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Den otevfien˘ch dvefií
v Kynologickém klubu Ti‰nov.
Foto: Marta Sochorová.
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roslunûné, ale velice suché dny
nám nechávají pln˘mi dou‰ky
vychutnat pravé babí léto.

Krásné poãasí v‰ak pfiidûlává vrásky na-
‰im dobrovoln˘m hasiãÛm, kter˘m v˘-
raznû pfiibylo v˘jezdÛ k poÏárÛm. Na‰i
hasiãi ale nehasili pouze poÏáry, pomá-
hali hasit i „ÏízeÀ“ v nûkter˘ch men‰ích
ãi vût‰ích obcích v okolí Ti‰nova. Dlouho
trvající sucho totiÏ provûfiilo i vydatnost
zdrojÛ pitné vody, která se ukázala na nû-
kter˘ch místech jako nedostateãná.

Své by o této situaci mohli vyprávût
deblín‰tí obyvatelé. Ti‰nov na‰tûstí tyto
problémy nemá pfiedev‰ím díky silnému
zdroji vody v Lomniãce. Kvalita vody je
navíc velmi dobrá, proto je zcela zbyteãné
kupovat za peníze vodu balenou.

Dnes a dennû sl˘cháme o nutnosti
‰etfiit a mûstu Ti‰nov se ‰etfiit dafií. Velké
peníze u‰etfiilo na‰e mûsto vstupem do
svozové spoleãnosti KTS Ekologie s. r. o.
Jen na sbûrném dvofie do‰lo v tomto polo-
letí k poklesu velkoobjemového komunál-
ního odpadu o neuvûfiiteln˘ch 170 tun.
¤eãí ãísel to znamená úsporu 280 tis. ko-
run. Pfiitom KTS nám svoje sluÏby posky-
tuje teprve od dubna. Ptáte se, jak je to
moÏné? Odpovûì asi tu‰íte – mít pod kon-
trolou vlastní svozovou spoleãnost se pro-
stû vyplácí! Proto jiÏ dnes mÛÏeme fiíci, Ïe
za svoz odpadÛ se v Ti‰novû nebude platit
více ani v pfií‰tím roce, i kdyÏ nám to no-
vela zákona o odpadech bude dovolovat.
Od kvûtna potkáváte v na‰ich ulicích in-
spektora vefiejného pofiádku. Za dobu v˘-
konu své funkce fie‰il více jak 500 pfie-
stupkÛ v dopravû a pfiibliÏnû tfietina
uvedeného ãísla jsou je‰tû pfiestupky na
úseku vefiejného pofiádku. Vût‰inu zmí-
nûn˘ch pfiestupkÛ fie‰il domluvou, aby si
lidé uvûdomili svoje pfiestupky a inspek-
tor se tak dostal do povûdomí obãanÛ.
Díky novû pfiijaté mûstské vyhlá‰ce o zá-
kazu pití alkoholu na definovan˘ch vefiej-

n˘ch prostranstvích se podafiilo vytûsnit
skupinku popíjejících v sídli‰ti Kvûtnice.
Inspektor mÛÏe udûlovat pokuty za poru-
‰ení mûstsk˘ch vyhlá‰ek a bude této moÏ-
nosti vyuÏívat.

Mûsto Ti‰nov nepodporuje jen spor-
tovní kluby, ale také obãanská sdruÏení.
Obãanské sdruÏení Ti‰novsk˘ vozíãkáfi
pfii‰lo se zajímavou aktivitou, kterou jsme
rádi podpofiili. Vznikl nápad a projekt,
díky kterému se vyhodnotila bezbariéro-
vost ti‰novsk˘ch  prodejen. Prodejny
s bezbariérov˘m pfiístupem budou ozna-
ãeny samolepkou, která bude zobrazovat
úroveÀ bezbariérovosti. Pan Kadlec, jako
zástupce Ti‰novského vozíãkáfie, akci
inicioval a zorganizoval. Proto mu patfií
moje podûkování. Závûrem této akce bude
pozvání zástupcÛ prodejen a pfiedání
samolepek na radnici.

S bezbariérovostí souvisí i stavební
akce jako rekonstrukce chodníku na ulici
Dvofiáãkovû, rekonstrukce ulice Neru-
dovy, na kterou bude navazovat v˘stavba
pfiechodu pfies Riegrovu ulici smûrem
k ulici Svatopluka âecha. Po pÛlroãních
dohadech s dopravní policií tak snad
dojde i k v˘stavbû tolik potfiebného pfie-
chodu pod hotelem Kvûtnice. Hotel
Kvûtnice navíc dostane v nejbliÏ‰ím
období nová okna.

V posledních dnech h˘be celou na‰í
spoleãností kauza ohlednû metylalkoholu.
Policie v souãinnosti s Ïivnostensk˘m
úfiadem pfii MûÚ Ti‰nov provádí kontroly
provozoven a prodejen. Podezfielé lahve
s alkoholem byly zji‰tûny i v Ti‰novû,
proto Vás chci vyzvat k opatrnosti, aÈ se
mÛÏeme v‰ichni ve zdraví radovat z barev
nadcházejícího podzimu.

Rád bych je‰tû touto cestou pozval
v‰echny obãany na tradiãní Václavské
hody, budu se tû‰it na spoleãné setkání.

Radovan Klusák
místostarosta

P
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Pronájem prostor

Mûsto Ti‰nov nabízí k pronájmu pro-
story v centrální zónû mûsta na ulici
Brnûnská. Jedná se o prostory umístûné
v pravé ãásti pfiízemí budovy s ãíslem
popisn˘m 2 s prosklen˘mi v˘lohami do
ulice Brnûnská. Celková v˘mûra je
136,91 m2 a k tomu náleÏící alikvotní
ãást spoleãn˘ch prostor o v˘mûfie
35,42 m2. Prostory jsou vhodné k vyuÏití
pfiedev‰ím pro obchodní ãinnost. Zadní
ãást je vhodná pro skladování zboÏí. Je
moÏné jednat i o pronájmu ãásti nabíze-

n˘ch prostor. Nabídky je moÏné podávat
na podatelnu MûÚ Ti‰nov, nám. Míru
346. Podmínky na www.tisnov.cz – úfied-
ní deska – zámûr – pronájem nebytového
prostoru, Ti‰nov, Brnûnská 2, vyhlá‰en˘
dne 13. 9. 2012. Prostory jsou volné. Více
informací na MûÚ Ti‰nov, Odboru sprá-
vy majetku a investic, tel.: 549 439 852,
e-mail: monika.svobodova@tisnov.cz

Vstup mûsta Ti‰nova do
místní akãní skupiny (MAS)

Na zasedání Zastupitelstva mûsta
Ti‰nova dne 17. 9. 2012 byl v pozdních
veãerních hodinách po opakovaném hla-
sování schválen vstup mûsta Ti‰nova do
MAS Brána Vysoãiny, o.s.  MAS tak nyní
v Ti‰novû mÛÏe zahájit fiádnou ãinnost
s podporou mûsta, ke které srdeãnû zve

místní podnikatele, neziskové organi-
zace, ale i organizace zfiizované mûstem
ãi JMK, které pÛsobí na území Ti‰nova.

âlenové MAS budou mít moÏnost vo-
lit ãi b˘t voleni do orgánÛ MAS a mohou
se pfiímo podílet na vzniku integrované
strategie rozvoje na‰eho území. 

Na www.masbranavysociny.cz jsou
vystaveny ve‰keré potfiebné informace
vãetnû pfiihlá‰ky. Povûfienou osobou za
mûsto Ti‰nov byl zvolen místostarosta
Ing. Petr Bábor, Ph.D., zastupitelé zvo-
lili i pracovní skupinu pro práci v MAS. 

O vstup do MAS Brána Vysoãiny pro-
jevily váÏn˘ zájem také obce DSO
Deblín, mikroregionu Bíl˘ Potok, jakoÏ
i dal‰í dosud nezapojené obce na
Ti‰novsku a na pomezí Vysoãiny, které
nyní spoleãnû s mûstem Ti‰novem mohou
b˘t partnery dal‰ích MAS v regionu.
Po pfiípadném podpofiení z národních
a evropsk˘ch fondÛ budou moci obãané
na území ãinnosti této MAS podávat pro-
jekty, které prospûjí firmám, organiza-
cím nebo sportu a kultufie v místû.

Za pfiípravn˘ v˘bor
MAS Brána Vysoãiny

Mgr. ZdeÀka Dohnálková

Reklama TTV

Ti‰novská televize nabízí novû moÏ-
nost zvefiejnûní firemní a podnikatelské
inzerce ve videotextové smyãce, která
bûÏí ve vysílání TTV po cel˘ den. Cena
zvefiejnûní jednoho slidu v této video-
smyãce je 300 Kã za t˘den (od ãtvrtka do
ãtvrtka). Textové podklady (cca 4 – 5
fiádkÛ textu) zasílejte na e-mail 
ttv@tisnov.cz – vãetnû obrázku (loga
firmy, produktu), kter˘ bude do slidu za-
fiazen. MoÏnost platby hotovû nebo fak-
turou.Více informací na ttv@tisnov.cz
nebo 777 707 576.
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Investiãní referent
(referent oddûlení investic Odboru správy majetku a investic)

Popis pracovní pozice:
– organizace poptávkov˘ch a v˘bûrov˘ch fiízení na projektovou pfiípravu a reali-

zaci investiãních akcí mûsta,
– organizace pfiedprojektové, projektové pfiípravy a vlastní realizace investiãních

akcí mûsta,
– zpracování plánu investic,
– vedení evidence uzavfien˘ch smluv o dílo a kontrola jejich dodrÏování,
– zpracování Ïádostí o dotace z krajského úfiadu JMK, SFÎP, SZIF, MMR, MF,

SFDI, SFRB,
– pfiíprava podkladÛ a vedení agendy dotací,
– závûreãné hodnocení dotací.

PoÏadavky:
– S· nebo V· vzdûlání – technického nebo ekonomického zamûfiení,
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích; zákon

ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách; zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád;
zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního fiádu (stavební
zákon), 

– znalost obchodního a obãanského zákoníku,
– dobrá znalost práce s PC,
– ¤P skup. B,
– morální bezúhonnost,
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a ãasová

flexibilita, obchodní uvaÏování, kreativní schopnosti,
– nástup dle dohody, nejlépe ihned.

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech za-
mûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 9. – 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 3. 10. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– písemnû na podatelnu MûÚ Ti‰nov do 3. 10. 2012  do 17.00 hod.

– 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



Radnice informuje

5TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2012

Informace k volbám
do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje

Ve dnech 12. a 13. fiíjna 2012 se
uskuteãní volby do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje.

Právo volit do Zastupitelstva Jiho-
moravského kraje má státní obãan
âeské republiky, kter˘ alespoÀ ve druh˘
den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let
a je pfiihlá‰en k trvalému pobytu v obci,
která náleÏí do územního obvodu kraje. 

Voliãsk˘ prÛkaz
Voliãi, ktefií nebudou v termínu voleb

doma, mohou vyuÏít moÏnosti hlasovat
na voliãsk˘ prÛkaz v jiném okrsku na
území Jihomoravského kraje. Právû
tato novinka byla nyní zavedena  i pro
volby do zastupitelstev krajÛ.

Na Mûstském úfiadû v Ti‰novû je
moÏné obdrÏet ãi pfiímo vyplnit Ïádost
o vydání voliãského prÛkazu na Odboru
správních a vnitfiních vûcí – evidenci
obyvatel u paní Zuzany ·imkové v pfií-
zemí budovy na nám. Míru 346,
dv. ã. 117 (tel.ã.549 439 775).

Nejjednodu‰‰í zpÛsob je poÏádat
o vydání voliãského prÛkazu osobnû.
V tomto pfiípadû obecní úfiad o Ïádosti
voliãe po prokázání jeho totoÏnosti uãiní
úfiední záznam, ve kterém ve‰keré po-

tfiebné údaje uvede; o vydání voliãského
prÛkazu osobním podáním lze poÏádat
aÏ do okamÏiku uzavfiení stálého sezna-
mu, tj. do 10. fiíjna 2012 do 16.00 hodin.

Îádost v listinné podobû je tfieba
opatfiit úfiednû ovûfien˘m podpisem vo-
liãe. Písemná Ïádost musí b˘t doruãena
nejpozdûji do 5. fiíjna 2012.

Pfienosná volební schránka
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, ze-

jména zdravotních, dÛvodÛ MûÚ Ti‰nov
(tel. ã.: 549 439 711) a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o umoÏnûní
hlasování mimo volební místnost – do
tzv. pfienosné volební schránky (pouze
v územním obvodu okrsku, pro kter˘
byla okrsková volební komise zfiízena).

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou doruãeny

voliãÛm do místa trvalého pobytu, a to
nejménû 3 dny pfied volbami. Seznam
kandidátních listin pro volby do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje
naleznete na www.volby.cz.

Sídla volebních okrskÛ
a pfiíslu‰nost voliãÛ
volební okrsek ã. 1 – volební míst-
nost v budovû Matefiské ‰koly
– Horova 960 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:

Brnûnská 198, 276, 498, 800, 824,
909, 916, 1600, 1890, Cihláfiská – celá,

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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Hanákova – celá, Hradãanská – celá,
Jamborova – celá, Mahenova – celá,
Mánesova – celá, Mr‰tíkova – celá, Na
Nové – celá, Olbrachtova – celá,
Tûsnohlídkova – celá, Trnec – celá,
U Lubû – celá, U Pily – celá;
volební okrsek ã. 2 – volební míst-
nost v budovû restaurace FIPO
– Hornická 1698 pro voliãe s adre-
sou trvalého pobytu:

Brnûnská 429, 500, 711, 722, 764,
791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689,
Erbenova – celá, Halasova – celá,
Hornická 950 - 953, 957, 1519 – 1530,
1698, Horova – celá;
volební okrsek ã. 3 – volební míst-
nost v budovû Základní ‰koly
– Smí‰kova 840 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:

Al‰ova – celá, Brnûnská 184, 262,
264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292,
305, 320, 352, 381, 406, 421, 472, 488,
700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569,
Chodníãek – celá, Dobrovského – celá,
Dvofiákova – celá, Havlíãkova – celá,
Hornická 468 – 471, 899 – 901,
Hfibitovní – celá, Husova – celá,
Hybe‰ova – celá, Hynka Bíma – celá,
Kvapilova – celá, Máchova – celá,
Majorova – celá, Na Mlékárnû – celá,
Na Rybníãku – celá, PurkyÀova – celá,
Revoluãní – celá, Riegrova 212, 285,
302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390,
397, 399, 425, 707,  Smetanova – celá,
Smí‰kova – celá, Vrchlického – celá,
Wágnerova – celá;
volební okrsek ã. 4 – volební míst-
nost v budovû Mûstského kultur-
ního stfiediska – Ml˘nská 152 pro
voliãe s adresou trvalého pobytu:

Brnûnská 2 - 4, 6, 7, 9 – 11, 147
– 159, 170, 185, 196, 231, 232, 252, 260,
286, 325, 475, 792, 1887, Cáhlovská
– celá, âerven˘ ml˘n – celá, Dvofiáãkova
– celá, Halouzkova – celá, Janáãkova

– celá, Jungmannova – celá, Karasova
– celá, Klá‰terská – celá, Koráb – celá,
Kostelní – celá, Ml˘nská – celá,
NádraÏní – celá,  Na Kopeãku – celá, Na
Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá,
nám. Komenského – celá, nám. Míru
– celá, Neumannova – celá, Ostrovec
– celá, Pej‰kov – cel˘, Pod Kvûtnicí
– celá, Procházkova – celá, RáboÀova
– celá, Radniãní – celá, Trmaãov – celá,
U Humpolky – celá, U Náhonu – celá,
U Stfielnice – celá, U Svratky – celá,
U Tratû – celá, Za Krétou – celá, Za
Ml˘nem – celá z k.ú. Ti‰nov;

âísla popisná vût‰í neÏ 1000
a men‰í neÏ 1500 jsou domy z katastrál-
ního území Pfiedklá‰tefií. Tito obãané
hlasují v Pfiedklá‰tefií (zejména ul. Za
Ml˘nem).
volební okrsek ã. 5 – volební míst-
nost v budovû Gymnázia  Ti‰nov
– Na Hrádku 20 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:

Bezruãova – celá, âernohorská
– celá, Drbalova – celá, DruÏstevní
– celá, Jiráskova – celá, Kuk˘rna – celá,
Kvûtnická 1610 - 1620, 1717 – 1724,
Lomnická – celá, Na Hrádku – celá,
nám. 28. fiíjna – celá, Nerudova – celá,
Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova
25, 270, 281, 310 – 312, 318, 321, 323,
324, 332, 431 – 435, 676, 677, 686,
Sv. âecha – celá, Tyr‰ova – celá;
volební okrsek ã. 6 – volební míst-
nost v budovû základní ‰koly
– nám. 28. fiíjna 1708 pro voliãe
s adresou trvalého pobytu:

Dfiínová – celá, Králova – celá mimo
ã.p. 1742, Kvûtnická 1621 – 1640,
Osvobození – celá;
volební okrsek ã. 7 – volební míst-
nost v budovû b˘valé ‰koly – Jamné
28 pro voliãe s adresou trvalého po-
bytu v místní ãásti Jamné;
volební okrsek ã. 8 – volební míst-



Radnice informuje

7TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2012

nost v budovû Kulturního domu
– Hajánky 23 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu v místní ãásti
Hajánky a Hájek;
volební okrsek ã. 9 – volební míst-
nost v budovû Domu s peãovatel-
skou sluÏbou (b˘val˘ penzion)
– Králova 1742 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:

Dlouhá – celá, Formánkova – celá,
K âimperku – celá, Králova 1742, Marie
Pavlíkové – celá, Na Honech – celá,
Ranného – celá, Valova – celá.

Informace
Dal‰í informace k volbám lze získat

na webov˘ch stránkách Ministerstva
vnitra âR http://www.mvcr.cz
/volby.aspx, webov˘ch stránkách mûsta
v sekci „Aktuální informace“ nebo pfiímo
na MûÚ Ti‰nov na tel. ã. 549 439 713
nebo 549 439 777.

Jifií Dospí‰il
vedoucí Odboru správních a vnitfiních vûcí

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekonstruk-
cí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací
– bude pfieru‰ena dodávka elektrické
energie:
Dne 27. 9. 2012 od 7.15 do 15.00 hod.
Vypnutá oblast:

V Ti‰novû bude bez napûtí ãást mûs-
ta napájená z trafostanice „Hfibitov“,
a to ulice âernohorská, Hynka Bíma,
ãást ulice Tyr‰ovy od âernohorské po
Nerudovu ulici, ãást ulice Jiráskovy od
âernohorské po Nerudovu ulici, ãást
ulice DruÏstevní od âernohorské po
Nerudovu ulici a ãást ulice Na Honech
od âernohorské po Nerudovu ulici.

Dále ãást mûsta napájená z trafosta-

nice „U nemocnice“ – ulice Chodníãek,
Hfibitovní, ulice Dvofiákova od
ul. Vrchlického po ulici Riegrova, ulice
Riegrova od nemocnice po
ul. Dvofiákova, ul. Husova, Smí‰kova,
Kvapilova, Smetanova, Vrchlického,
Hybe‰ova, Máchova, ulice Na Rybníãku
od nemocnice po ul. Havlíãkovu, ulice
PurkyÀova od nemocnice po
ul. Máchova. (Bez napûtí bude nemocni-
ce, záchranná sluÏba, matefiská ‰kola
– Sluníãko).

V Îelezném bude bez napûtí nová
lokalita RD u firmy Limova – jin˘ do-
davatel el. energie a odbûratelská tra-
fostanice Ti‰nov Limova – vypnutí se
net˘ká domácností.

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

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

Den seniorÛ – ãtvrtek
4. 10. od 13.30 – oslava
Mezinárodního dne se-
niorÛ v jídelnû DPS

Králova. V programu uvidíte taneãní
vystoupení, pûveck˘ soubor
z Nedvûdice, ukázku barmansk˘ch do-
vedností v podání Martina Masafie
z SO· Fortika, vystoupení dûtí, maÏo-
retky, Franti‰ka Kratochvíla na klavír.
V druhé ãásti programu zahrají k tanci
Ma‰kovi z Kufiimi. Akce se koná pod zá-
‰titou europoslankynû Ing. Bc. Zuzany
Brzobohaté. Obãerstvení zaji‰tûno.
Vstupné dobrovolné. 

Dny otevfien˘ch dvefií – v úter˘ 9.
10. a stfiedu 10. 10. 2012 vÏdy v dobû od
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9 do 16 hodin probíhají v rámci 4. roã-
níku T˘dne sociálních sluÏeb v âR,
kter˘ se letos koná od 8. do 14. fiíjna
2012 s mottem: ...ABY SE âLOVùK
CÍTIL B¯T âLOVùKEM.

VyuÏijte moÏnosti prohlédnout si ne-
jen vefiejnû pfiístupné prostory Centra
sociálních sluÏeb, ale také nahlédnout
do nûkter˘ch bytÛ.  Zájemci se mohou
dovûdût o sluÏbách poskytovan˘ch CSS,
o podmínkách pfiijetí Ïádosti o ubyto-
vání v DPS, o Ïivotû seniorÛ v domû
s peãovatelskou sluÏbou, o probíhajících
akcích.  Souãástí dnÛ otevfien˘ch dvefií
bude v˘stava ruãních prací.

Plavání a relaxace
ve Wellness Kufiim

Od stfiedy 3. 10. 2012 zaãneme opût
jezdit plavat do Kufiimi.

Zatím máme dohodnuté termíny
3. 10. a 31. 10. 2012. Dal‰í plavání se
bude konat podle zájmu seniorÛ.

Odjezd z Ti‰nova v 11.45 hod. od
Podhorácké restaurace. Autobus zasta-
vuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu 90 Kã zahr-
nuje dopravu i vstupné. Pfiedpokládan˘
návrat kolem 15. hodiny.

Pro úãastníky jsou na 90 minut pro-
najaty v‰echny ãtyfii dráhy plaveckého
bazénu, dále se mohou volnû pohybovat
v „mokré“ ãásti areálu, kde se nachází
rekreaãní bazén s divokou fiekou, vífii-
v˘mi lavicemi a vodním hfiibem, dále ví-
fiivá lázeÀ, parní sauna, ‰kolní bazén
s posuvn˘m dnem a 2 chrliãe vody.

Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové a Ludmily
·paãkové na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274. Prosíme o úhradu zájezdu pfii
pfiihla‰ování.

Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích

Ve stfiedu 17. 10. 2012. Dal‰í termíny

zájezdÛ do Boskovic budou dohodnuty
podle zájmu seniorÛ.

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 170 Kã zahr-
nuje dopravu i vstupné.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl zamluven plaveck˘
bazén, relaxaãní bazén s perliãkov˘mi
lÛÏky a sedátky, vífiivá vana, infra-
sauna, parní sauna a finská sauna.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 17. hod.

Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové a Ludmily
·paãkové na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274. Prosíme o úhradu zájezdu pfii
pfiihla‰ování.

Dílniãky
Od 7. 9. 2012 se konají pravidelné

rukodûlné dílny, vÏdy v pátek od 13.00
hodin v pfiísálí jídelny DPS Králova.
Zveme v‰echny zájemce o ruãní práce.

Pfiipravujeme
5. listopadu – zájezd na plavání do

Mo‰onu

Poznámka k zaji‰Èování akcí CSS
Kulturní a spoleãenské akce CSS

Ti‰nov jsou v souãasné dobû zaji‰Èovány
v rámci sociálnû aktivizaãních sluÏeb.
Patfií sem zájezdy, zábavy, kulturní vy-
stoupení, rukodûlné dílny, pravidelné
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cviãení, pfiípadnû dal‰í aktivity. V‰ech
akcí se mohou úãastnit seniofii, pfií-
padnû zdravotnû postiÏení nejen z DPS,
ale také z Ti‰nova a okolí.

Do ãervna 2011 byla hlavním organi-
zátorem aktivizaãních ãinností paní
Romana Koneãná. BohuÏel se situace
vyvinula tak, Ïe po roãní nemocenské
musela sama paní Koneãná v CSS
ukonãit pracovní pomûr ze zdravotních
dÛvodÛ. Touto cestou jí chci znovu podû-
kovat za v˘bornû odvedenou práci a po-
pfiát mnoho zdraví a ‰tûstí.

Nyní se pfii na‰ich akcích budete set-
kávat se dvûma pracovnicemi v sociál-
ních sluÏbách: paní Martu ·pirkovou jiÏ
mnozí pfii na‰ich akcích poznali. Paní
·pirková v‰ak jiÏ byla pfiijímána do
Centra s tím, Ïe organizování akcí není
její hlavní pracovní náplní. PfiestoÏe se
v rámci moÏností zhostila sv˘ch úkolÛ
se ctí, potfiebují sociálnû aktivizaãní
sluÏby pracovníka, kter˘ se této ãin-
nosti mÛÏe vûnovat plnû. Z nûkolika
vhodn˘ch kandidátek byla vybrána paní
Ludmila ·paãková, která bude od fiíjna
tou hlavní osobou, u níÏ se budete
napfiíklad pfiihla‰ovat na zájezdy a se
kterou budete v kontaktu pfii rÛzn˘ch
akcích CSS – jak pevnû vûfiím, ke spo-
kojenosti v‰ech a ke zv˘‰ení kvality
námi poskytovan˘ch sluÏeb.

Ing. Mgr. Jana Wildová,
fieditelka CSS Ti‰nov

Domy s peãovatelskou
sluÏbou (DPS)

Nejsou ani penzionem pro dÛchodce,
jako pfii svém vzniku, ani zafiízením so-
ciální péãe podle zákona ã. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluÏbách. V rámci sluÏeb
pro seniory v‰ak mají dÛleÏitou a neza-
stupitelnou úlohu. UmoÏÀují Ïít senio-
rovi ve svém soukromí, zafiídit si byt

vlastním nábytkem a organizovat si Ïi-
vot podle sv˘ch pfiedstav a souãasnû mít
moÏnost spoleãenského kontaktu a za-
ji‰tûní péãe o svou osobu.

KaÏd˘ obyvatel DPS má na byt ná-
jemní smlouvu, která se fiídí obãansk˘m
zákoníkem jako kterákoliv jiná nájemní
smlouva. V DPS není Ïádn˘ spoleãn˘ re-
Ïim ve smyslu budíãku, snídanû, apod.,
platí zde pouze domovní fiád. Ubytovan˘
si individuálnû sjednává peãovatelskou
sluÏbu podle sv˘ch potfieb a platí za pro-
vedené úkony. Pfiidûlování bytÛ se fiídí
pravidly vydan˘mi mûstem Ti‰nov.
Podmínkou je napfiíklad pobírání sta-
robního nebo plnû invalidního dÛchodu. 

Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov
provozuje domy s peãovatelskou sluÏbou
na dvou místech – na ulici Králova a na
ulici K âimperku.
DPS Králova 1742

Nejstar‰ími budovami areálu jsou
objekty A a B, které byly zkolaudovány
v roce 1994. V následujících letech po-
tom pfiibyly postupnû budovy C a D.

„Béãko“ je objektem pro zaji‰tûní
technického zázemí areálu DPS. V této
budovû najdete sídlo pfiíspûvkové orga-
nizace Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov – tzn. kanceláfi fieditelky CSS,
vedoucí peãovatelské sluÏby, zázemí pe-
ãovatelek a správu DPS. Dále je zde or-
dinace praktického lékafie, jídelna, kni-
hovna, kondiãní tûlocviãna, rehabilitace,
kadefinictví a svoje kanceláfie zde má
také O‰etfiovatelská a peãovatelská
sluÏba Oblastní charity Ti‰nov. V bu-
dovû C funguje prodejna potravin,
v objektu D se pfiipravuje otevfiení ne-
kufiácké kavárny. V‰echny prostory
DPS jsou bezbariérové.

Na Královû ulici je celkem 145 byto-
v˘ch jednotek, z toho 118 bytÛ 1+kk
a 27 bytÛ 2+kk. Byt je tvofien obytnou
místností, sociálním zafiízením (sprcha
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a WC) a chodbou. Jednotlivé byty jsou
vybaveny kuchyÀskou linkou a dvouplo-
t˘nkov˘m elektrick˘m vafiiãem. Ostatní
vybavení a zafiízení si pofiizují obyvatelé
samostatnû. K nûkter˘m bytÛm patfií
balkon. Ve v‰ech objektech jsou nájem-
níkÛm k dispozici prádelny a su‰árny,
koupelny a spoleãenské místnosti.

DPS K âimperku 1812, 1813
Domy s peãovatelskou sluÏbou na

ulici K âimperku ã. p. 1812 a 1813 jsou
nejnovûj‰í. Celkem je zde 60 bytov˘ch
jednotek, z toho 43 bytÛ 1+kk  a 17 by-
tov˘ch jednotek 2+kk. Vybavení bytÛ je
obdobné jako na Královû ulici. Také zde

jsou nájemníkÛm k dispozici spoleãné
prádelny, vybavené automatick˘mi
praãkami, spoleãné koupelny a míst-
nosti pro umístûní kol.

Ubytování v DPS – odpovûdi
na nejãastûj‰í dotazy

Kde si mohu zaÏádat o ubytování
v Domû s peãovatelskou sluÏbou?

Nejlep‰í je pfiijít osobnû do kanceláfie
fieditelky CSS nebo kanceláfie DPS a po-
tfiebné tiskopisy si vyzvednout. Je moÏ-
né si je také stáhnout na stránkách
www.css.tisnov.cz.
Kdo si mÛÏe zaÏádat o ubytování
v Domû s peãovatelskou sluÏbou?

Îadatel musí pobírat starobní dÛ-
chod nebo pln˘ invalidní dÛchod a musí
b˘t sobûstaãn˘. To znamená, Ïe je scho-
pen Ïít v bytû sám, jen s v˘pomocí pe-
ãovatelské sluÏby. Îadatel také nesmí
mít Ïádné dluhy vÛãi obci, v níÏ trvale
bydlí.
MÛÏe si podat Ïádost i nûkdo,
kdo nebydlí v Ti‰novû?

MÛÏe. B˘t obãanem Ti‰nova není
podmínka pfii podání Ïádosti, ale je to
v˘hoda. Mimoti‰nov‰tí ãekají déle.
Platí se nûco pfii nástupu do DPS?

Ne. Îádn˘ jednorázov˘ popla-
tek se neplatí. Pfied

ubytováním na
DPS je nutné
pouze absolvo-
vat vstupní pro-
hlídku u lékafiky
na DPS.
Jaké jsou ãe-
kací doby na
byt v DPS?
Je tfieba poãítat
s ãekací dobou
alespoÀ tfii, ãtyfii
roky. V‰echny
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byty v DPS jsou obsazeny, takÏe dal‰í
nájemník mÛÏe bydlet aÏ po uvolnûní
bytu nájemníkem pfiedchozím. Nelze od-
hadnout, kolik bytÛ se za rok uvolní
a kdy tedy pfiijde fiada na konkrétního
Ïadatele.
KdyÏ je Ïadatel v pofiadníku
„na fiadû“, musí se nastûhovat?

Nemusí, Ïadatel mÛÏe ponechat Ïá-
dost v evidenci a posunout dobu, kdy se
ubytuje, na pozdûji. Je v‰ak tfieba pfii-
hlá‰ku do DPS povaÏovat za závaznou.
Zejména v pfiípadû, kdy je jiÏ Ïadatel za-
fiazen v uÏ‰ím v˘bûru, mûl by b˘t roz-
hodnut˘ skuteãnû do DPS nastoupit.
Je moÏné si vybrat, ve kterém
bytû budu bydlet?

Pokud má Ïadatel nûjaké poÏadavky
na byt, mÛÏe je uvést v Ïádosti. Je tfieba
poãítat s tím, Ïe ãím více je poÏadavkÛ,
tím déle musí Ïadatel ãekat v pofiad-
níku.
Jak vlastnû funguje bydlení
v domû s peãovatelskou sluÏbou?

KaÏd˘ obyvatel DPS má nájemní
smlouvu na byt – buì jednogarsoniéru
nebo dvojgarsoniéru (ty se pfiidûlují
párÛm). Jedná se o jeho soukromí, kam
nikdo z vedení Centra nebo z peãovate-
lek nesmí bez souhlasu nájemníka.
Kolik zaplatí nájemník v DPS
mûsíãnû?

Nájemné spolu se zálohami na vodu,
teplo, elektfiinu se u jednogarsoniér ve-
jde do cca 4 000,- Kã, u dvojgarsoniér do
7 000,- Kã. Peãovatelská sluÏba a obûdy
se sjednávají individuálnû. Snídanû
a veãefie nezaji‰Èujeme.
Je moÏné mít v DPS psa?

Ne. Chov jak˘chkoliv zvífiat na  DPS
není moÏn˘.
Co se stane, kdyÏ se zdravotní stav
obyvatele DPS v˘raznû zhor‰í?

Na DPS Králova jsou zfiízeny pokoje
s intenzivní, 24hodinovou, peãovatel-

skou sluÏbou, kde mohou obyvatelé DPS
doÏít v jim známém prostfiedí. PokojÛ je
v‰ak pouze 7 a nelze zde umístit
osoby, jejichÏ zdravotní stav vyÏaduje
komplexní o‰etfiovatelskou péãi nebo
které ohroÏují sebe ãi ostatní.

Dal‰í informace mÛÏete získat
osobnû u pracovníkÛ CSS Ti‰nov nebo
na telefonních ãíslech 549 410 301 nebo
549 410 310.

Krátkodobé ubytování v DPS
Je urãeno seniorÛm, o které peãuje

rodina doma, v jejich pfiirozeném sociál-
ním prostfiedí. VyuÏívá se v pfiípadû, kdy
peãující osoba potfiebuje nezbytn˘ odpo-
ãinek pro nabrání sil (napfi. dovolená
ãi lázeÀsk˘ pobyt), nastane potfieba
stavebních úprav ãi malování v domác-
nosti, apod. Senior je ubytován na urãi-
tou dobu (nejdéle 1 mûsíc) v pokoji
vybaveném polohovacím lÛÏkem, toalet-
ním kfieslem a dal‰ím potfiebn˘m vyba-
vením. Po celou dobu pobytu má k dis-
pozici nepfietrÏitou peãovatelskou
sluÏbu, kterou si sjednává podle sv˘ch
potfieb na konkrétní úkony.

Dotazy t˘kající se krátkodobého
ubytování v DPS a pfiípadné rezervace
termínu ubytování: p. ·ikulová, tel. 549
410 312.

Doporuãujeme nav‰tívit Dny
otevfien˘ch dvefií v Centru sociálních
sluÏeb, které se kaÏdoroãnû konají
v rámci T˘dne sociálních sluÏeb. Letos
budeme mít  dny otevfien˘ch dvefií
v úter˘ 9. 10. a ve stfiedu 10. 10., v dobû
od 9.30 do 16.00 hodin. VyuÏijte moÏ-
nosti prohlédnout si nejenom spoleãné
prostory, ale zejména jednotlivé byty.

Ing. Mgr. Jana Wildová
fieditelka CSS Ti‰nov
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

Sax&Crime,
po-Hodov˘ crazy jazz z Rakouska

29. záfií  od 19.00 hod.
zahrádka Café U Palce

(v pfiípadû ‰patného poãasí uvnitfi Café)
(spolupofiádá MûKS a Café U Palce)

Vstupné 90,- Kã

Láska a páreãky
– divadelní pfiedstavení

4. fiíjna v 19.00 hod.
kino Svratka

Pfiijìte na úplnû poslední divadelní
pfiedstavení pfied rekonstrukcí sálu
kina!!!

Úãinkují: Simona Postlerová,
Katefiina Janeãková, Jan Révai, Jarmil
·kvrna, Karel Zima, Ernesto âekan,
Libor Jeník, Juraj Bernáth.

Autor: Jean-Luc Lemoine. ReÏie:
Jaromír Janeãek.

Mistrovsky napsaná, místy hofiká,
francouzská komedie – to je základ.
Ov‰em její nezapomenuteln˘ diváck˘

záÏitek silnû ovlivní vynikající pfieklad,
reÏie a herecké hrátky. Ano to jsou
Láska a páreãky. Hra z Francie roku
2004, ve které se komick˘m zpÛsobem
demonstrují problémy nastupující do-
spûlosti.
Vstupné: 1. – 9. fiada za 210,- Kã;
10. – 25. fiada za 180,- Kã.
Vstupenky moÏno zakoupit v pfiedpro-
deji v knihkupectví u paní Ra‰kové.

KPH – Doteky strun
a kouzla mûchu

10. fiíjna v 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Jitka Ba‰tová – akordeon
Jindfiich Macek – loutna

Ze skladeb H. Newsidlera,
J. Dowlanda, D. G. Speera, J. S. Bacha,
C. Debussyho, G. Klucevseka
a A. Piazzolly.

Pofiad chce posluchaãÛm pfiedstavit
upravené kompozice pro netradiãní duo
– kombinace moderního a historického
nástroje pfiiná‰í zcela nové hudební
my‰lenky a barevné nápady.
Vstupné: 100,- Kã. Pro dûti, studenty
a seniory 60,- Kã. Jeden dospûl˘ dopro-
vod dítûte zdarma.
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Koncert Schodi‰tû (dfiíve Nahoru
po schodi‰ti dolÛ band
– s Markem Brodsk˘m)

Pfiedkapela: Tumpach Kvoã
19. fiíjna v 19.00 hod

velk˘ sál MûKS
Schodi‰tû (ex-Nahoru po schodi‰ti

dolÛ band) se rozjíÏdí na hutné turné
k aktuální fiadové desce Roztoky. Album
Roztoky sklízí v recenzích pozitivní
body, fiada hudebních novináfiÛ
(i hudebníkÛ) ho neváhá srovnávat se
„zlat˘m fondem kapely“, vyzdvihuje
energiãnost, ‰vih, nadhled i zvuk.
Vstupné 120,- Kã.

Folková skupina Nezmafii
26. fiíjna v 19.00 hod.

velk˘ sál MûKS
Folková legenda je charakteristická

vícehlas˘m vokálem s doprovodem akus-
tick˘ch nástrojÛ. Její repertoár tvofií
pfieváÏnû vlastní písnû, ale i svûtová fol-
ková klasika. Na koncertû zazní písniã-
ky z jejich posledního CD „Kdo si zpívá,
má do ráje blíÏ“, ale posluchaãi si mohou
bûhem jednoho koncertu zazpívat i pís-
niãky ze v‰ech období kapely od historie
aÏ po souãasnost (www.nezmari.cz).
Vstupné 150,- Kã

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

V˘stava „Generace po generaci“
28. záfií – 25. listopadu 2012

V̆ stava, která sv˘m náv‰tûvníkÛm
pfiiblíÏí Ïivot seniorÛ v minulosti i sou-
ãasnosti a seznámí s ‰irokou paletou
sluÏeb a aktivit pro seniory v na‰em re-
gionu, se koná u pfiíleÏitosti Evropského
roku aktivního stárnutí a mezigene-
raãní solidarity 2012. V̆ stavu, která
vznikla ve spolupráci Muzea mûsta
Ti‰nova a poboãky Muzea Brnûnska
– Podhoráck˘m muzeem, pofiádá po-
slankynû Evropského parlamentu
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá. Souãástí
v˘stavy budou také fotografie poslu-
chaãÛ Univerzity tfietího vûku Vysokého
uãení technického v Brnû pod vedením
JUDr. Miloslava Jedliãky.
Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

POZOR!
Rádi bychom poprosili vefiejnost

o zapÛjãení maleb ãi grafik Karla
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Formánka (1907 – 1992) pro pfiipravova-
nou v˘stavu v galerii Josefa Jambora.

V pfiípadû laskavého zapÛjãení kon-
taktujte prosím kurátora v˘stavy pana
Franti‰ka Vejpustka na danfrie@se-
znam.cz nebo 724 252 257 nebo sekreta-
riat@kulturatisnov.cz, 737 156 282.

Pfiedem mockrát dûkujeme!
Karel Formánek Ïil v Ti‰novû, vy-

studoval brnûnskou ·kolu umûleck˘ch
fiemesel a pÛsobil jako uãitel. V kres-
bách zachytil rÛzná ti‰novská zákoutí
a historické domy.

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 nedûle 10 – 17 hod. KaÏdou
stfiedu vstup pro vefiejnost zdarma.
Vstupné 20,- Kã, sníÏené 10,- Kã.

P¤IPRAVUJEME

Písniãkáfi Vojta Kiìák Tomá‰ko
9. listopadu v 19.00 hod.

velk˘ sál MûKS
Vojta Kiìák Tomá‰ko, ãesk˘ tramp-

sk˘ a folkov˘ písniãkáfi z Lokte nad

Ohfií, zakladatel skupiny Roháãi a drÏi-
tel nûkolika Port, autor legendárních
písniãek jako je Toulavej ãi Nebe plné
koní.

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.

Brnûnská 152
tel.: 549 410 046

Rozlouãení s 35mm
aneb klasické kino naposledy

Ti‰novské kino Svratka na tento
okamÏik ãekalo hodnû dlouho a dobrá
zpráva je, Ïe se koneãnû doãkalo. Jsou
pfied námi poslední tfii projekce v kinû
Svratka na dosluhující technologii
35mm, která se stane v kinech minu-
lostí a bude nahrazena technologií digi-
tální, coÏ pro provozovatele kin zna-
mená konec velk˘ch beden s kopiemi
filmÛ a moÏnost uvádût film aÏ nûko-
lik mûsícÛ po premiéfie. Hlavní zmûnu
ov‰em pozná hlavnû divák, a to v po-
dobnû digitálního obrazu (vãetnû 3D)
a kvalitního vícekanálového zvuku
u filmu, na kter˘ nebude muset dlouho
ãekat, ale bude mít moÏnost zajít si do
kina ihned v premiérovém t˘dnu, tak
jak mûl moÏnost doposud pouze v Brnû.
NeÏ ov‰em tato moÏnost nastane a kino
projde rekonstrukcí, ãeká nás v˘jimeãná
chvíle, protoÏe kino se poprvé v historii
bude stûhovat do náhradních prostor.
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V malém sále ti‰novského Muzea mûsta
Ti‰nova a v sále MûKS se mÛÏete tû‰it
na pestrou nabídku klubov˘ch filmÛ,
kvalitních ãesk˘ch dokumentÛ a tfieba
i na Festival zimních sportÛ. O nabídku
pfiitaÏliv˘ch filmÛ tedy rozhodnû nepfii-
jdete.

A co zajímavého v fiíjnu uvedeme?
Kromû opakování Doby Ledové 4
(první promítání v letním kinû zazna-
menalo rekord v poãtu divákÛ, celkem
635 divákÛ, dûkujeme!) a nového filmu
tandemu Viewegh-Hfiebejk Svatá ãtve-
fiice bych rád diváky pozval na po-
slední promítání a rozlouãení se s ki-
nem, a to v podobû projekce kultovního
„muzikálu totalitního vûku“ Koufi
(3. 10. v 19:30). Aby tûch v˘jimeãností
v fiíjnu nebylo málo, tak na v‰echny
v˘‰e zmínûné filmy bude mimofiádnû
zlevnûné vstupné pouze 50 Kã!

Filmov˘ klub v muzeu nabídne na-
pfiíklad poctu nedávno zesnulému
Radoslavu Brzobohatému, jenÏ vytvofiil
nezapomenutelnou roli ve filmu Ucho
(10. 10.), první z volného cyklu doku-
mentÛ reÏisérky Heleny Tfie‰Èíkové
Soukrom˘ vesmír (17. 10.) nebo film
Woodyho Allena inspirovan˘ New
Yorkem UÏívej si, co to jde (31. 10).

Více informací o programu kina
v fiíjnu i místech promítání se dozvíte na
webov˘ch stránkách a nejaktuálnûji na
facebookovém profilu kina www.face-
book.com/KinoSvratka.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

3. a 17. 10. 2012 v 17.00 pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Italská ope-
ra 19. a zaãátku 20. století

9., 10., 23.  a 24.10. 2012 v 17.00
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ
– Potfieba vnitfiní krásy a umûní ev-
ropského romantismu

Salonky

Exkurze do Letohrádku Mitrovsk˘ch
18. 10. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do
Letohrádku Mitrovsk˘ch v Brnû.

Letohrádek Mitrovsk˘ch je klasi-
cistní zámeãek nacházející se pfii
VeletrÏní ulici v Brnû. Roku 1779 si jej
nechal postavit jako letní odpoãinkové
rodinné sídlo hrabû Antonín Mitrovsk˘.
V rozsáhlé zahradû kolem letohrádku
byla rovnûÏ oranÏerie a skleník pro pûs-
tování ananasÛ.V souãasnosti se zde
konají v˘stavy, koncerty, ale také
svatby a jiné spoleãenské akce.

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v knihovnû nebo na telefonním ãísle 549
121 001-5.

Sraz úãastníkÛ: v 8.45 hod. u vlako-
vého nádraÏí v Ti‰novû (cestovné si hra-
dí kaÏd˘ sám).
Cena za vstup do Letohrádku: 40 Kã

Beseda

Bájeãná KodaÀ
25. 10. 2012 v 17.00 hod.

Cestopisná pfiedná‰ka Tomá‰e âer-
nohouse nás zavede do Kodanû, hlavní-
ho mûsta Dánska. Nav‰tívíme Malou
mofiskou vílu, vodní kanál Nyhavn, zá-
bavní park Tivoli, zámek Amelienborg,
pivovar Carlsberg, dánsk˘ parlament
Folketinget a mnoho dal‰ího. Podíváme
se i na místa v okolí Kodanû – královsk˘
revír Dyrehaven, nejdel‰í most v Evropû
pfies Öresund ãi rybáfiské mûsteãko
Drag’r, ze kterého se vydáme s místním
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rybáfiem v jeho lodi na lov. Pfiedná‰ka
pfiedstaví KodaÀ denní i noãní, letní
i zimní a v pfiípadû zájmu také vánoãní.
Dozvíme se také mnoho zajímavého
o povaze DánÛ (KodaÀanÛ) a o zpÛsobu
jejich Ïivota.

Pfiijìte se nechat unést krásou to-
hoto severského mûsta!

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Markéta Pilátová – Kiko
a tajemství papírového mot˘la
1. 10. 2012 v 8.30

Dûtské oddûlení pfii mûstské 
knihovnû pfiipravilo pro v‰echny zá-
jemce besedu se spisovatelkou
Markétou Pilátovou. Autorka bude ãíst
ze své knihy Kiko a tajemství papíro-
vého mot˘la, která je plná záhad a do-
brodruÏství. V závûru besedy si dûti
budou vyrábût drobné origami.

Komediomat v Ti‰novû!

Ve stfiedu 10. 10. budete moci zhléd-
nout v RockStar Café KOMEDIOMAT
– improvizaãní show zaloÏenou na fiadû
nápadit˘ch a originálních her a scének.
Úãinkující herci neznají dopfiedu kon-
krétní zadání a musí proto v prÛbûhu
veãera velmi pohotovû reagovat. Do vy-
m˘‰lení jednotliv˘ch postav a úkolÛ pro
herce je hojnû zapojeno i publikum. V‰e

je v rychlém tempu podfiízeno co nejvût-
‰ímu poãtu gagÛ a zábavû, která si Vás
získá. Smr‰È scének, neãekan˘ch point,
smíchu i originality – to je Komediomat.
Kdo zná z TV Prima pofiad „Partiãka“
ten ví, o co jde. Vstupenky je moÏné zís-
kat v pfiedprodeji za 125,- Kã v RockStar
Café. Na místû v den konání budou
k dispozici za 150,- Kã. Zaãátek pfiedsta-
vení v 19.30 hod. Více informací na
www.rockstarcafe.cz nebo www.facebo-
ok.com/rockstartisnov.

Pozvánka na v˘stavu

Jako kaÏdoroãnû, tak i letos
ZO âSCH Ti‰nov pofiádá tradiãnû v˘-
stavu drÛbeÏe, králíkÛ, holubÛ a exotic-
kého ptactva v Jamném. Pfiedstaví
svoje mladé odchované svûfience ze
sv˘ch chovÛ leto‰ního roku a budou sou-
tûÏit o nejlep‰í v dané kategorii. V̆ stavy
se zúãastní i chovatelé okolních
ZO âSCH.

Souãástí bude také 8. roãník vãelafi-
ské v˘stavy. Pro  nejmen‰í  pfiinese nûco
zajímavého, ale i nového v chovu vãel.
Budou vystaveny úspû‰né fotografie
v soutûÏích âSV – 2010, MEDfoto 2011
a Ze Ïivota vãel a vãelafiÛ – Vamberk
2012 (soubor fotografií Vãely a vãelafii
Ti‰novska).

V˘stava se uskuteãní ve dnech
28. a 30. 9. 2012 v Jamném.
Otevfieno:
Pátek 28. 9. 2012 od 13.00 do 18.00
Sobota 29. 9. 2012 od 9.00 do 18.00
Nedûle 30. 9. 2012 od 9.00 do 15.00

V̆ stava se koná pod zá‰titou mûsta
Ti‰nova.

Srdeãnû zvou pofiadatelé v˘stavy
– ZO âSCH Ti‰nov

a vãelafi Josef Permedla.
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Pozvánka

Zahrádkáfii z Hajánek srdeãnû
zvou v‰echny náv‰tûvníky, vy-
stavovatele a sponzory na
tradiãní v˘stavu ovoce
a zeleniny Hajánky
2012. V˘stavu pofiá-
dá ZO âZS ve dnech
20. aÏ 21. fiíjna
2012 v prostorách
kulturního domu
v Hajánkách.
Otevfieno: sobota
od 9.00 do 16.00

hodin, nedûle od 10.00 do 16.00 hodin.
SoutûÏ o „Jablko roku“, bohatá tom-

bola, obãerstvení zaji‰tûno, 
vstupné dobrovolné.

Sbûr exponátÛ, firemních
prezentací a sponzor-

sk˘ch darÛ probûhne
19. 10. 2012 od

16.00 do 20.00 ho-
din v sále KD

Hajánky.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
27. 9. Pfiedhodov˘ veãírek nádvofií domu 22.00 Café U Palce

U Palce
27. 9. Otevfiení venkovní Z· nám. 28. fiíjna 14.00 Z· nám. 28. fiíjna

pfiírodopisné uãebny
28. 9. Václavské hody nám. Míru 8.00 mûsto Ti‰nov,

MûKS
28. 9. KoblíÏc! + Fishing RockStar 20.00 RockStar Café

Strip – koncert Café Ti‰nov
29. 9. Sax & Crime aneb nádvofií domu 20.00 MûKS,

rakouské crazy jazz (AT) U Palce Café U Palce
30. 9. Svatováclavské hody hfii‰tû Îelezné 15.00 obec Îelezné
4. 10. Láska a páreãky kino Svratka 19.00 MûKS

– divadelní pfiedstavení
4. 10. Den seniorÛ DPS Králova Ti‰nov 13.30 CSS Ti‰nov
9. 10. – Dny otevfien˘ch CSS Ti‰nov 9.00 CSS

10. 10. dvefií na CSS – 16.00 Ti‰nov
10. 10. Komediomat – divadelní RockStar 19.30 RockStar Café

improvizaãní show Café Ti‰nov
10. 10. Doteky strun a kouzla velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

mûchu – koncert
13. 10. Ti‰novská padesátka sokolovna Ti‰nov 6.00 KâT Ti‰nov

– 11.00
20. 10. Segment + Pátá ruka RockStar 20.00 RockStar Café

koncert Café Ti‰nov
21. 10. Beseda s obãanem Ghany Podhorácké muzeum 15.00 Podhorácké

a gastronomická ukázka tamûj‰í stravy muzeum
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Milé dûti, váÏení rodiãe,

zveme vás od fiíjna do kvûtna vÏdy
v pondûlí od 15.30 do 16.30 hod. do
M· Sluníãko v Ti‰novû Na Rybníãku na
pravidelné setkávání „Mámo, táto, pojì
si hrát“ s rÛznorod˘mi zábavn˘mi ãin-
nostmi v budovû i venku. Aktivity jsou

urãené dûtem od 2 let, které je‰tû neza-
ãaly nav‰tûvovat M·.

Informovat a pfiihlásit se mÛÏete do
konce záfií na tel. 549 415 256.  Tû‰íme
se na vás.

Za M· Sluníãko J. Koneãná
fieditelka ‰koly

Nová ‰kola v Ti‰novû

Dalo by se jednodu‰e fiíci, Ïe tak jako
na stovkách jin˘ch ‰kol byl i na Stfiední
‰kole a Základní ‰kole Ti‰nov (b˘valé
SOU Ti‰nov) dne 3. 9. 2012 zahájen
nov˘ ‰kolní rok. A pfiece bylo na tomto
zahájení nûco v˘jimeãného. Do centra
Ti‰nova se po letech vrátila ‰kola samo-
statnû zfiízená pro Ïáky se zdravotním
postiÏením. Îáci se u nás vzdûlávají
podle tfií ‰kolních vzdûlávacích pro-

V˘stavy
Datum Akce Místo
7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm
3. 6. – 21. 10. Ghana Podhorácké muzeum
2. 10. – 28. 10. Sokol v Pfiedklá‰tefií Podhorácké muzeum
9. 10. – 25. 11. Akad. malífi Franti‰ek ·tûpán Podhorácké muzeum

(1912-1986)
12. 8. – 30. 9. V̆ stava obrazÛ a plastik galerie Sklenûnka Bfiezina

Jifiího Ondry
1. 9. – 30. 9. Podzimní v˘stava v synagoze synagoga Lomnice

– I. Kulheim, P. Jurníãek
4. 9. – 31. 10. Vãelí produkty a m˘dla MûK Ti‰nov
7. 9. – 5. 10. Zdenûk Bláha – obrazy Libu‰ina galerie
8. 9. – 31. 10. Hledání radosti Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka

– obrazy a il. J. OndrÛ‰ové-Wünschové
28. 9. – 30. 9. V̆ stava ZO âSCH a vãelafiÛ ‰kola Jamné
28. 9. – 25. 11. Generace po generaci Muzeum mûsta Ti‰nova
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gramÛ (·VP). Máme ·VP pro základní
‰kolu praktickou – dfiíve zvlá‰tní, zá-
kladní ‰kolu speciální – dfiíve pomocnou
a bûÏnou základní ‰kolu na prvním
stupni, kam jsou zafiazováni Ïáci se

zdravotním nebo sociálním znev˘hodnû-
ním. Na‰e ãást ‰koly je umístûna v prv-
ním patfie budovy.  K dispozici máme
jedno celé zrekonstruované kfiídlo. Zde

jsou tfii kmenové tfiídy, dvû specializo-
vané uãebny – poãítaãová tfiída a hu-
debna s interaktivní tabulí, cviãná ku-
chyÀka, tfii kabinety pro vyuãující,
‰atna a sociální zázemí. Dále máme díl-
nu pro v˘uku pracovního vyuãování
a keramickou dílnu. Rádi v tûchto pro-
storách uvítáme v‰echny rodiãe a jejich
dûti, ktefií by mûli zájem se u nás vzdû-
lávat. Velk˘ dík patfií v‰em, ktefií se na
pfiípravû nov˘ch prostor podíleli, aÈ uÏ
jde o vedení ‰koly, mistry odborného v˘-
cviku, studenty a Ïáky ‰koly, ktefií se
podíleli na stûhování, a samozfiejmû uãi-
telkám ze základní ‰koly, které ãást
prázdnin strávily pfiípravou nov˘ch pro-
stor ‰koly. Závûrem zb˘vá jen popfiát vy-
uãujícím dostatek energie a pevné nervy
a ÏákÛm dosaÏení co nejlep‰ích v˘-
sledkÛ ve ‰kolním roce 2012/2013.

Milan Fiala
zástupce fieditele pro základní ‰kolu

Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Setkání se spisovatelkou
Markétou Pilátovou
a origami dílna
V pondûlí 1. 10. v 10.30 hod.
v DDM Ti‰nov

Knihy spisovatelky Markéty Pilátové
byly uÏ 3x nominovány na literární cenu
Magnezia Litera. Pí‰e pro dûti i dospûlé
a vy máte nyní moÏnost se s její tvorbou

seznámit. Zveme vás na autorské ãtení
napfi. z jejích kníÏek Kiko a tajemství
papírového mot˘la a Jura a Lama.
MÛÏete se tû‰it i na origami dílnu. Dûti
mohou b˘t s vámi nebo budou hlídané
v jiné místnosti.
Cena: 50 Kã/na rodinu

Moderní pleny – pfiedná‰ka
Ve ãtvrtek 4. 10. 2012 od 17.00 hod.
v RC Studánka

Zveme Vás na pfiedná‰ku o moder-
ních látkov˘ch plenkách. Zájemci budou
mít moÏnost si pratelné pleny osahat,
popfi. zakoupit a vymûnit si zku‰enosti.
Vstupné: 30 Kã
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Dûtská podzimní burza
Pondûlí aÏ stfieda 15. – 17. fiíjna 2012
ve velkém sále MûKS

Pfiijìte prodat a nakoupit si podzimní
a zimní obleãení, obuv, hraãky, spor-
tovní a dal‰í potfieby pro dûti do 15 let.
V˘kup: v pondûlí od 10 do 18 hodin
Prodej: v úter˘ od 9 do 18 hodin
V˘dej: ve stfiedu od 14 do 18 hodin
Vstupné na burzu pro kupující je 10 Kã.

Poplatek pro prodávajícího za úãast
na burze 10 % z prodaného (minimálnû
50 Kã).

Formuláfi pro prodej na burze si
stáhnûte na stránkách RC Studánka
www.studanka-tisnov.cz. Vyplnûn˘ excel
(formuláfi) za‰lete prosím jako pfiílohu
na e-mail studanka@atlas.cz nejpozdûji
do 11. 10. 2012! Do dvou prac. dnÛ obdr-
Ïíte potvrzení jeho pfiíjmu.

Po tomto termínu nebudeme formu-
láfie ani dal‰í zboÏí k prodeji pfiijímat!

Nabízíme navíc sluÏbu vyplnûní
excelové tabulky za 50 Kã do 11. 10.
2012. V tom pfiípadû se mÛÏete obrátit
na tel. 777 706 724.

Jedna osoba mÛÏe prodávat maxi-
málnû 50 kusÛ. Obleãení, které done-
sete na v˘kup, sefiaìte na sebe tak, jak
jste je zadávali do formuláfie (pofiadí
1 – max. 50). Prosíme, poãítejte s tím, Ïe
strávíte 15 minut u ‰títkování Va‰eho
zboÏí!

Pokud prodáváte více vûcí za jednu
cenu – se‰ijte tyto vûci pevnû k sobû.

Nebereme – ‰pinavé a zniãené vûci,
jarní a letní zboÏí (jedná se o podzimní
burzu – obleãení podzim, zima).

Nevyzvednuté obleãení ve stfiedu
17. 10. 2012 do 18.00 bude pfiedáno
charitû.

Vítáme pomoc dobrovolníkÛ na
této burze. Prosím, kdokoliv máte
zájem pomoct, pfiihlaste se na kontakt
mokri@email.cz, tel. 608 878 101.

Závaznû pfiihlá‰ení pomocníci nebudou
platit vstupní poplatky 50 Kã pfii pro-
deji a 10 Kã pfii nákupu. Za Vá‰ ãas
pfiedem dûkujeme!

Podzimní aranÏování s aranÏerkou
Lenkou Mihulovou
Ve stfiedu 17. 10. v 16.00 a 17.00 hod.
v RC Studánka
S sebou: nÛÏky, nÛÏ, kdo má, tak 

tavnou pistoli
Cena: 90,- Kã
Dekorace se hodí i ven – mÛÏe zmoknout.

Nutná rezervace pfiedem na spac-
kovazdenka@seznam.cz nebo na tel. 737
514 332 volejte v 17.00 – 18.00 hod.

Zru‰eny krouÏky
Z dÛvodu pofiádání dal‰ích akcí ru‰í-

me krouÏky 1. 10. (Brouãci),
a 15. – 17. 10. (Brouãci, Kulí‰ci).
Náv‰tûvníkÛm se tímto omlouváme.

Pfied‰kolka pfii RC Studánka

P fi e d ‰ k o l k a
Ptáãata pfii
R o d i n n é m

centru Studánka zaãala fungovat v pon-
dûlí 10. 9. 2012 na ulici Kvûtnická 821.
Provozní doba pfied‰kolky je od 6.30 do
16.30. Pfied‰kolka umoÏnila 15 mamin-
kám návrat do zamûstnání po jejich ro-
diãovské dovolené.

V pfiípravném t˘dnu v záfií probûhla
2x schÛzka s rodiãi a dûtmi s progra-
mem viz foto.

Na stránkách http://www.studan-
ka-tisnov.cz/pece-o-deti/predskolka-
esf.html najdete aktuální informace,
vÏdy ve ãtvrtek jídelníãek na dal‰í t˘-
den, aktuální mûsíãní program aktivit,
pravideln˘ denní a t˘denní program.

Od fiíjna nabízíme v pfied‰kolce
krouÏek keramiky a angliãtiny ZuZu.
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Kontakty:
PhDr. Libu‰e Beranová, manaÏerka

pfied‰kolky, 777 706 722, liba.berano-
va@tiscali.cz

Renata Poláková, asistentka a fi-
nanãní manaÏerka, 777 706 723, rena-
ta.polakova@centrum.cz

Eva ·enková, ZdeÀka ·paãková,
Bc. Pavlína Henková, peãovatelky, 777
706 725

Pfied‰kolka je financována z Evropského sociálního fondu prostfiednictvím
Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost a ze státního rozpoãtu âR.

DDM Ti‰nov informuje

Riegrova 312
666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118

e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
www.ddm-tisnov.cz

Nabídka nov˘ch krouÏkÛ:
Deskové hry
Nauãíme se hrát známé i neznámé hry.
320,- Kã/pololetí – stfieda 15.00 – 16.30

Bowling
Moderní sport pro v‰echny, ktefií chtûjí
b˘t IN.
600,- Kã/pololetí
Mlad‰í dûti – úter˘ 14.00 – 15.00 
Star‰í dûti – úter˘ 15.30 – 16.30

PoZdraV – pohyb, zdraví, v˘Ïiva
Chce‰ se nauãit zdravému Ïivotní stylu?
Pfiijì si zacviãit, nauãit se ãíst sloÏení
potravin na obalech, sloÏit si vlastní
zdrav˘ jídelníãek a rozumût svému tûlu.
Pro dûti od 5. tfiídy.
400,- Kã/pololetí – pondûlí 16.00 – 17.30

Volejbal
Základy techniky, taktiky a pravidel
hry. Pro dûti od 5. tfiídy.
320,- Kã/pololetí – pondûlí 15.00 – 16.00

Mlad˘ hasiã 280,- Kã
První pomoc, jak se hasí poÏár v praxi.
Pro dûti od 7 let.
280,- Kã/pololetí – ãtvrtek 15.30 – 17.00

Geocaching 320,- Kã
Nauãíme se pracovat s GPS v praxi.
320,- Kã/pololetí – ãtvrtek

Sebeobrana, Kung-fu
Základy sebeobrany pro dûti.
280,- Kã/pololetí – úter˘ 16.30- – 17.30

Fotokurz
Pro v‰echny co rádi fotí a chtûjí se zdo-
konalit. Pro mládeÏ.
320,- Kã/pololetí – stfieda 18.00 – 19.00

Focení pro dûti
Ukládání fotek na internet, jak správnû
fotit.
320,- Kã/pololetí – úter˘ 16.30 – 17.30
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Animovan˘ film, stfiih video
Vytvofiíme si vlastní krátké video ãi re-
klamu.
360,- Kã/pololetí – úter˘ 15.00 – 16.00

Tvorba webu
Vytváfiení webov˘ch prezentací.
Pondûlí 17.00 – 18.30

Pro dospûlé:
Tradiãní Tai Ji Quan stylu Yang
od 13. 9.
ât. 19.15 – 20.15, 50 Kã/lekce.

Îensk˘ kruh
Út. 19.15 – 20.45 od 18. 9.

Více na www.ddm-tisnov.cz Více in-
formací a celou nabídku krouÏkÛ na-
jdete na na‰ich nov˘ch stránkách:
www.ddm-tisnov.cz

Limonádov˘ Joe
na Domeãku

Narozeninová akce DDM Ti‰nov
v nedûli 30. 9. od 14 do 17 hod.
v areálu DDM Ti‰nov.

Kováfiská dílniãka pro dûti, turnaj
v karetní hfie Bang, vystoupení tanãí-
cího pejska, ukázka lasování, lanové
aktivity, trampolína pro dûti a mnoho
dal‰í zábavy a pfiekvapení. Bar s tradiã-
ními specialitami divokého západu.
Zváni jsou v‰echny dûti, rodiãe i pra-
rodiãe.

Vstup v kost˘mu zdarma, bez kos-
t˘mu 20 Kã/dítû.

Taneãní konzervatofi
je na Lesné!

MoÏná ani netu‰íte, Ïe v mûstské
ãásti Lesná na Nejedlého ulici 3 sídlí
Taneãní konzervatofi Brno, vedle Prahy
jediná státní ‰kola tohoto typu na území
âR.

Osmileté studium nav‰tûvují Ïáci po
ukonãení 5. tfiídy Z· a úspû‰nû sloÏe-
n˘ch talentov˘ch zkou‰kách. První ãtyfii
roky se tu vedle bûÏn˘ch pfiedmûtÛ
– jako na kaÏdé jiné Z· – vyuãují i pfied-
mûty taneãní, ty potom ve vy‰‰ích roãní-
cích pfievládají. Díky nim získávají ab-
solventi kromû maturity i absolutorium
a dosáhnou tak vy‰‰ího odborného vzdû-
lání.

Taneãní konzervatofi spolupracuje
dlouhodobû s Národním divadlem Brno.
Îáci niÏ‰ích roãníkÛ úãinkují kaÏdo-
roãnû v baletu Louskáãek a v opefie
Aida, ti star‰í tancují v baletních insce-
nacích Labutí jezero, Giselle, Coppélia
z Montmartru aj. Spolupodílí se na ta-
neãní sloÏce i v ãinoherních pfiedstave-
ních. A v zimním období jsou ozdobou
mnoha plesÛ, nejv˘znamnûj‰ím z nich
byl zfiejmû poãátkem leto‰ního roku
Reprezentaãní ples mûsta Brna
v Mahenovû divadle.

A kde najdou absolventi této ‰koly
uplatnûní? Celá fiada jich úãinkuje v di-
vadelních  souborech po celé republice,
ti nejlep‰í tancují v Nûmecku,
v Rakousku, v Americe... Inu – tanec
– stejnû jako hudba – nezná hranice.

Pokud byste se chtûli na budoucí
mladé umûlce a na jejich umûní podívat
zblízka nebo roz‰ífiit jejich fiady, mÛÏete!
Den otevfien˘ch dvefií probûhne
19. a 20. fiíjna 2012.

A chcete-li se dozvûdût o Taneãní
konzervatofii Brno je‰tû víc, nav‰tivte
webové stránky www.tkbrno.cz.

PhDr. Jarmila Unzeitigová

Den otevfien˘ch dvefií na
Taneãní konzervatofii Brno

Zajímá vás, jak se na svoji budoucí
dráhu pfiipravují mladí taneãníci a ta-
neãnice? Chcete poznat, jak˘ rozdíl je
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mezi klasick˘m a moderním tancem,
gymnastikou ãi „lidovkami“? Pfiijìte se
podívat! Taneãní konzervatofi, jediná
stfiední ‰kola tohoto typu na jiÏní
Moravû, pofiádá Den otevfien˘ch dvefií
v pátek 19. 10. 2012 v 15 – 18 hodin
a v sobotu 20. 10. 2012 v 10 – 13 hodin.
Rádi vás pfiivítáme v Brnû-Lesné,
Nejedlého 3.

SdruÏení SCAN

SdruÏení SCAN
hledá do zafiízené
pracovny (kance-

láfie) s v˘bornou dostupností v centru
Ti‰nova dal‰í organizaci nebo jednotlivce
k podílení se na vyuÏívání pracovny
a na nákladech na nájem. Informace
u Mgr. Smutné na tel. ã. 734 333 658.

Snaz‰í Ïivot s diabetem

Územní organizace diabetikÛ Ti‰nov
pofiádá ve spolupráci s firmou Elekta
s.r.o. – Wellion servisní a konzultaãní
den. Stfieda 3. 10. 2012 od 13.00 do
16.00 hod.

Firma spolupracuje s diabetologic-
k˘mi lékafii v na‰em mûstû.
Nabídka:
– zdarma v˘mûna baterií
– zdarma pfiezkou‰ení va‰eho gluko-

metru kontrolním roztokem (vezmûte
si svÛj glukometr a testovací prouÏky
s sebou)

– informace o nejnovûj‰ích technologiích
– individuální poradenství na téma po-

travinov˘ch doplÀkÛ ãi pomÛcek pro
diabetiky

– prodej potravinov˘ch doplÀkÛ za akãní
ceny

– moÏnost registrace do klubu Wellion
na místû

Toto pozvání je urãeno pro v‰echny,
ktefií mají zájem bojovat s rizikem vzni-
ku diabetu a sníÏením komplikací.

Za ÚO diabetikÛ Ti‰nov
Kuãerová Kvûta – pfiedseda

Ti‰novská padesátka

8, 13, 21, 30
a 50 km pû‰ky
37 a 60 km na kole
13. 10. 2012

Pfiipraveny jsou
trasy :

T 8: Ti‰nov – nauãná stezka kolem
Kvûtnice – Ti‰nov

T 13: Ti‰nov – Lomniãka – ·erkovice
– Jamné – Lomniãka – pfies âim-
perek do Ti‰nova

T 21: Ti‰nov – (pod Kvûtnicí)
– Lomniãka – ·erkovice
– Lomnice – Ra‰ov – Jamné
– Lomniãka – pfies âimperek do
Ti‰nova

Pro zdatnûj‰í turisty jsou
pfiipraveny trasy:
T 30: Ti‰nov – (pod Kvûtnicí) – ·erkovice

– Lomnice – Kozárov (rozhl.
Babylon) – Ra‰ov – Jamné
– Lomniãka – pfies âimperek do
Ti‰nova

T 50: Ti‰nov – ·erkovice – Lomnice –
S˘kofi – Skorotice – Káãiny – âer-
novice – Hluboké u Kun‰tátu – po
cyklotrase – Kunice – Bedfiichov
– rozh. Babylon u Kozárova
–Ra‰ov – Jamné – Lomniãka –
pfies âimperek do Ti‰nova

Cyklotrasy:
C 60 km, nároãná, kopcovitá, velké pfie-
v˘‰ení, pfieváÏnû silnice a zpevnûné
cesty: Ti‰nov – Lomnice – Ochoz – Bûleã
– Doubravník – âernvír – Nedvûdice
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– Chlébské –HodÛÀka – âernovice
– Hluboké u Kun‰tátu – Kunice
– Bedfiichov - rozhledna Babylon
u Kozárova – Ra‰ov – Zhofi – Bukovice
– Rohovec – Jamné – Ti‰nov.
C 37 km, ménû nároãná, pfieváÏnû sil-
nice a zpevnûné cesty: Ti‰nov – Lomnice
– Bedfiichov – rozhledna Babylon
u Kozárova – Ra‰ov – Zhofi – Bukovice
– Rohozec – Jamné – Ti‰nov.

Prezentace v sokolovnû Sokola
Ti‰nov a start pochodÛ podle zvo-
lené trasy:
T 50 v dobû od 6 do 7 hodin.
T 30 v dobû od 7 do 8 hodin.
T 8, T 13 a T 21 v dobû od 8 do 11 hodin.
Pro cyklisty je start individuální od
9 do 11 hodin.
Ukonãení v‰ech pochodÛ je do 18
hodin.

Zápisné na trase T50 – 40 Kã, na
T30, T21, T13, C37 a C60 – 20 Kã, na
trase T8 – 10 Kã.
V cíli obdrÏíte úãastnick˘ list.

Obãerstvení je pfiipraveno na kon-
trolách del‰ích tras: ãaj, chléb se sád-
lem, cibule, sÛl.

KaÏd˘ úãastník si musí b˘t vûdom
svého zdravotního stavu a sv˘ch schop-
ností. Trasa T 50 je urãena pro turisty
star‰í 15 let. Rodiãe plnû zodpovídají za
dûti.

Pochod se koná za kaÏdého poãasí.
Trasy pro cyklisty jsou sjízdné na silniã-
ních i horsk˘ch kolech.

Doporuãujeme s sebou mapu Okolí
Brna – Svratecko.

Vloni se pochodu zúãastnilo 134 tu-
ristÛ a cykloturistÛ. Zapi‰te si do kalen-
dáfie termín pfií‰tího pochodu: 12. fiíjna
2013.

Kontakt: A. Zeman, Jiráskova
1515, 666 01 Ti‰nov, kcttisnov@quick.cz,
www.kcttisnov.webnode.cz

ZáÏitky od fieky
Kapr obecn˘ – vánoãní ryby
Cyprinus Cardo

Kapra zná témûfi kaÏd˘ a díky sv˘m
domestikovan˘m formám je na‰í hospo-
dáfisky nejdÛleÏitûj‰í a nejznámûj‰í
rybou. âeleì kaprovit˘ch ryb je u nás
velmi poãetnû zastoupena, a to 34 druhy.
Jsou to napfi. karas obecn˘, lín obecn˘,
ostroretka stûhovavá, cejn velk˘, jediná
dravá kaprovitá ryba bolen drav˘,
parma obecná, jelec tlou‰È a dal‰í vût‰i-
nou vefiejnosti známûj‰í druhy.

Tûlo kapra je sv˘m tvarem, podobnû
jako tûlo ostatních ryb, dokonale pfii-
zpÛsobené vodnímu prostfiedí. PÛvodní
divoká forma kapra se jmenuje sazan
(kapr dunajsk˘). Dodnes se vyskytuje
v Dunaji, Tise a v nûkter˘ch pfiítocích
tûchto fiek. Tûlo sazana se vyznaãuje
robustním torpédovit˘m tûlem témûfi
kruhového tvaru (dá se pfiirovnat k mo-
hutnûj‰ímu jelci nebo amurovi). PÛvod
kapra mÛÏeme podle souãasn˘ch po-
znatkÛ lokalizovat do Malé Asie a do ob-
lasti Kaspického jezera, âerného
a Stfiedozemního mofie.

S chovem kaprÛ zapoãali na zaãátkÛ
na‰eho letopoãtu ¤ímané. U nás má
chov kapra více neÏ 5 století dlouhou
tradici. První zmínky o chovu kaprÛ
v na‰í zemi pocházejí z poãátku 12. sto-
letí. Za zlat˘ vûk rybníkáfiství a chovu
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ryb je v âesk˘ch a Moravsk˘ch zemích
oznaãováno 15. a 16. století. V tomto ob-
dobí byly u nás vybudovány velkolepé
rybniãní soustavy a vznikla vût‰ina zná-
m˘ch rybníkÛ tak, jak je známe dnes.
VzpomeÀme napfi. RoÏmberk (650 ha),
Dvofii‰tû (400 ha), Velk˘ Tis˘ (365 ha),
Bezdrev (520 ha). S obdobím nejslav-
nûj‰í a nejvût‰í v˘stavby na‰ich rybníkÛ
jsou spojena i jména historick˘ch osob-
ností, které plánovaly a fiídily jejich bu-
dování – Vilém z Pern‰tejna, Josef ·tû-
pán z Netolic, Jakub Krãín z Jelãan,
Mikulá‰ Rutard z Male‰ova a mnozí
dal‰í.

A nyní zpût ke kaprovi. Na základû
o‰upení rozeznáváme 4 základní typy
kapra. Asi nejznámûj‰í je kapr ‰upina-
t˘, rybáfiskou hant˘rkou plno‰upináã.
Má ‰upiny po celém tûle a velmi se po-
dobá pÛvodnímu divokému kapru saza-
novi. Je to nejodolnûj‰í a nejÏivota-
schopnûj‰í typ kapra. Sná‰í i drsnûj‰í
podmínky a je vhodn˘ pro vysazování do
voln˘ch vod. Kapr zrcadlov˘ má vût‰inu
tûla bez ‰upin, ale souvislou fiadu ‰upin
má ve hfibetní a bfii‰ní ãásti tûla.
OstrÛvky ‰upin jsou téÏ kolem po-
stranní ãáry a u ocasní ploutve. Kapr
fiádkov˘ se vyznaãuje jednou souvislou
pomûrnû pravidelnou fiadou ‰upin podél

postranní ãáry a to od hlavy aÏ po ocasní
ploutev. Kapr hladk˘ (lysec) má tûlo
v podstatû bez ‰upin a mezi rybáfii se
mu fiíká naháã. Tento kapr je náchyln˘
k rÛzn˘m plísÀov˘m chorobám a je více
citliv˘ ke zmûnám Ïivotního prostfiedí.
Ménû zku‰ení rybáfii nebo laici si mohou
‰upinatou formu kapra zamûnit za ka-
rase obecného nebo karase stfiíbfiitého
(karas stfiíbfiit˘ se k nám roz‰ífiil v po-
sledních 30 letech z Maìarska).
Bezpeãn˘m rozli‰ovacím znakem jsou
2 páry hmatov˘ch vouskÛ u kapra,
které obûma druhÛm karasÛ chybí.
Karas obecn˘ má navíc i zaoblenou
a vy‰‰í hfibetní ploutev.

Pokraãování pfií‰tû
Bohumil Kabe‰

K seriálu Ti‰nov a folklor

V nûkolika posledních v˘tiscích
Ti‰novsk˘ch novin jsem si se zájmem
pfieãetl minisérii ãlánkÛ pana Josefa
Ondrou‰ka pod souhrnn˘m názvem
Ti‰nov a folklor.

Zaujaly mû pfiedev‰ím dvû kapitolky.
Jedna se t˘kala pÛsobení pana uãitele
Hynka Bíma v Ti‰novû. Ani zde nezahá-
lel a sbíral lidové písnû, tance a dal‰í
tradice (napfi. pofiádání hodÛ, svateb,
pohfibÛ, trhÛ apod.). BohuÏel, sám je ne-
staãil jiÏ zpracovat. V roce 1978 objevil
ti‰novsk˘ fotograf Pavel Smékal, kter˘
tehdy pÛsobil jako dokumentarista
a konzervátor v muzeu Porta coeli, kra-
bici s korespondencí a dal‰ími rukopisy
Hynka Bíma, o ãemÏ informoval muziku
Besének. Se souhlasem vedení muzea
jsem s dlouholet˘m kolegou a pfiítelem
Pepou âe‰íkem tyto dokumenty, bohu-
Ïel pouze amatérsky, prozkoumával
a zpracovával. Já jsem se zab˘val texty,
Pepa naopak hudebními zápisy.
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Podafiilo se nám sestavit nûco pfies
stovku melodií i textÛ, tak i tradic
z ti‰novského regionu, av‰ak k jejich re-
alizaci v souboru Besének uÏ nedo‰lo
(byl zru‰en v roce 1980).

Druhá kapitolka, jak jsem naznaãil,
se samozfiejmû t˘ká samotného
Besénku. Pfiesto, Ïe jsem zde pÛsobil
pouhé dva roky, rád bych doplnil infor-
mace autora. V kapele hráli také dal‰í
hráãi, neÏ jsou uvedeni. Po odchodu
majora v. v. Franti‰ka Stárka (nemohl
pochopit, proã mu klub neproplácí jízdné
z Lomnice a zpût, pfiiãemÏ zjistil, Ïe mu
tûch 12 Kãs platí ãlenové kapely, coÏ dle
vlastních slov nemohl pfiijmout), kter˘
v˘bornû sekundoval Vlaìovi (Ing. arch.
Vladimíru Dokládalovi, CSc.), na jeho
místo nastoupili stfiídavû Pepa âe‰ík
a Ludûk Patloka, pak zde hrála, také
housle, studentka Zdena, jejíÏ pfiíjmení
mnû bohuÏel vypadlo z pamûti. Pan
Brabec hrával akordeon, byl v‰ak ãasto
nemocen, proto jej obãas alternoval
p. Mirek Sís z Doubravníku. Violoncello
zde jiÏ jistou dobu hrál Pavel ·vanda
a klarinet foukal Slávek Kadlec.

Koncem 90. let minulého století byly
z Vláìovy strany snahy za‰lou slávu
Besénku obnovit, coÏ se ov‰em jaksi ne-
zdafiilo.

Doufejme, Ïe se alespoÀ
PhDr. Ochrymãukové, Mgr. Zouharovi
a fiadû amatérsk˘ch nad‰encÛ podafií
obnovit zdej‰í podhorácké obyãeje,
vãetnû písní a tancÛ, které se v tomto
regionu zpívaly a tanãily pfied více neÏ
pÛl druh˘m stoletím. Pfieji mnoho
zdaru.

Mirek (Miroslav) Krejãí
B˘val˘ ãlen b˘valého souboru Besének

Den otevfien˘ch dvefií
v Kynologickém klubu
Ti‰nov

Sobota 15. 9. 2012 se kabonila uÏ
od rána. KdyÏ se je‰tû o pÛl druhé na ob-
loze objevil velik˘ ãern˘ mrak, zaãala
jsem zvaÏovat, zda se vÛbec na Den
otevfien˘ch dvefií vypravím. Ale protoÏe
mraãno odletûlo opaãn˘m smûrem, za
chvíli jsem si to uÏ vykraãovala podél
fieky k areálu. Potkávala jsem spoustu
aut i lidí, v‰ude panoval ãil˘ ruch.

KdyÏ jsem pfii‰la ke vstupu, u sto-
leãku s propagaãními materiály mû uví-
taly dvû usmûvavé dámy. Vstupné bylo
dobrovolné a obdrÏela jsem slosovatel-

nou vstupenku do soutûÏe o nejlep‰í fo-
tografii. SoutûÏní fotografie visely na
nástûnce u vstupu a byly velmi zdafiilé.
Hodila jsem svÛj tip do schránky a ‰la si
prohlédnout seznam akcí. Na úvod pro-
gramu se pfiedstavila ‰tûÀátka, po nich
následovala ukázka práce záchranáfiÛ
a jejich psÛ. Nejmen‰í úãastníci se
shlukli u jiné atrakce – dvou krásn˘ch
koní, na kter˘ch se mohli povozit.
Zatímco na louce probíhala ukázka pa-
chov˘ch prací – stopy, spousta dal‰ích
dûtí si uÏívala dal‰í zpestfiení: skákání
na trampolínû. Za zvukÛ hudby skupiny
Aritmic Band ze ZU· Kufiim si hlavnû



RÛzné
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tatínci se sv˘mi ratolestmi zvûdavû pro-
hlíÏeli vystavené letecké modely – z pa-
píru a balzového dfieva nebo tvrzeného
polystyrenu. Mezitím se pokroãilí pso-
vodi pochlubili ukázkami poslu‰nosti
psÛ. Hlavnû malí diváci ocenili dal‰í vy-
stoupení na motivy pohádky „Jak pejsek
s koãiãkou vafiili dort“. Dal‰í bod pro-
gramu pfiiná‰el místy aÏ mrazení v zá-
dech – své schopnosti pfiedvedla sku-
pina bojov˘ch umûní
Infighting. Vidûli jsme
nûkolik kontaktních sou-
bojÛ ve dvojicích – tito pá-
nové se opravdu nemusí
obávat jít kamkoli v noci
sami. Diváci obdivovali
rovnûÏ ohromující v˘kony
– tentokrát z trochu ji-
ného soudku – dal‰ího
úãastníka programu. Byl
jím vodící pes, kter˘ je
pro zrakovû postiÏené
nutnou kompenzaãní po-
mÛckou, jeÏ tûmto lidem
umoÏní alespoÀ ãásteãn˘
návrat do bûÏného Ïivota. Hlubok˘ ob-
div v‰em pejskÛm a jejich cviãitelÛm
a velk˘ dík za jejich vytrvalost, trpûli-
vost a lásku, s níÏ tuto práci dûlají...

Zatímco se v programu stfiídaly agi-
lity a obrany, vÛnû grilovan˘ch klo-
básek, která se nesla cel˘m areálem,

pfiilákala celou fiadu mlsn˘ch strávníkÛ
v‰ech vûkov˘ch skupin. Bylo zaji‰tûno
i dal‰í obãerstvení, teplé i studené ná-
poje, nûco sladkého i slaného na zub.
Probûhlo rovnûÏ slíbené vyhlá‰ení nej-
lep‰í fotografie a vítûzka získala zajíma-
vou trofej – metrov˘ salám, kter˘ si za
potlesku pfiihlíÏejících odná‰ela pfies ra-
meno. Zkrátka nepfii‰li ani diváci, pro-
toÏe byl vylosován v˘herce i z jejich fiad,
kter˘ si odnesl dárkov˘ balíãek.

Následovalo taneãní vystoupení, oba
taneãníci pfiedvedli úÏasnou spolupráci
na travnatém taneãním parketu.
Náv‰tûvníci se pak shromáÏdili je‰tû
k letecké ukázce – jeden z modelÛ tam
pfiedvádûl vzdu‰nou akrobacii. Kombi-
nace pejskafi + leteck˘ modeláfi se ale
mÛÏe trochu prodraÏit, pokud pejsek
„uloví“ letadlo po pfiistání dfiíve neÏ jeho
pán.

S pomalu pfiicházejícím soumrakem
jsme se postupnû rozcházeli do sv˘ch do-
movÛ s pocitem pfiíjemnû a zajímavû
stráveného odpoledne. Myslím, Ïe spou-
ta lidí uÏ se tû‰í, co pro nû KK Ti‰nov
pfiipraví pfií‰tû.

Náv‰tûvnice Lída



Svratka, ryby, rybáfii

âlánky o rybáfiství na Ti‰novsku ve
mnû oÏivily vzpomínky, jak to tehdy
v‰echno bylo. A kdyÏ uÏ teì známe
i v‰echny latinské názvy ryb svratec-
kého povodí, chci se s vámi o nû podûlit.
Snad o tom nûco málo vím. Chytal jsem
na ‰pendlík, do ruky, granátem, elekt-
fiinou i v‰emi dovolen˘mi zpÛsoby.
V mládí jsem mûl jenom strach chytat
na karbid, Ïe se mnû sklenice, neÏ ji
utûsním, roztrhne. Také jsem nikdy
nesehnal zakázanou kebuli (jedovatou
pr˘ mofiskou cibuli) a i zakázané chy-
tání na bah˘nko bylo obtíÏné, nedrÏelo
na háãku, muselo se uvazovat dívãím
vlasem.

Podle rozdûlení tekoucích vod byl
ti‰novsk˘ revír Svratky vodou parmo-
vou, a to jistû aÏ ke ·tûpánovu, kde se
pozvolna charakter fieky mûní na lipa-
novou a posléze pstruhovou. Dopro-
vodn˘mi rybami v ti‰novském parmo-
vém pásmu byl tlou‰È, ostroretka, kapr,
úhofi i ‰tika a z drobn˘ch pleveln˘ch
ryb fiízek (hrouzek), vranka (sekáã),
ouklej a stfievle. K ostroretce malé
vysvûtlení. Ostroretka se vyskytuje
v povodí moravsk˘ch fiek, podoustev
v povodí fiek smûfiujících do mofie
Baltického a Severního. Na Moravû se
v‰ak pouÏíval nesprávn˘ v˘raz podous-
tev, lidovû nosák nebo regál. V Ti‰novû
zaãal prosazovat správn˘ název
MUDr. Bíl˘, na coÏ ihned zareagoval
a název pfiijal i tehdej‰í rybáfisk˘ hos-
podáfi Josef Oplt.

Tehdy se v ti‰novském revíru vy-
skytovaly jen ojedinûle ryby, které by
sem také patfiily, jako okoun, plotice
a mník. Tento stav trval do  spu‰tûní
Vírské pfiehrady, av‰ak jiÏ pfiedtím do-
‰lo k nûkolika pochybn˘m násadám

nevhodn˘ch druhÛ. Co pamatuji, nej-
star‰ího data ve ãtyfiicát˘ch letech mi-
nulého století bylo vysazení hlavatky
v úseku nad Nedvûdicí. Profesor
dr. Václav Dyk tomu kulantnû pfiipisu-
je spí‰e pochybení neÏ hospodáfisk˘ v˘-
znam. Jedna hlavatka byla pr˘ pozdûji
ulovena v potoce Lubû pod Drásovem.
To asi tehdy na nûm je‰tû nebyl
u Svratky vysok˘ pfiepad. Koncem
války byl vysazen roãek pstruha duho-
vého, naprosto bez úspûchu, ale v poku-
sech se pokraãuje dodnes. V˘jimkou
bylo v téÏe dobû vysazení ‰tiãek, které
na podzim pfií‰tího roku pfiesahovaly
lovnou míru ve váze 1 – 1,5 kg. V re-
víru se udrÏely a nûkolik vût‰ích je-
dincÛ zÛstalo. Tehdy se také vytíraly
‰tiky v píseãníku u Gráda. V padesá-
t˘ch letech byli nad splavy Svratky
vysazení mateãní  kapfii o váze aÏ 5 kg,
nikdo nikdy Ïádn˘ plÛdek nevidûl
a kapfii se brzy vychytali.

Pak pfiichází zlom – spu‰tûní Vírské
pfiehrady. Zpoãátku to nepfiineslo
Ïádné problémy, jen kolísav˘ stav vody.
Roz‰ífiila se ale fáma, Ïe se zmûní cha-
rakter fieky na pstruhovou. Ov‰em cha-
rakter fieky není dán jen teplotou vody,
ten je dán tím, kter˘m rybám se tam
dobfie dafií a rozmnoÏují se pfiirozenou
cestou. Elektrárny a pfiehrady na toku
fieky vÏdy zhor‰ují situaci, vût‰inou pro
kolísav˘ a nízk˘ prÛtok a pfiekáÏku mi-
graci ryb do tfiení. Pokles mnoÏství ryb
na hektar mÛÏe b˘t ze stovek na de-
sítky kilogramÛ. Zvlá‰tû tehdy, nedo-
drÏuje-li elektrárna smluven˘ vodní
reÏim.

Tehdej‰í hospodáfi a pfiedseda Mirek
Pla‰il a Mirek Andûl by udûlali pro
rybáfiství první a poslední, byli to neo-
byãejnû obûtaví a pracovití funkcionáfii.
Ov‰em mûlo to jednu chybu.
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Preferovali pstruhy a tomu se podfiídilo
v‰echno. Zasáhlo to i fieku Louãku,
aã se zde teplota vody nezmûnila.
V Louãce b˘vala voda vÏdy chladnûj‰í
neÏ ve Svratce, po spu‰tûní pfiehrady se
to obrátilo. Sportovní potoky Besének
a Lubû se zmûnily na chovné. V‰echny
ryby z nich se odchytávaly elektrick˘mi
agregáty a ryby se pfiemisÈovaly do
Svratky. Ze Svratky se odchytávali
tlou‰ti a parmy. Tlou‰ti se rozdávali
a parmy se prodávaly do Svitavy.
Zvlá‰tû v Lubû byli tenkrát pod a nad
Hradãanami a pod Drásovem kiloví
jelci i pstruzi a mnoÏství pleveln˘ch
ryb. Tak se postupovalo i ve v‰ech vlá-
senãit˘ch pfiítocích Svratky, Lubû,
Besénku, LibochÛvky. Do takto vyãi‰tû-
n˘ch potokÛ se nasazoval pstruÏí plÛ-
dek, kter˘ se po dvou letech znovu slo-
voval a dával do Svratky. Tak se dûje
asi dodnes. Chytí-li nûkdo dva kilové
pstruhy za 10 rokÛ, je to slab˘ v˘sle-
dek. Ve Svratce se chytaly 10 kg ‰tiky,
9 kg parma u papírny a sám jsem chy-
til 2,5 kg jelce u vápenky. T˘dnû se chy-
talo také nûkolik kilov˘ch ostroretek.
S dávkou ‰tûstí je moÏno je‰tû dnes do-
stat jelce na tfie‰ni, poslední ostroretky
pfied asi 25 lety chytal jeden z ãinov-
níkÛ na ãerno na masné  ãervy u sema-
foru. A Pfiedklá‰teráci na nû vzpomí-
nají proti vodárnû na konci Vísky a na
¤eãi‰ti. Dnes je zájem rybáfiÛ soustfie-
dûn na rybník o vysazení kaprÛ, tûch
mu‰kafiÛ není tolik, jak se uvádí. Dfiíve
bylo naveãer od pfiedklá‰terského
splavu ke ·tûpánovicím na 20 rybáfiÛ,
dnes 1-2 mu‰kafii. Duhák migruje po
toku, lipan proti a pstruhÛm se zfiejmû
zkrátka nedafií. A dodnes nemÛÏe ni-
kdo zodpovûdnû fiíci, Ïe na to nemá vliv
lov elektfiinou. 50 let tvrdo‰íjného na-
sazování pstruha nepfiineslo dosud

oãekávané v˘sledky, jen tûÏkou kaÏdo-
roãní práci brigádníkÛ pfii slovování
potokÛ pro pomûrnû mal˘ poãet pstru-
hafiÛ. Mu‰kafiství je krásn˘ sport, ale
dnes mnû mu‰kafii pfiipomínají jakousi
privilegovanou vrstvu podobnou golfis-
tÛm, a tak jsem pfied nûkolika mûsíci
v˘born˘ mu‰kafisk˘ prut od praÏského
mistra Troníãka daroval.

Já uÏ ze zvyku, kdyÏ jdu pfies nû-
jak˘ most, plivnu do fieky a hned vidím
jak˘ je stav. Dfiíve se sjelo 20 jelcÛ,
dnes nic. Postavte tam dûcko s ãern˘m
ka‰lem nebo tuberáka, ale ryby nevy-
ãarují.

Stále nafiíkám a maluji v‰e v ponu-
r˘ch barvách, ale to jsou dÛsledky dlou-
hodobé zku‰enosti.

Musím se pfiiznat, Ïe i já mám podíl
na tomto neutû‰eném stavu. Jako
mlad˘ jsem také pfiijal teorii o pstru-
hové vodû, zúãastÀoval jsme se brigád,
podstoupil ‰kolení na lov elektfiinou.
Pfii ‰kolení jsem se seznámil
s Ing. Jaromírem ¤íhou z Ministerstva
zemûdûlství, kter˘ byl nestorem této
ãinnosti u nás, a nakonec jsem pfiispûl
nûkolika kapitolami a lektoroval jeho
knihu „Lov ryb elektfiinou“. Zúãastnil
jsme se také v˘voje nového rybáfiského
agregátu ve V̆ zkumném ústavu elek-
trick˘ch strojÛ. Dnes se na to dívám
s hofikostí. Svratka je témûfi mrtvá,
v Dolních Louãkách pfiicházejí k ro-
zumu a Milan ·marda dûlá pokusy
s odchovem ostroretek. Pokud se v‰ak
nepfiestanou nasazovat pstruzi, nemá
to nadûji. Profesor Dyk uvádí, Ïe ostro-
retka je pro pstruha  pochoutkou.

Jak to b˘valo, to uÏ nebude nikdy,
prÛtok vody je mal˘ a je více zneãi‰-
tûná. Snad by mohlo pomoci vrátit
Svratku do pÛvodního reÏimu a pstruhy
zde zásadnû nevysazovat. Násady volit



s nejvût‰í opatrností. Jako lovné pstru-
hové ponechat Besének, Lubû
a LibochÛvku. Mimochodem vidûl jsem
kdysi na Besénku aÏ pod Osikami
úspû‰n˘ lov na mu‰ku. Vlásenãité po-
toky obhospodafiovat jako dosud
a dvouroãky dávat do Besénku, Lubû
a LibochÛvky. DÛslednû zakázat bro-
dûní. Roz‰lapáváte tím rybám potravi-
novou základnu. Niãí se vranky i jejich
jikry pod kameny, larvy chrostíkÛ,
larvy v‰eho hmyzu, jehoÏ nûkteré v˘vo-
jové etapy probíhají na dnû fieky. Obãas
to odnese rak nebo ‰keble.

Vláseãnité pfiítoky lze lovit ‰etr-
nou metodou bez vstupu do vody
a ti‰nov‰tí rybáfii by v ní mohli b˘t prÛ-
kopníky. Projde-li pfii klasickém lovu
ãtvefiice lovcÛ
úzk˘m potÛã-
kem, je potrav-
ní základna
z poloviny zni-
ãena.

Existují kfio-
vinofiezy, je za-
potfiebí uvolnit
ãásti bfiehu pro
pfiístup k vodû.
Dfiíve to dûláva-
ly Ïenské, kdyÏ
vyÏínaly kaÏd˘
kousek trávy pro kozy a králíky. ¤eku
je také zapotfiebí v nûkter˘ch místech
prosvûtlit. Nikdy nebyly takové zelené
tunely jako nyní v Mezihofií, pod
Doubravníkem, na ¤eãi‰ti a pod
Grádem. Kolem fieky se kácelo kaÏd˘
rok a práce musely b˘t dokonãeny do
konce bfiezna. V‰ude bylo plno slunce.
Slunce a ãefiení vody podporuje její
samoãisticí úãinky, do Brnûnské pfie-
hrady by tekla kvalitnûj‰í voda. Ker
se nemusíme bát, b˘valy kaÏd˘ rok

a velmi ãasto se odstfielovaly, a to i za
války.

Sám si dnes fiíkám, Ïe neÏ lipany
chytat je lep‰í pfieãíst si knihu
Jaromíra Tomeãka „Stfiíbrn˘ lipan“
s ilustracemi E. Miléna. To byla ten-
krát na Podkarpatské Rusi chytaãka!
Nyní kvalitní ryby kupuji podle chuti
v Hradãanech.

Mnoho rybáfiÛ si ze mne za tento
ãlánek bude dûlat srandu, Ïe je to neu-
skuteãnitelné a Ïe jsou to bláboly sta-
rého dûdka. Pfieãtûte si ho ale po pade-
sáti letech.
Petru zdar!

P.S. Omlouvám se, Svratka není
úplnû mrtvá. V hloubi du‰e jsem tajnû
doufal a to se potvrdilo. Zaslechl jsem

chvástání nûja-
kého pytláka,
kter˘ se chlu-
bil, Ïe za veãer
ulovil mníka
60 cm, úhofie
a parmu.
S a m o z fi e j m û
„na ãerva“.
Takové váhové
mnoÏství ne-
chytí mu‰kafi
snad ani za dva
mûsíce. To jen

potvrzuje moje doporuãení. Pfiítomnost
mníkÛ, ktefií byli vysazeni pfied nûkolik
lety, dokládá, Ïe to s ãistotou vody není
tak ‰patné. Teì jenom aby se také sami
mnoÏili. Papírna jiÏ vodu nezneãi‰Èuje,
ale hrozí dal‰í nebezpeãí. Pfies ãistiãky
se do fieky dostávají antikoncepãní pro-
stfiedky, které zpÛsobují u ryb bezpo-
hlavnost. MoÏná jste si toho jiÏ v‰imli
u nûkter˘ch vánoãních kaprÛ, zde je
v‰ak pfiíãina jiná.

Karel Krejãí
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Basketbalistky Ti‰nova
zahajují sezonu

Mladé basketbalistky SK Basketbal
Ti‰nov zaãaly sezonu soustfiedûním
v Kyjovû na konci mûsíce srpna.

Na soustfiedûní odjelo 45 dûvãat a 4
ho‰i pfiípravka, miniÏákynû, Ïákynû
a dorostenky pod vedením Vladimíry
Knoflíãkové a Beaty Adamcové, Petry
Simonsové, Zdeny Zvoníãkové
a Martina Voleny. Na kondiãní pfiípravu
v Kyjovû budou navazovat tréninky
v Ti‰novû a první zápasy se hrají v ne-
dûli 23. 9. 2012.

V sezonû 2012-2013 jsou do soutûÏí
ti‰novkého klubu pfiihlá‰ena druÏstva
mlad‰ích a star‰ích miniÏákyÀ, ÏákyÀ,
mlad‰ích dorostenek, Ïen a muÏÛ.

Tak jako v loÀském roce bude
v Ti‰novû hostovat druÏstvo Valosun
Ti‰nov – 1. ligy Ïen. Ve sportovní hale
uvidíme opût kvalitní ligová utkání,
která z vût‰í ãásti budou na domácí
pÛdû odehrána do konce roku 2012.
V prvoligovém druÏstvu budou opût ho-
stovat domácí odchovankynû Martina
Knoflíãková a Beata Adamcová, která
v srpnu jako ãlenka základní pûtky ode-
hrála ME juniorek skupiny B (bohuÏel
opût bez postupu do skupiny A).

Betka je uÏ nyní oporou extraligo-
vého t˘my Valosun Ti‰nov, kter˘ hraje
ligová utkání v Brnû v hale na Vodové.

Z mlad‰ích ti‰novsk˘ch hráãek,

které hostují v extraligov˘ch mládeÏnic-
k˘ch soutûÏích, mÛÏeme jmenovat
Krist˘nu Dufkovou a Kláru âechovião-
vou.

DruÏstvo mlad‰ích dorostenek pod
vedením Martina Voleny bude letos bo-
jovat o pfieborníka  Jm. kraje. Trenér
i hráãky chtûjí uspût v kvalifikaci do do-
rostenecké ligy a navázat tak na minulá
léta úspû‰n˘ch dorosteneck˘ch  soutûÏí.
V Kyjovû dûvãata odehrála pfiátelská
utkání s extraligov˘m druÏstvem doro-
stenek Trnavy. I kdyÏ cel˘ zápas vedla,
tûsná poráÏka o 1 bod pro nû byla zkla-
máním.

Mlad‰í miniÏákynû a Ïákynû pod ve-
dením trenérek Vladimíry Knoflíãkové
a Beaty Adamcové budou rovnûÏ bojovat
o ãelní místa v krajské soutûÏi. Ve druÏ-
stvu je celá fiada velmi ‰ikovn˘ch holek,
po kter˘ch uÏ dnes pokukují ligová
druÏstva.

DruÏstvo mini se na konci ‰kolního
roku zúãastnilo turnaje v Ostravû, kde
obsadilo krásné druhé místo za Hrad-
cem Králové. Dûvãata porazila mimo
jiné domácí Ostravu, Olomouc...

Jejich umístûní bylo velk˘m pfiekva-
pením, ale i pfiíslibem, Ïe v Ti‰novû vy-
rÛstá dal‰í kvalitní t˘m.

Své první krÛãky má za sebou i druÏ-
stvo pfiípravky pod vedením trenérek
Petry Simonsové, Zdeny Zvoníãkové
a ·árky Sommerové, které si zahrálo
svÛj první turnaj v Olomouci.

Vedení klubu dûkuje v‰em trenérÛm
za pfiíkladnou péãi o mládeÏ v Ti‰novû,
dûkuje v‰em sponzorÛm – mûsto Ti‰nov,
Kámen Brno, Koral Ti‰nov, Mouka
Ti‰nov, manÏelé Vrzalovi a RWE
TRANSGAZ a.s. za finanãní podporu
a pfieje v‰em ãlenÛm basketbalu úspû‰n˘
basketbalov˘ rok 2012 – 2013.

Nábor nov˘ch ãlenÛ: dûvãata
roã. 2004 – 2000



Kontakt: Vladimíra Knoflíãková
734 456 515

Tréninky pfiípravky:
úter˘, 15 – 16.30 ve sportovní hala na
ul. Riegrova
ãtvrtek, 15 – 16.30 ve velké tûlocviãnû
Z· Smí‰kova
Jestli máte ‰ikovné dítû, pfiiveìte je
mezi nás!!!!!!!!

Nábor hráãÛ do futsalu

Futsalov˘ oddíl juniorÛ (ÏákÛ)
pofiádá nábor ve ãtvrtek 27. 9. 2012
v 15.00 hodin v prostorách restaurace
Krãek.

Na tento nábor jsou zváni v‰ichni
dosud hrající hráãi i noví talenti ãi zá-
jemci. Jedná se o kluky i holky narozené
v letech 1997-2006.

Na hojnou úãast se tû‰í trenéfii. Více
informací na telefonních ãíslech: 736
715 838 (Klíma) nebo 773 514 781
(Hrdina).

Ti‰nov – Ivanovice na Hané
3:0

Pfiání z minulého ãísla TN, Ïe se
snad doãkáme první domácí v˘hry pod-
zimní ãásti roãníku 12/13, se naplnilo.

JiÏ ve 2. minutû Jirka Zeman vstfie-
lil vÛbec první branku AFK Ti‰nov na
domácí pÛdû. Tfietí utkání pfiineslo to, co
domácí fanou‰ci oãekávají, a tím je v˘-
hra. Soupefi velice zdatn˘, ale uÏ v polo-
ãase obdrÏel druhou branku. Po doslova
profesionálním prÛniku Tomá‰e
Koupila, kter˘ obe‰el nûkolik proti-
hráãÛ, z blízka brankové ãáry pfiihráv-
kou na‰el zcela volného Jifiího Zemana.
Ten s ledov˘m klidem uklidil míã do
sítû soupefie. Byl to asi stûÏejní moment
zápasu.

Druh˘ poloãas sliboval snahu sou-
pefie o zkorigování stavu. V‰e vrhli do
útoku, na‰i kluci stateãnû odolávali to-
muto tlaku, ale pfii‰la 65. minuta, pro-
nikajícího útoãníka soupefie nedovole-
n˘m zákrokem zastavil Milan Fic a byla
tu ãervená karta.

Pravé peklo proÏívali nejen hráãi,
ale i fanou‰ci AFK Ti‰nov ve hfie 10 na
11. Nejen Ïe vydrÏeli, ale aÏ z poslední-
ho brejku do obrany soupefie tento fau-
loval v pokutovém území a následovala
penalta. Kdo jin˘ neÏ Jirka Zeman si
mohl postavit míã na znaãku pokutové-
ho kopu! Nem˘lil se, vsítil tak 3. branku
v utkání a po 6. kole je v na‰í skupinû
I. B tfiídy spolu s Králíãkem z Rousínova
na ãele tabulky kanon˘rÛ.

Po rozehrání soupefie rozhodãí
Bouzek ukonãil zápas, ovace nebraly
konce, tfii body byly doma. V tabulce
jsme poskoãili z 11. na 6. místo.

Bude úspû‰né pokraãování na domá-
cím hfii‰ti i poslední nedûli v záfií se
Sobû‰icemi? ToÈ otázka, neboÈ v t˘mu
Sobû‰ic uvítáme u nás b˘valého hráãe
Zbrojovky Brno Jana Maro‰i. Tento
vûhlasn˘ fotbalista odehrál celkem 365
prvoligov˘ch zápasÛ a vstfielil 67 gólÛ.
A Ïe to dokáÏe i dnes, ve sv˘ch 47 letech,
názornû pfiedvádí i v dresu Sobû‰ic.

Máme se naã tû‰it a tak i tímto po-
zvánka na 30. záfií 2012 – fotbalové hfii‰-
tû OSTROVEC.

-pak-

Kam za ti‰novsk˘m
fotbalem?

Pátek 28. 9.
Pfiípravka star‰í: Rajhrad – AFK
Ti‰nov A zaã. v 17:00, odj. AUTA
v 15.30 hod.

Sobota 29. 9.
Pfiípravka star‰í: AFK Ti‰nov B – Vys.
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Popovice zaã. v 9.00 hod.
Pfiípravka mlad‰í: Zastávka – AFK
Ti‰nov  zaã. ve 14.15 hod., odj. AUTA ve
13.00 hod.
Îáci star‰í: AFK Ti‰nov – Zbrojovka C
zaã. v 14.30 hod.
Îáci mlad‰í: AFK Ti‰nov – Zbrojovka
C zaã. v 16.15 hod.

Nedûle 30. 9.
Dorost: AFK Ti‰nov – Sobû‰ice zaã. ve
13.45 hod.
MuÏi: AFK Ti‰nov – Sobû‰ice zaã.
v 16.00 hod.

Sobota 6. 10.
Îáci star‰í: Bystrc – AFK Ti‰nov zaã.
v 9.00 hod., odj. BUS v 7.45 hod.
Îáci mlad‰í: Bystrc – AFK Ti‰nov  zaã.
v 10.45 hod., odj. BUS v 7.45 hod.
Dorost: Slavkov – AFK Ti‰nov zaã. ve
14.00 hod., odj. BUS ve 12.15 hod.
MuÏi: Bohdalice – AFK Ti‰nov zaã.
v 15.00 hod., odj. BUS ve 13.15 hod.
Pfiípravka star‰í: Oslavany – AFK
Ti‰nov B zaã. ve 14.00 hod., odj. AUTA
ve 12.45 hod.

Nedûle 7. 10.
Pfiípravka mlad‰í: AFK Ti‰nov
– Kufiim zaã. v 9.00 hod.
Pfiípravka star‰í: AFK Ti‰nov
A – Rosice zaã. v 10.15 hod.

Turnaj ve stolním tenise
„O pohár starosty mûsta“
ovládl Rudolf Cvrkal

K tradiãní pfiedsezónní provûrce se
v sobotu 15. záfií do ti‰novské sportovní
haly sjela necelá stovka stolních tenistÛ
pfieváÏnû z moravsk˘ch klubÛ.
SoubûÏnû s turnajem muÏÛ probûhl i bo-
dovací turnaj dorostu Jihomoravského

kraje. Letos pohfiíchu pouze jeden z do-
mácích borcÛ promluvil do pofiadí na
stupních vítûzÛ. O to v‰ak v˘raznûji!!
Rudolf Cvrkal, ãlen druholigového
„A“ – muÏstva a nejlep‰í ti‰novsk˘ hráã,
dosáhl vynikajícího úspûchu, kdyÏ zvítû-
zil v obou hlavních soutûÏích – dvouhfie
muÏÛ bez omezení a také v soutûÏi
dvouãlenn˘ch druÏstev. Obû prvenství
mají svou váhu, neboÈ za nimi stojí v˘-
hry nad kvalitními ligov˘mi hráãi
a v semifinále dvouhry i skalp nasazené
jedniãky, extraligového hráãe Moravské
Slávie Brno Petra Handla. Zpestfiením
pak byl start 15. nejlep‰í hráãky âR
Ivany Pelcmanové z Hodonína, která se
mezi muÏi rozhodnû neztratila.
Dvouhra muÏÛ bez omezení:
1. Cvrkal Rudolf, TTC Koral Ti‰nov
2. Mocek Jan, Kobylí
3. Handl Petr, MS Brno
3. Fábo Jan, MS Brno
Dvouãlenná druÏstva:
1. Cvrkal Rudolf – Mocek Jan, TTC

Koral Ti‰nov/Kobylí
2. Ry‰av˘ Michal – Jefiábek Vladimír,

SK Slatina
3. MoÏí‰ Karel – Novák David, SKST

Hodonín
3. Bíla Jindfiich – Holeãek Jan, MS Brno

/ Zlín
Dvouhra muÏÛ do divize:
1. Ry‰av˘ Michal, SK Slatina
2. Pros René, Roveãné
3. Bíza Martin, MS Brno 
3. Buriánek Patrik, SKST Hodonín
Dvouhra muÏÛ nad 40 let:
1. Pofiízek Josef, SK Slatina
2. Jefiábek Vladimír, SK Slatina
3. Vybíral Pavel, SK Znojmo
3. Galanda Franti‰ek, Oltec Brno

TTC KORAL Ti‰nov dûkuje za
podporu pfii uspofiádání turnaje pfiede-
v‰ím: KORAL TI·NOV, s.r.o. – JAN
VLACH; MùSTO TI·NOV; VITAR,
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s.r.o.; Lékárna Arnica – PharmDr.
Sítora; YCNEGA technologies, s.r.o.
– RNDr. Pe‰ka; ÎULA Rácov, s.r.o.
– F. âtverák; MERTASTAV; AV Centrum
– L. Brejcha, Steinhauser Ti‰nov;
MUDr. Boris Pícha, STYLESPORT
Ti‰nov; Pneuservis Trojánek

·erkovick˘ pétanque 2012
– Louãení s prázdninami

Pfiíjemné záfiijové odpoledne spojené
s oblíbenou zábavou, hojn˘ poãet úãast-
níkÛ, kvalitnû pfiipravená hfii‰tû a zá-
zemí ‰erkovického areálu – to byl jiÏ
12. turnaj dvojic v pétanque pro dûti
i dospûlé ·erkovické koulení, kter˘ se
uskuteãnil v nedûli 16. 9. 2012 ve spor-
tovním areálu v ·erkovicích.

Turnaje se zúãastnilo 28 soutûÏících
dvojic (18 párÛ dospûl˘ch a 10 párÛ dûtí)
ze ·erkovic, Ti‰nova, Brna a Zastávky.

Cel˘m ãtyfikolov˘m turnajem pro‰la
v kategorii dospûl˘ch bez jediné poráÏky
pouze vítûzná dvojice z Brna, v kategorii
dûtí zaznamenaly tfii v˘hry první dva
soutûÏící páry.
Koneãné celkové v˘sledky dospûl˘ch:
1. Jifií a Lucie Jago‰ovi (Brno)
2. Kvûto‰ Tesafi – Laìa Kotlín

(·erkovice)
3. Dá‰a a Milo‰ Buãkovi (Ti‰nov)
4. Klára a ËáÀa Kubíãkovy (·erkovice)
5.-6. Jana a Tomá‰ Funkovi (Zastávka)

5.-6. Milan Valíãek – Zdenûk Ty‰l
(·erkovice/ Brno)

7. Klára Holubová – Jaroslav Fila
(Ti‰nov/ Lomniãka)

Kategorie dûtí – koneãné pofiadí:
1. Anna Buterinová – Ivan Sedláãek jr.

(Ti‰nov)
2. Marek Valíãek – Nikolka Veselá

(·erkovice)
3. Tom Kubíãek – Vojta Tesafi (·erkovice)
4. Katka Bahenská – Monika Vlachová

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

(·erkovice)
6. Krist˘na Zacpalová – Marie Vojtová

(Ti‰nov/·erkovice)
7. Ivo Holub – Adélka Veselá

(Ti‰nov/·erkovice)
Turnaj probûhl v pohodové atmo-

sféfie a je pfiíleÏitostí k pfiátelskému set-
kávání pfiíznivcÛ této hry nejen z blízké-
ho okolí.

Medaile se symboly pétanque
a vûcné ceny pro v‰echny soutûÏící vûno-
vala Obec ·erkovice a dal‰í sponzofii
akce (TJ ·erkovice, Karel ·indelka
– fieznictví, MontáÏe staveb – Kvûtoslav
Tesafi, Dana Zacpalová – smí‰ené zboÏí,
STYLE SPORT – Renata Zámeãníková,
MONTENERGO BRNO).

Pfií‰tí rok budou turnaje uspofiádány
opût v jiÏ tradiãních termínech v ãervnu
a záfií. Více o petanquovém dûní
v Ti‰novû a ·erkovicích: www.repete-tis-
nov.webnode.cz.

MR/O·
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Inzerce

Pronajmu byt 2+1, celé 1. patro RD,
cca 80 m2 ul. Horova, 8000 Kã vã. 
inkasa. Podmínkou nekufiák, Ïádná zví-
fiata. Voln˘ od 11/2012. Tel. 776 104 073

Pronajmu byt 3+1 na Kvûtnici. Nájem
vã. inkasa 9 000 Kã. Tel.: 775 590 271

Pronajmu RD 3+1 v Ti‰novû, garáÏ,
zahrada, od 1. 12. Tel.: 737 022 105.

Prodej RD 3+1 v Ti‰novû s terasou, 
zahradou a garáÏí. Klidná lokalita
v blízkosti centra. Tel.: 604 904 344

Podûkování

Mnohokrát dûkujeme zamûstnancÛm
MûÚ Ti‰nov, oddûlení údrÏby a úklidu,
panu Kuãerovi a panu S. Bierskému za
opravu kapliãek v Hájku a v Hajánkách.
Za v‰echny obãany Hájku a Hajánek
Ludmila Klepárníková.

Dûkujeme v‰em pfiíbuz-
n˘m, pfiátelÛm a zná-
m˘m, ktefií se pfii‰li dne
6. 9. 2012 naposledy roz-
louãit s drahou manÏel-
kou, maminkou a dcerou
paní GABRIELOU

LEIFEROVOU. ZároveÀ dûkujeme
Pohfiebnímu ústavu Skalníková-
– Skalník za profesionální a lidské vyfii-
zování obfiadu. Dûkuje manÏel a synové.

Vzpomínky

Ode‰la náhle a neãe-
kanû, ale je tu s námi
navÏdy. 11. fiíjna uplyne
5 rokÛ od úmrtí paní
DANY PÁNKOVÉ.
19. listopadu by se doÏila
padesáti let. Nikdy neza-

pomenou synové Michal a Tomá‰, rodiãe
a sourozenci s rodinami.

Dne 25. 9. uplynul
4. rok, kdy nás opustil
tatínek, dûdeãek, pradû-
deãek, pan MIROSLAV
OPLT. Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte s námi. Stále
vzpomínají dcery Eva,

Dana a Jitka s rodinami.

Dne 29. 9. 2012 uplyne
jiÏ 13 let od chvíle, kdy
nás opustil ná‰ drah˘
pan Ing. FRANTI·EK
MERTA. S láskou 
vzpomínají manÏelka,
syn, dcera a sestra 
s rodinami.

Dne 10. 10. uplyne 5 rokÛ
od úmrtí pana FRAN-
TI·KA URBÁNKA. 
Za tichou vzpomínku 
dûkuje manÏelka, syn
a dcera s rodinou.

Dne 30. 9. uplyne 6 let
od úmrtí pana JANA
V¯ROSTY. Vzpomíná
manÏelka.
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Prodám byt 3+1 kompletnû zrekon-
struovan˘ z bytu 2+1 (podzim 2011)
v Unínû. Prodám vãetnû nového 
vybavení a pozemku o rozloze
cca 200 m2. Voln˘ ihned, cena dohodou.
Tel.: 721 175 190

Hledám zahradu kdekoliv v Brnû 
i okolí, ve vlastnictví moÏno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 774 248 403

Koupím pozemek v Brnû i okolí, 
pokud moÏno stavební (men‰í i vût‰í).
Prosím nabídnûte. Rychlé jednání, 
tel.: 776 637 839

Koupím garáÏ kdekoliv v Brnû 
i v hor‰ím stavu. Dohoda jistá, 
tel:. 776 809 213

Koupím rodinn˘ dÛm v Brnû (vût‰í
i men‰í, i ve ‰patném stavu). Jen 
solidnû. Platím hotovû. Jsem pfiím˘ ku-
pec. Zn. Brno i okraj. Tel.: 608 730 043

Koupím domek/zemûdûlskou usedlost
s vût‰ím pozemkem (cca 0,3 – 2 ha) 
v okolí Ti‰nova, okres Brno-venkov,
pfiíp. Blansko. Tel.: 603 749 697

V˘prodej znaãkového spodního 
prádla, slevy aÏ 60 %. V obchodû – kfii-
Ïovatka U Humpolky a Dvofiákova 
(naproti kadefinictví Kleopatra).
Nakupujte levnû a rychle!

Prodám brambory na uskladnûní, 
cena 6,-Kã/kg vãetnû rozvozu v okolí
Ti‰nova. Tel.: 777 661 618

Firma Sojka, Janáãkova 513, Ti‰nov
(v˘kup u nádraÏí) nabízí brambory kon-
zumní na uskladnûní – 5,- Kã/ kg.

Nabízím kácení – rizikové kácení 
a redukce vzrostl˘ch stromÛ. 733 155 835

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE.
Provádíme servis a dodávku kotlÛ
a prÛtokov˘ch ohfiívaãÛ. www.serviskot-
lubrno.cz, tel.: 777 171 926

ZÁMEâNICTVÍ – KOVOV¯ROBA
– SOUSTRUÎENÍ SU·ÁKY PRÁDLA,
Cihláfiská ã. ev. 510 Ti‰nov-Trnec,
petr.hlubinka@gmail.com, mobil: 603
420 867, Tel/Fax: 549 410 147,
http://web.telecom.cz/phlubinka

Provádíme rekonstrukci bytov˘ch
jader. Tel.: 605 138 762

Novinka na trhu pÛjãek. Pracuji pro
více vûfiitelÛ: T: 739 434 873

Obchodní spoleãnost hledá pro po-
boãku v Ti‰novû obchodního zástupce
pro zprostfiedkování finanãních sluÏeb.
Nabízíme rekvalifikaci v daném oboru.
Îivotopisy zasílejte na e-mailovou 
adresu: evkapat@seznam.cz
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