*1962) a tfietí byl
Ondfiej Strnad (*1980).

V kategorii Ïen zvítûzila Krist˘na
Hájková (*1984) za 36 hodin 56 minut
42 sekund pfied Martinou Nûmeãkovou
(*1965) a Pavlínou Du‰kovou (*1981).

Zkrácenou tfiíetapovou verzi v délce
129 km vyhráli Tomá‰ Dittrich (*1968)
za 14 hodin 38 minut 42 sekund
a ZdeÀka Komárková (*1974) za 15 ho-
din 21 minut 11 sekund.

Nejstar‰ími úãastníky, ktefií absolvo-
vali v‰ech 7 etap, byli Sigrid Eicherová
(*1940) z Nûmecka a Josef Hol˘ (*1941). 

V‰em 69 úãastníkÛm patfií dík za
hodnotné sportovní v˘kony, 22 organi-
zátorÛm za peãlivû pfiipraven˘ závod
a v neposlední fiadû starostÛm startov-
ních míst v Lomnici, Boskovicích,
Vranovû, Ti‰novû, Ole‰nici a Bystfiici
nad Pern‰tejnûm za podporu a spoluor-
ganizaci nároãného ultramaratónu.

Jifií Bezrouk 
za organizaãní v˘bor MUM

·erkovick˘ pétanque
– ãerven 2012

JiÏ 6. roãník otevfieného turnaje
dvojic v pétanque ·erkovické koulení
se uskuteãnil v sobotu 23. 6. 2012 ve
sportovním areále v ·erkovicích.

Turnaje se zúãastnilo 31 soutûÏících
dvojic (24 párÛ dospûl˘ch a 7 párÛ dûtí)
z okolí  ·erkovic, z Ti‰nova, Brna
a Zastávky.

Cel˘m ãtyfikolov˘m turnajem pro‰la
bez jediné poráÏky pouze vítûzná dvojice.
Koneãné celkové v˘sledky dospûl˘ch:
1. Jaromír ReÏ – David Chalupa  (Brno)
2. Hanka a Karel ·udákovi (Ti‰nov)
3. Jifií Bradáã – Václav Vlãek (Brno)
4. Slávek a Zuzka Randuchovi

(·erkovice)
5. – 6. Milo‰ a Dá‰a Buãkovi (Ti‰nov)
5. – 6. Ivo Buchta – Josef Zacpal

(·erkovice)
6. – 7. Radek Smolík – Zdenûk Smolík

(·erkovice)

Kategorie dûtí – koneãné pofiadí:
1. Katka Bahenská – Monika Vlachová

(·erkovice)
2. Kvûto‰ Tesafi – Tomá‰ Dou‰ek

(·erkovice) 
3. Tomá‰ Kubíãek – Jakub Bahensk˘

(·erkovice)
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4. Klára Brodecká – Krist˘na Zacpalová
(·erkovice)

5. Hanka Senohrábková – Vojtûch Tesafi
(·erkovice)

6. Martin Vyskoãil – Zdenûk Smolík
(Lomnice u T.)

7. Natálka Floriánová – Lucka âerná
(·erkovice)
Turnaj provázelo pfiíjemné letní po-

ãasí a pohodová atmosféra.
Po vyhlá‰ení v˘sledkÛ hlavního tur-

naje v ‰erkovickém areálku hrála nejen
úãastníkÛm turnaje Ïivá hudba k tanci

a poslechu. Zájemci o dal‰í petanquové
klání odehráli je‰tû dal‰í „miniturnaj“
pfii umûlém osvûtlení  do pozdních ve-
ãerních hodin.

Medaile se symboly pétanque
a vûcné ceny pro v‰echny soutûÏící vûno-
vala Obec ·erkovice a dal‰í sponzofii
akce.

Pfiíznivce tohoto sportu zveme na
Turnaj dûtí spojen˘ s turnajem dospû-
l˘ch, kter˘ probûhne v záfií 2012.

Více o ve‰kerém  petanquovém dûní
v Ti‰novû a ·erkovicích: www.repete-tis-
nov.webnode.cz.

MR/O·

Atletick˘ ãtyfiboj

V sobotu 16. 6. 2012 uspofiádal
Atletick˘ klub Ti‰nov tradiãní ãtyfiboj
pro dûti. Úmorné vedro s teplotou ko-
lem 32°C, bezmraãná obloha a záfiící
slunce, to byl první atribut, kter˘ ovliv-
nil sobotní závody. Jednak pfiilákal 155
závodníkÛ, tedy rekordní mnoÏství dûtí
chtiv˘ch atletiky spoleãnû s jejich ro-
diãi, jednak vytvofiil pátou disciplínu
atletického ãtyfiboje. Zvlá‰tû nejmlad‰í
borci a borkynû tento souboj nevybojo-
vali a ode‰li dfiíve. Diplomy jsou pro nû
pfiipraveny na ústfiedí atletického
klubu. V‰ak zpût k závodÛm.
Pofiadatelé napnuli v‰echny své síly,
schopnosti a dovednosti, aby zvládli
nápor závodníkÛ a obstáli se ctí. Skrz
sektory (2 na dálku, 2 na míãek, 1 na
kouli a rovinka na 60 m) se postupnû
pfielévaly skupiny závodníkÛ aÏ k závû-
reãné vytrvalosti. Mezitím závodní kan-
celáfi chrlila v˘sledky a diplomy tako-
vou rychlostí, Ïe po dobûhu poslední

kategorie na vytrvalosti zaãalo ihned
vyhla‰ování v˘sledkÛ. KaÏd˘ závodník
tfiímal v rukou diplom se sv˘mi v˘kony
a cenu, ti nejlep‰í, vystoupiv‰í na
bednu, i medaili. Kromû domácích ti‰-
novsk˘ch závodníkÛ pfiibyla konku-
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rence z Brna, Vy‰kova a Blanska a na
kvalitû (kvantitu jsem jiÏ vzpomenuli)
to bylo znát. Vedení klubu dûkuje v‰em
22 rozhodãím. Pofiadatelé zároveÀ
dûkuji sponzorÛm a partnerÛm atletic-
kého klubu: mûsto Ti‰nov, Geodetická
kanceláfi Souãek, Stavoprogres Brno
a Vitar s.r.o. Uvádíme jen vítûze jednot-
liv˘ch kategorií: Ondfiej âern˘, Eli‰ka
Koneãná, Adam Neãas, Zuzana
Pazourková, Luká‰ Punãocháfi, Adéla
Koláãková, Filip Zeman, AlÏbûta
Jefiábková, Petr JankÛ, Michaela
Hrubá. Zbylé v˘sledky, vãetnû bohaté
fotodokumentace, jsou na webov˘ch
stránkách www.aktisnov.wz.cz.

10 let zaloÏení Atletického
klubu Ti‰nov

Po dopoledních závodech se oãi ti‰-
novsk˘ch atletÛ upfiely na slavnostní
chvíli, coÏ bylo pfiipomenutí si 10 let od
zaloÏení Atletického klubu a to v Rock
Star Café. Úvodní slovo patfiilo pfiedse-
dovi Seberovi, kter˘ pozdravil v‰echny
zúãastnûné, zhodnotil sportovní a eko-
nomickou ãinnost klubu s vyjmenová-
ním nejvût‰ích úspûchÛ. Mezi nû patfií
reprezentanti a medailisté z mistrov-
ství âeské republiky (Filla, Ondrou‰ek,
Miovsk˘, Flamich, Pavelka), 11. místo
na Mistrovství svûta masters a ãeské
seniorské rekordy (Sebera), pravidelná
úãast v II. lize soutûÏe druÏstev (za od-
díl Vy‰kova). Mezi úspûchy patfií i fakt,
Ïe klubem pro‰lo 337 dûtí, mnozí
s mnohalet˘m pokraãováním, ktefií
jsou aktuálnû organizováni ve 4 trénin-
kov˘ch skupinách. Dále klub pofiádá
2x roãnû pro ‰irokou mládeÏnickou ve-
fiejnost atletick˘ ãtyfiboj, pro dospûlé to
je tradiãní podzimní Skokansk˘ trojboj
O Pohár Geodetické kanceláfie Souãek.

Pfiedseda dále podûkoval sponzo-
rÛm a partnerÛm: mûsto Ti‰nov,
Geodetická kanceláfi Souãek,
Stavoprogres – p. Kavalec, Pavel
Ma‰ek – klempífiství, Milu‰e ·i‰mová
– Umi‰i, zmínil v˘bornou spolupráci
s ti‰novsk˘mi ‰kolami, pfiipomnûl cíle
klubu pfii jeho zaloÏení a nastínil vizi
v pfií‰tích letech. Nezapomnûl podû-
kovat dal‰ímu ãlenu dvouãlenného
v˘boru Petfie Seberové. Poté se u mik-
rofonu vystfiídali se sv˘mi zdravicemi
pánové Souãek, Sebera st., Kraváãek
a Novotn˘. Následovalo podûkování
trenérÛm klubu s pfiedáním dárkÛ
a pamûtních plaket. Dal‰ím bodem
bylo promítání vybran˘ch videí a po
rautu se pomyslná bitva pfienesla na
bowlingové dráhy. Zde diplomaticky
fieãeno zvítûzil zejména sport.

Na závûr pfiipomeÀme ústfiední
motto klubu:

Nehledejte rychle svÛj sport, sám si
vás najde. Neslibujte atletice vûrnost
aÏ za hrob hned od samého zaãátku.
Jestli od ní uteãete k jinému sportu, ne-
bude to pokládat za zradu. Odchovala
nejednoho fotbalistu, házenkáfie, volej-
balistu, ko‰íkáfie, cyklistu, tenistu, ves-
lafie i vzpûraãe. AtletÛ, ktefií zaãínali
v jin˘ch sportech, je naopak mnohem
ménû. A tak to bylo, je a bude. Atletika
toto své „matefiské postavení“ dostala
do vínku a pfiijímá ho ne jako údûl, ale
jako v˘sadu. Proto koketuj s atletikou.
Dá ti základy, na kter˘ch vÏdy mÛÏe‰
stavût. A kdo ví, jestli si ona nevybere
právû tebe. MoÏná, Ïe najednou zjistí‰,
Ïe jsi v ní aÏ po u‰i...

Martin Sebera, pfiedseda AK Ti‰nov
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Blahopfiání

Dne 17. ãervence oslavil
své 90. narozeniny pan
JAROSLAV KOPÁâEK.
Hodnû zdraví, ‰tûstí
a pohody do dal‰ích let
pfiejí syn a dcery s rodi-
nami.

17. ãervence oslavil ná‰
tatínek, dûdeãek a pradû-
deãek pan STANISLAV
ROHÁâEK 85 rokÛ.
K tûmto pÛlkulat˘m naro-
zeninám mu pfiejeme
hlavnû zdraví, hodnû sil

a elánu, radost z rodiny a pfiíjemné proÏí-
vání léta na své milované chatû. Za v‰ech-
ny dcera Vûra a syn Slávek s rodinami.
Dûdo, posílám ti velikou pusu, Barborka.

Vzpomínky

Dne 18. 7. 2012 uplynulo 10 rokÛ od úmrtí
na‰í maminky paní RÒÎENY HAVLÁ-
TOVÉ. Vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 11. 7. uplynulo 7 let
od úmrtí na‰eho syna,
manÏela a tatínka pana
PhDr. KARLA FICE,
CSc. S úctou vzpomínají
manÏelka, dûti a ma-
minka.

Dne 17. ãervence uplynul
druh˘ smutn˘ rok, co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ syn a bratr pan
JI¤Í HÁLA. S bolestí
v srdci vzpomínají rodiãe
a bratr Petr s rodinou.

Dne 2. ãervence jsme
vzpomnûli 100. v˘roãí
narození na‰eho milého
manÏela, tatínka, dû-
deãka, tchána pana 
BOHUSLAVA BENDY.
Dne 15. srpna to bude jiÏ

24 rokÛ, kdy od nás naposledy ode‰el.
S láskou stále vzpomínají manÏelka
Marie, Vlasta a Eli‰ka dcery s rodinami
a snacha Marie s rodinou.

Dne 11. 8. 2012 uplyne
1 rok, kdy nás opustila
maminka, babiãka a pra-
babiãka paní JOSEFA
HEJMALOVÁ z Herol-
tic. Za vzpomínku dûkují
dcera a vnuãky s rodi-
nami.

Dne 24. ãervence vzpo-
meneme 8. smutné 
v˘roãí, kdy nás navÏdy 
opustil ná‰ milovan˘ 
manÏel, tatínek, dûdeãek, 
pradûdeãek, tchán pan 
MILOSLAV JELÍNEK. 

Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka
a synové Miloslav a Pavel s rodinami.

Nikdy nezapomeneme
na na‰eho drahého 
JAROSLAVA NEâASE,
dne 18. 7. uplyne tfietí
smutn˘ rok od jeho 
úmrtí a 25. 7. vzpome-
neme jeho nedoÏit˘ch

67 rokÛ. S úctou a láskou vzpomínají
Marta, Jitka, Ale‰, Jan, Helena s rodi-
nou, Franti‰ek s rodinou.

Dne 14. 8. 2012 by se do-
Ïil 64 rokÛ pan PAVEL
·ENK¯¤ z Heroltic.
V‰em, kdo ho znali 
a mûli rádi, za vzpo-
mínku dûkují manÏelka
a dcery s rodinami.

Dne 17. 7. 2012 jsme
vzpomnûli 2. smutné 
v˘roãí co nás navÏdy 
opustila na‰e manÏelka,
maminka a babiãka paní
JANA ZAHRADNÍKOVÁ.
Stále vzpomínají manÏel
a dûti s rodinami.
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Inzerce

Pronájem bytu 2+1 Ti‰nov, Kvûtnická
ã. p. 1618 za 9 000,- Kã / mûs. vãetnû
inkasa. Tel.: 731 914 881

Pronajmu dlouhodobû byt 1+1 v OV po
rekonstrukci, sídl. pod Kvûtnicí. Voln˘
ihned. Nájem vãetnû inkasa 7 500 Kã.
Tel.: +420 776 128 003.

Hledám podnájem v Ti‰novû 1+kk,
1+1, max. 2+1. Cena do 8 tis. K nastû-
hování od srpna 2012. Tel.: 777 314 916

Prodám oplocenou zahradu 519 m2

s chatkou v Lomniãce. Voda, elektrika,
PB, chem. WC. Tel.: 724 323 127

Pronajmu prostory vhodné na kance-
láfie na nám. Míru v Ti‰novû. Tel.: 549
410 279

Pronajmu nebytové prostory
v Ti‰novû, 40 m2 a 60 m2, moÏno i jednot-
livû. Tel.: 724 064 054

Fenky Rhodeského ridgebacka bez
PP, po rodiãích s rodokmenem. Cena do-
hodou. Tel.: 604 740 827

Hledám aupair do Innsbrucku. Inf. 602
505 012 nebo mail: a.kluckner@vebe.at

Su‰áky prádla kovové na míru – bal-
kóny, lodÏie + montáÏ. SoustruÏení,
zakázková kovov˘roba, P. Hlubinka
603 420 867

PÛjãky: zamûstnanci, dÛchodci, OSVâ.
Pracuji pro více vûfiitelÛ. 724 294 608



32 TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2012



33TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2012



34 TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2012



35TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2012



TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2012. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘
zpravodaj roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze
podávat v úfiední hodiny tajemnici redakãní rady paní ·árce Kubátové na Odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14, tel. ã. 549 439 822,
e-mail: sarka.kubatova@ tisnov.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce osobního charakteru
(blahopfiání, vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN zakoupit
za jednotnou cenu Kã 5,-. Pfií‰tí zpravodaj (ã. 14/2012) vyjde 22. srpna 2012 (uzávûrka textÛ i inzerce je 13. 8. 2012).


