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áÏení spoluobãané,

za pár mûsícÛ to bude témûfi rok
od zmûny ve vedení mûsta.

Pocítili jste tuto zmûnu? ¤íká se, Ïe po
poãáteãním nad‰ení vût‰inou pfiichází
vystfiízlivûní. Îivot nás to uãí velmi
ãasto. V prvních mûsících mé práce na
radnici, kdy jsem se seznamoval s cho-
dem úfiadu a bránil v˘stavbû kafilerní
bioplynové stanice z pozice zástupce
mûsta, jsem pocítil opravdové nad‰ení
z úspûchu, kter˘ se nám v‰em podafiil,
i kdyÏ nûkomu se to dnes zdá nedosta-
teãné. Vystfiízlivûní pfiichází, kdyÏ si ãlo-
vûk zaãne uvûdomovat celou fiadu dal-
‰ích problémÛ, se kter˘mi se seznámí.
KdyÏ si právem nespokojení obãané z lo-
kality Za Ml˘nem na zastupitelstvu stû-
Ïovali, Ïe uÏ jim mûsto slibuje dvacet let
kanalizaci a odstranûní blátiv˘ch komu-
nikací a stále se nic nedûje. Stfiízlivím,
kdyÏ jsem se vyjadfioval ke sporÛm mezi
obãany t˘kajících se právû vznikajícího
nového územního plánu. KdyÏ jsem se
zab˘val problematikou ti‰novského
centrálního vytápûní, abych pak mohl
uãinit rozhodnutí, které na jedné stranû
mÛÏe pfii vhodnû nastaven˘ch podmín-
kách mûsta vÛãi firmû Teplo T finanãnû
prospût v‰em odbûratelÛm tepla a na
druhé stranû pfiiná‰í pocit ohroÏení oby-
vatelÛm bytového domu v sousedství
plánované kogeneraãní kotelny. Investor
nakonec od tohoto zámûru kvÛli nespo-
kojen˘m obãanÛm po dohodû s mûstem
ustoupil. Pocit vystfiízlivûní zaÏívám
i pfii jednáních o umístûní kruhového ob-
jezdu vedle hasiãÛ, kter˘ by oÏivil jednu
z na‰ich „mrtv˘ch“ prÛmyslov˘ch zón
v minulosti jiÏ nûkolikrát neúspû‰nû
oÏivovan˘ch. Navzdory znaãn˘m kom-
plikacím vûfiím v úspûch, protoÏe je to
na dlouhou dobu poslední ‰ance dostat
na tento projekt dotaci. Stfiízlivím, kdyÏ

mi je pfiipomínáno, Ïe jsme zapomnûli
na volební sliby a napfiíklad neprová-
díme nástavbu Z· Smí‰kova a já vy-
svûtluji, Ïe se zpracovává nov˘ kvalit-
nûj‰í projekt, aby mohla co nejdfiíve
zapoãít v˘stavba. Stfiízlivím, kdyÏ se do-
zvídám vûci obtíÏnû publikovatelné.
Stfiízlivím, kdyÏ jsem sledoval dûní ve
stranû, za kterou jsem kandidoval s cí-
lem nûco zmûnit a uklidÀuji se, Ïe vûci
ãasto nejsou tak, jak se na první pohled
zdají. KdyÏ pak sly‰ím názory, Ïe je to
v Ti‰novû stejné jako dfiíve, jsem stfiíz-
liv˘ aÏ moc. Ne, nebojte se, nepÛjdu se
opít, ale budu dále dûlat vûci, které pfii-
nesou obãanÛm Ti‰nova prospûch.

Jednou z takov˘ch vûcí, kterou se
nám zatím nepodafiilo z ãasov˘ch dÛ-
vodÛ realizovat, jsou maximálnû otev-
fiené internetové aukce pro vefiejné
zakázky. Domnívám se, Ïe umoÏnûní
pfiístupu maximálního mnoÏství firem
do soutûÏe je v˘hodné nejen z hlediska
soutûÏené ceny, ale i z hlediska moÏné
korupce. Myslím, Ïe máme co dohánût
i z pohledu pfiístupu obãanÛ k informa-
cím. Pfiipravované nové internetové
stránky snad zajistí více aktuálních
a lépe uspofiádan˘ch informací, napfi.
vãetnû pfiipravovaného územního plánu,
ãi zvefiejÀování smluvních vztahÛ. AÈ uÏ
jste si na otázku poloÏenou úvodem od-
povûdûli jakkoliv, zkuste se prosím kon-
struktivnû obracet na va‰e zástupce
a pomoci nám zmûny k lep‰ímu usku-
teãÀovat.

Nakonec bych vám chtûl popfiát pfií-
jemné proÏití konce léta, letos tak roz-
marného. Podzim nám letní de‰tivé po-
ãasí snad vynahradí a naleje do Ïil dal‰í
tolik potfiebn˘ optimismus.

Ing. Petr Bábor, Ph.D.
místostarosta Ti‰nova

petr.babor@tisnov.cz

V
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Vedoucí oddûlení investic Odboru správy majetku
a investic

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

a realizaci investiãních akcí mûsta
– organizace pfiedprojektové, projektové pfiípravy a vlastní realizace staveb mûsta
– zpracování plánu investic
– vedení evidence uzavfien˘ch smluv o dílo a kontrola jejich dodrÏování
– zpracování Ïádostí o dotace z Krajského úfiadu, SFÎP, SZIF, MMR,

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

PoÏadavky:
– V· vzdûlání – technického, ekonomického nebo právního 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
– schopnost vedení kolektivu
– nástup dle dohody, nejlépe od 1. 10. 2011

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 10-11.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 12. 9. 2011
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození,
státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní
spojení
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– k pfiihlá‰ce pfiipojte strukturovan˘ Ïivotopis, motivaãní dopis, prohlá‰ení o bezú-
honnosti, kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání, souhlas s nakládáním
s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely tohoto v˘bûrového fiízení  ve smyslu zá-
kona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evi-
dence rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏe-
ném 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 ucha-
zeãÛ o nabízené pracovní místo.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛ-
bûhu.

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

fieditele/fieditelky Mûstského kulturního stfiediska,
Ti‰nov, Ml˘nská 152

PoÏadavky:
– V· , popfiípadû S· s maturitou
– organizaãní a fiídící schopnosti
– komunikativnost a flexibilita
– morální bezúhonnost
– dobr˘ kulturní pfiehled
– orientace v zákonû ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ,

v platném znûní a v zákonû ã. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znûní
– znalost práce na PC podmínkou
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
– praxe v oboru a jazykové znalosti v˘hodou
– nástup dle dohody, nejlépe 1. 10. 2011

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., 9.-11. platová tfiída.

NáleÏitosti pfiihlá‰ky:
– jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní pfiíslu‰nost, místo trva-

lého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
– Ïivotopis
– prohlá‰ení o bezúhonnosti
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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 24. 8. 2011 od 07.30 do 15.00
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: bez napûtí bude celá
ulice U Lubû vãetnû chat,  zahrádek, b˘-
valé cihelny a stfielnice, celá ul. Trnec
vãetnû chatové oblasti pod Klucaninou
ke stfielnici, ul. Tûsnohlídkova, U Pily,
celá ul. Cihláfiská vãetnû garáÏí, ‰kolící-
ho stfiediska HZS, skladu CO, ul.
Mahenova, celá ul.  Mr‰tíkova vãetnû
b˘valého areálu  velkoobchodu potravin
a ul. Na Nové.  Na ul. Hradãanská bude
bez napûtí autobazar a ã. p. 99, 168, 794,
834.

Dále bude vypnuta Odbûratelská
trafostanice Ti‰nov pila (ã. 217139)
– VYPNUTÍ SE NET¯KÁ DOMÁCNOSTÍ.

Dne 25. 8. 2011 od 09.00 do 15.45
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: Trnec 736.

Dne 8. 9. 2011 od 07.30 do 11.00
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: bez napûtí bude trafo-
stanice Ti‰nov – sídli‰tû a z ní napájená
ãást ulice Osvobození ã. p. 1650, 1651,
1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658,
1659, 1660, 1661, 1662, ul. Dfiínová
a M· Kvûtnická ã. 1684.

Dne 8. 9. 2011 od 10.30 do 15.00
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: bez napûtí bude trafo-
stanice Králova  a z ní napájená ãást
ulice Králova ã. p. 1675, 1676, 1677,
1678, 1679, 1680, 1681, 1682, restau-
race 1821, ãást ulice Osvobození
ã. p. 1663, 1664, 1665, 1666.

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

– kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
– koncepce rozvoje organizace na dobu 5 let, rozsah koncepce max. 5 stran 

strojopisu
– písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto v˘bûrového

fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ, v platném
znûní

Pfied jmenováním doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evidence rejstfiíku
trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.
Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Informace poskytuje Odbor kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14, Ti‰nov,
RNDr. Hana Pokorná, vedoucí odboru, tel.: 549 439 820.

Písemné pfiihlá‰ky podávejte na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19
TI·NOV do 16. 9. 2011. Obálku oznaãte slovy „V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ – MùKS
– NEOTVÍRAT“
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MûKS Ti‰nov uvádí

CZECH VIRTUOSI & ESTHER YOO
Je‰tû pfied zahájením nové

sezóny Kruhu pfiátel
hudby pfiijmûte závda-
vek v podobû mimo-
fiádného koncertu
renomovaného ães-
kého souboru

a skvûlé 17leté houslistky pocházející ze
Spojen˘ch státÛ. Koncert se uskuteãní
ve velkém sále MûKS ve ãtvrtek 8. záfií
v 19.30 hodin.

Tantra jóga MohendÏodáro dle
MUDr. Moniky Siãové je starodávné cvi-
ãení pocházející z indické tradice.
Pracuje se svaly pánevního dna a pou-
Ïívá pánevní pumpu k vybuzení energie,
kterou pak rozvádíme do celého tûla.
Cviãení posiluje prsní a bfii‰ní svalstvo,
ovlivÀuje hormonální systém, pozitivnû
pÛsobí na psychiku, zlep‰uje drÏení
tûla... Dal‰í informace na www.mohend-
zodaro.cz. Povede akreditovaná cviãi-
telka tantra jógy pro Ïeny Lucia
Jefiábková, DiS.

Ukázkové dvouhodiny probûhnou ve
stfiedu 7. a 14. 9. od 19 hodin v MûKS,
pak bude skupina uzavfiena. Je nutno se
nahlásit pfiedem na tel. 777 974 399.

JAZZOV¯ MINIFEST SE NEKONÁ
3. roãník Ti‰novského jazzového mi-

nifestu, kter˘ mûl v sobotu 27.8. pofiádat
v prostorách MûKS Ing. Petr Humpolec
pod hlaviãkou Jazzového klubu HM, se
v leto‰ním roce neuskuteãní.

Muzeum mûsta Ti‰nova
MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

STÁLÁ EXPOZICE O DùJINÁCH
A P¤ÍRODù MùSTA. Otevfieno úter˘
aÏ pátek 10-18 hodin, sobota a nedûle
10-19 hodin, obãerstvení ve stylové
kavárnû.

Tématické v˘stavy v Müllerovû domû:
Do 28. 8. 2011:
V¯STAVA K 60. V¯ROâÍ OTEV¤ENÍ
ZÁKLADNÍ ·KOLY SMÍ·KOVA

11. 9. – 4. 11. 2011:
DOBROVOLNICTVÍ NA TI·NOVSKU

V˘stava u pfiíleÏitosti Evropského
roku dobrovolnictví bude pfiipravena ve
spolupráci se sdruÏením Za sebevûdomé
Ti‰novsko.

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

STÁLÁ EXPOZICE: ODKAZ JOSE-
FA JAMBORA MùSTU TI·NOVU.
Otevfieno úter˘ aÏ pátek 12-17 hodin,
sobota a nedûle 10-17 hodin.

Tématické v˘stavy pofiádané ve spo-
lupráci se spoleãností Art Periscope:
do 18. 8. 2011:
IVANA OL·ANOVÁ A MARTINA
LUPAâOVÁ ·VARCOVÁ

V̆ stava v˘tvarn˘ch prací na téma
Venu‰e.
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20. 8. – 5. 9. 2011:
JAN HNÁTEK – obrazy

Prezentace dûl jubilanta, kter˘
27. srpna oslaví své 60. narozeniny.
Absolvent lékafiské fakulty v Brnû se
námûtovû vûnuje moravské krajinû,
pfiednost dává pfiedev‰ím olejomalbû.
Zamûfiuje se ale také na portrét a od
roku 1996 tvofií i pastely. VernisáÏ se
uskuteãní v sobotu 20. srpna netradiãnû
v 16 hodin na terase Jamborova domu
v Ti‰novû. V hudebním blahopfiání vy-
stoupí Jan Vancl (klarinet), Michal
Hubáãek (hra na 4 flétny), Franti‰ek
Kratochvíl (klávesy) a fiada dal‰ích gra-
tulantÛ. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
bude vernisáÏ v galerii.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci srpen a záfií 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

Mûstská knihovna vyhla‰uje pro blí-
Ïící se zimní semestr (záfií – leden) nové
cykly pfiedná‰ek.
„Richard Wagner: hudba a drama“

Jenom málo hudebníkÛ vyvolává tak
silné vá‰nû jako Richard Wagner.
Skladatel Anton Bruckner pfied ním pfii
jejich prvním setkání padl na kolena.
Dirigent Hans von Bülow popsal
Wagnera jako „slavného a jedineãného
muÏe, kterého musíte uctívat jako boha“,
a zachoval si pro nûho své nad‰ení do-
konce i poté, co ho Wagner pfiipravil
o manÏelku.

Ostatní povaÏovali jeho hudbu za
nudnou a jeho germánské ságy o bozích
a hrdinech za odpudivé. Ale dokonce ani

jeho nejvût‰í pomlouvaãi nemohou po-
pfiít jeho siln˘ vliv na v˘voj orchestrální
hudby nebo úlohu, jakou sehrál ve v˘vo-
ji opery devatenáctého, ale i dvacátého
století. Stal se totiÏ tvÛrcem zcela no-
vého stylu, ‰ir‰ího pojetí „hudebního
dramatu“, kter˘ znamenal revoluci
v umûní operní skladby.

Cyklus pfiedná‰ek nabízí zájemcÛm
v osmi pfiedná‰kách tyto okruhy témat:
Opery mimo zákon, Spása, obûÈ a vy-
koupení I. a II., Jeden prsten vládne
v‰em I. a II., Láska, noc a smrt, ·efiíky
a sam˘ klam, Soucit ryzího blouda.
Pfiedná‰í: Boris Klepal
Zahájení: stfieda 21. 9. 2011

„Stfiedoevropská barokní malba
– od man˘ristick˘ch kofienÛ
po klasicistní epilog“

Cyklus pfiedná‰ek pfiedstaví v˘voj
malby na území âech, Moravy a Slezska
od poãátkÛ spjat˘ch s tvorbou na praÏ-
ském dvofie Rudolfa II. aÏ po závûreãn˘
epilog v podobû malovan˘ch interiéro-
v˘ch dekorací na konci 18. století.
Pozornost bude vûnována v‰em hlavním
malífisk˘m osobnostem a jejich nejv˘-
znamnûj‰ím realizacím, ale také jejich
objednavatelÛm, mecená‰Ûm, sbûrate-
lÛm, a to v‰e v ‰ir‰ím stfiedoevropském
kontextu. Speciálnû zdÛraznûny budou
umûlecké realizace a umûlci nacházející
se v prostoru Moravy nebo zde pÛsobící.  
1. Kofieny stfiedoevropské barokní malby

a rudolfínsk˘ man˘rismus
2. Domácí tradice. Malífiství nejen v âe-

chách a na Moravû do roku 1650
3. Karel ·kréta, jeho okruh a nástûnná

malba v âechách a na Moravû do roku
1700

4. Petr Brandl, Václav Vavfiinec Reiner
a „Ïivelnost“ ãeského baroka

5. Barokní malífiství na Moravû po roce
1730
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6. VídeÀská akademie, její poãátky a v˘-
znam pro umûní na na‰em území

7. Patroni, objednavatelé, sbûratelé a je-
jich vztah k baroknímu malífiství

8. Klasicistní epilog a doba malovan˘ch
interiérov˘ch dekorací

Pfiedná‰í: Mgr. Tomá‰ Vale‰
Zahájení: úter˘ 4. 10. 2011 (1. sk.);

stfieda 5. 10. 2011 (2. sk.)
Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû

do pátku 16. 9. 2011 v Mûstské knihovnû,
kde obdrÏí podrobnûj‰í informace.

BliÏ‰í informace naleznete téÏ na
webu knihovny: www.tisnov.cz/knihovna
(odkaz UVâ) nebo na telefonním ãísle
549 121 001-2.

Poãet studijních míst je omezen, tak
neváhejte a pfiijìte se pfiihlásit brzy.
Tû‰íme se na Vás!

Salonky

25. 8. 2011
Jihlavské podzemí a zoologická
zahrada

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ celodenní
zájezd do starobylého mûsta Jihlavy.
V̆ let je urãen pro seniory, dûti i dospûlé!
Program:
Jihlavské podzemí

Jihlavské podzemí je v˘znamnou
historickou stavební památkou mûsta.
Co do rozsahu podzemního labyrintu
pfiímo pod mûstskou zástavbou je po
Znojmu druh˘m nejvût‰ím na území
na‰í republiky. Jeho celková délka ãiní
25 km a zaujímá plochu 50 000 m2.
První podlaÏí bylo raÏeno v prÛbûhu
14. století, druhé a tfietí pak ve století
‰estnáctém. V roce 1978 zde byla ama-
térsk˘mi speleology objevena tzv. „svítí-
cí chodba“. Stûny chodby jsou pokryty
bûlav˘m povlakem, kter˘ po pfiedchozím
nasvícení zelenkavû svûtélkuje. Chodba
se nachází asi 11 metrÛ pod povrchem

zemû, ‰iroká je 2,1 m, vysoká 2,9 m a je
nejvût‰í raritou a záhadou jihlavského
podzemí.
Zoo Jihlava

Jihlavská zoo „Zoo bez mfiíÏí“ je do-
movem pro více neÏ 150 druhÛ exotic-
k˘ch zvífiat, vãetnû druhÛ ohroÏen˘ch
vyhubením. Zoo se specializuje na chov
koãkovit˘ch ‰elem, opic a plazÛ.
Odjezd autobusu od elektry v 8.15
Cena zájezdu (doprava, 2x vstupné)
dûti 250,- Kã
dospûlí 300,- Kã
seniofii 280,- Kã

Zájemci se mohou pfiihlásit a zapla-
tit zálohu (200.- Kã) vÏdy v pÛjãovní
dobû knihovny (út 8-11, 13-18; st 8-11,
13-18).

V˘stavy

25.7. – 2.9. 2011
Svût muÏÛ

Hlavní v˘stava sezóny v Podhorác-
kém muzeu v Pfiedklá‰tefií nazvaná
Svût muÏÛ zachycuje v˘znamné muÏe
jako panovníky a svûtce, stateãné bojov-
níky, ale i jejich protipóly – bûÏné Ïiv-
nostníky, zemûdûlce, obchodníky, otce
rodin. Atraktivní ãást instalace tvofií
ukázky muÏn˘ch zálib a koníãkÛ.

Exponáty vycházejí ze sbírkového
fondu muzea a jin˘ch institucí, ze sou-
krom˘ch sbírek jednotlivcÛ a spolkÛ,
stejnû jako obrazy a fotografie.
Koneãn˘m ãasov˘m obdobím v˘stavy
jsou ‰edesátá léta dvacátého století, re-
gionální zamûfiení je na Moravu a okolí
Ti‰nova.

âást této v˘stavy byla nainstalová-
na také v prostorách dospûlého oddûlení
Mûstské knihovny, kde je pfiipravena ke
zhlédnutí vÏdy v pÛjãovní dobû. Pro zví-
davé náv‰tûvníky je pfiichystána soutûÏ.
Uhodnete k ãemu pfied léty slouÏil jeden
z exponátÛ?
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Pozvánka na v˘stavu
Dobrovolnictví na Ti‰novsku

Od záfií do listopadu budete moci
v Muzeu mûsta Ti‰nova nav‰tívit novou
v˘stavu. Je vûnována dobrovolnictví na
Ti‰novsku – spolkÛm, sdruÏením a ji-
n˘m organizacím, jejichÏ ãinnost je za-
loÏena na nezi‰tné práci ãlenÛ a dobro-
volníkÛ. V̆ stavní panely, doprovodné
pfiedmûty a videonahrávky pfiedstaví
ãi pfiipomenou aktivity pfii obnovû roz-
hledny v Ti‰novû, tradiãní zájmové
spolky, hasiãe, sportovní kluby a oddíly,
organizace podporující dûti, mládeÏ, se-
niory, celé rodiny i obãany s postiÏením,
kulturnû ãinné spolky, neziskové orga-
nizace zamûfiené na osvûtu v oblasti
zdraví ãi ochranu pfiírody aj. V‰em je
spoleãná radost z konání bez ohledu na
finanãní zisk.

VernisáÏ v˘stavy se koná v nedûli
11. záfií od 15 hodin. V doprovodném
programu náv‰tûvníky potû‰í ochot-
nické a amatérské spolky z Ti‰novska
a okolí – Pûveck˘ sbor P.A.T.R.O.N.
z Nedvûdice,  Divadlo Prkno z Veverské
Bít˘‰ky a Îalozpûv, akustická hudba
z Níhova. Na závûr probûhne vyhodno-
cení kvízu o dobrovolnictví na Ti‰nov-
sku a slosování v‰ech vyplnûn˘ch lístkÛ.
Pro v˘herce budou pfiipraveny Fair
trade v˘robky.  Kvíz s otázkami na téma
v˘stavy je moÏné od 29. 8. do 9. 9. vypl-
nit v ti‰novském muzeu, knihovnû, in-
formaãním centru,  Rodinném centru
Studánka a v Ekoporadnû Ti‰novsko
nebo na adrese: http://sebevedome.tis-
novsko.eu/.

V˘stavu Dobrovolnictví na
Ti‰novsku pofiádá u pfiíleÏitosti
Evropského roku dobrovoln˘ch ãinností
na podporu aktivního obãanství 2011
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Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, poslan-
kynû Evropského parlamentu. Na reali-
zaci spolupracuje obãanské sdruÏení Za
sebevûdomé Ti‰novsko, o.s. a Muzeum
mûsta Ti‰nova. Pro dal‰í informace se
mÛÏete obracet na adresu: dobrovolnic-
tvi@tisnovsko.eu nebo tel. 549 213 801.

Za pofiadatele srdeãnû zvou
Karolina Krátká a Katefiina Brdíãková. 

V˘stava v synagoze

V˘stavní sezónu v lomnické syna-
goze zavr‰í uÏ tradiãnû galerie V-ATE-
LIER, která ve spolupráci s Úfiadem
mûstyse Lomnice pfiedstaví dva autory,
jejichÏ díla navozují pocit pohody
a úsmûvné nálady.

Pro tvorbu malífiky Hany Münste-
rové je typická hravost, smysl pro hu-
mor a jemná nadsázka. Její stylizovan˘,

pfieváÏnû zvífiecí svût nám nastavuje po-
etické zrcadlo a urãitû potû‰í a pohladí
kaÏdého bez vûkového omezení.

Dfievûné objekty Michaela Pavlov-
ského také nachází inspiraci pfieváÏnû
ze zvífiecího svûta a mimo funkci v˘raz-
ného bytového objektu mají pfieváÏnû
i uÏitnou funkci. Autor pouÏívá v˘tvar-
nou zkratku, nebojí se barevnosti a hra-
vosti dosahuje zakomponováním pohyb-
liv˘ch prvkÛ.

Stejnû jako na jafie bude v horních
prostorách synagogy roz‰ífiena v˘stava
o prezentaci kmenov˘ch autorÛ k 20. v˘-
roãí vzniku galerie V-ATELIER.

Slavnostní vernisáÏ s kulturním pro-
gramem se uskuteãní v sobotu 3. záfií
2011 ve 14.00 hodin, v˘stava potrvá do
nedûle 2. fiíjna. Otevfieno bude soboty
a nedûle od 13.00 do 17.00 hodin, ná-
v‰tûvy mimo tuto dobu jsou moÏné po
domluvû na Úfiadu mûstyse Lomnice, te-
lefon 549 450 315. Tû‰íme se na va‰i ná-
v‰tûvu.

Mgr. Jan Va‰ãák 
www.v-atelier.cz

Nová v˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty s názvem
„Na v˘‰ku“

âlovûk televizní a poãítaãov˘ je zvy-
kl˘ na formát 16 : 9 nebo 4 : 3. Snad by
proto mohla b˘t zajímavá v˘stava foto-
grafií ve formátu 1 : 2.

V krajináfiské fotografii to sice není
„objevení Ameriky", i kdyÏ se ãastûji ho-
dí fotit na ‰ífiku, ale tfieba se Vám to bu-
de líbit. Posoudit, zda to s fotkami na
v˘‰ku byl dobr˘ nápad, mÛÏete bûhem
mûsíce srpna a záfií 2011 v Domovû sv.
AlÏbûty na ÎernÛvce. Spoleãnû s tûmi,
kdo jsou tam doma, vás zve P. Václav
Trmaã.
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V˘tvarníci Ti‰novska
objevení i zapomenutí

Na srpen pfiipravil KPVU ve spolu-
práci s OÚ v Îelezném zajímavou a oje-
dinûlou v˘stavu z tvorby nûkter˘ch v˘-
tvarníkÛ Ti‰novska, jejichÏ díla zÛstala
opomenuta a znovu objevena díky vydá-
ní slovníku v˘tvarníkÛ „Od Vevefií
k Pern‰tejnu“. Jsou to vût‰inou v˘tvar-
níci, ktefií svou tvorbu témûfi neprezen-
tovali nebo jen ojedinûle. Buì ze skrom-
nosti nebo proto, Ïe nemûli vhodnou
pfiíleÏitost. Nûktefií z nich vystavili své
práce poprvé v roce 1959 u pfiíleÏitosti
oslav zaloÏení Ti‰nova a potom se odml-
ãeli. Net˘ká se to jen talentovan˘ch
amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ, ale také tûch
s umûleck˘m vzdûláním. Tûm zase
z mnoha dÛvodÛ nepfiála doba. Uveìme
alespoÀ Olgu Stavûlovou, vynikající ma-
lífiku a stateãnou Ïenu, kterou nezlomi-
lo v padesát˘ch letech ani vûzení.

Nûkolika pracemi je pfiipomenuta
také tvorba Marty Dane‰ové (Danes),
která se pozdûji úspû‰nû realizovala
v emigraci v Kanadû. Své místo má na
v˘stavû také JUDr. Harák, kter˘ v ma-
lování na‰el svou Ïivotní jistotu, kterou
ztratil vinou tehdej‰ích politick˘ch po-
mûrÛ. Mnozí Ti‰nováci si pfiipomenou
svého laskavého uãitele a fieditele Jana
Tálského, vyznavaãe sokolsk˘ch my‰le-
nek a nad‰eného „nedûlního“ malífie.
Pro mnohé bude také objeven akad. ma-
lífi Jaroslav KuchyÀka z Mar‰ova, kte-
rého osud zavál na Dûãínsko, takÏe
v na‰em regionu je jeho tvorba takfika
neznámá.

V̆ stava je obohacena kolekcí obrazÛ
Franti‰ka Kocourka, Otakara
VáÏanského, Ladislava Kotase a fiady
dal‰ích.

Za pfiipomenutí stojí také jména

dvou utajen˘ch v˘tvarníkÛ, b˘val˘ch
pracovníkÛ Jáchymovsk˘ch dolÛ, nada-
n˘ch umûlcÛ. Je to Laco Regeti a Ondra
Baran. ·koda, Ïe svÛj velk˘ talent v Ïi-
votû nepromûnili.

Na v˘stavû se podafiilo shromáÏdit
práce od více neÏ tfií desítek v˘tvarníkÛ
„objeven˘ch i pozapomenut˘ch“, ktefií
jsou uvedeni ve slovníku „Od Vevefií
k Pern‰tejnu“. Vystavená díla jsou vût‰i-
nou z rodinn˘ch sbírek, kdy pfiíbuzní
ochotnû obrazy zapÛjãili. Je to ojedinûlá
kolekce více neÏ 150 obrazÛ a plastik,
která se uÏ nikdy nebude opakovat.
Je to opût dal‰í zásluÏná v˘stava, kte-
rou KPVU pfiipravil na leto‰ní v˘stavní
sezónu. V˘stava potrvá aÏ do 11. záfií
a otevfiena je dennû od 14 do 18
hodin.

Pro informaci uveìme na závûr ales-
poÀ jména vystavujících: Baran, Bortlí-
ková, BoÈansk˘, Danes, Doubková,
Harák, Hendrich, Chutn˘, JankÛ,
Jefiábek, Klátilová, Kocián, Kocourek,
Koneãn˘, Kotas, Koudelka, Krejãí,
Krenar, KuchyÀka, Melan, Medek,
Müller, Pokorn˘, Regeti, Stavûlová,
Stfielecká, Tálsk˘, VáÏansk˘, Viktorin,
Vrzalová, Wasserbauer, Îivn˘.

Slavnostní vernisáÏ se koná
v sobotu 20. srpna ve 14 hodin.
Náv‰tûvníky vernisáÏe pfiivítá starosta
obce Radomír Pavlíãek. V̆ stavu uvede
Josef Ondrou‰ek. Slovo o autorech
Mgr. Miroslav Pavlík. V kulturním pro-
gramu vystoupí Antonín Paravan (saxo-
fony). Pro úãastníky vernisáÏe zaji‰tûn
pitn˘ reÏim.

(PAV)
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Prázdninov˘ program
v RC Studánka do 7. záfií

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

www.studanka-tisnov.cz

Volná herna
kaÏdé úter˘ od 15 do 18 hodin
kaÏd˘ ãtvrtek od 9 do 12 hodin

Sádrové magnetky – dílniãka s dûtmi
ve ãtvrtek 25. 8. v 9 hodin

Cviãeníãko – pohybové hry
pro rodiãe s dûtmi od 2 let
v úter˘ 30. 8. v 16 hodin

Znakování miminek
v sobotu 3. záfií

Rodinné centrum Studánka zve ro-
diãe, dûti a ti‰novskou vefiejnost na:
Oslavu sedm˘ch narozenin
Ve ãtvrtek 8. záfií od 16 hodin

Tû‰it se mÛÏete na:

– posezení u dobré kávy, ãaje a bio-
mo‰tu s narozeninov˘m dortem a svá-
teãním domácím peãivem

– pfiíjemné poprázdninové setkání
s pfiáteli a kamarády

– aktuální nabídku krouÏkÛ a akcí
Studánky v novém ‰kolním roce

– skákací hrad a dal‰í pfiekvapení

V 16.15 hodin bude v rodinném cent-
ru pfiedán certifikát Spoleãnost pfiátel-
ská rodinû ocenûné organizaci.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
19. 8. Kronek Alband Hostinec u VlachÛ 20.00 Hostinec u VlachÛ
26. 8. The Doors revival zahrádka U Palce 20.00 Café U Palce
8. 9. Czech Virtuosi velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

& Esther Yoo
9. 9. Psí vojáci zahrádka U Palce 20.00 Café U Palce

15. 9. Ml˘ny – divadlo Sklep kino Svratka 19.00 MûKS

V˘stavy
Datum Akce Místo
31. 7. – 27. 8 Franti‰ek Jurek – obrazy, litografie JamborÛv dÛm
20. 8. – 5. 9. Jan Hnátek – obrazy JamborÛv dÛm
5. 6. – 28. 8. V̆ stava k 60. v˘roãí Z· Smí‰kova MüllerÛv dÛm

31. 5. – 30. 9. Milan Sítora – Majáles Galerie na schodech
14. 5. – 18. 9. Svût muÏÛ Podhorácké muzeum
11. 9. – 4. 11. Dobrovolnictví na Ti‰novsku MüllerÛv dÛm
20. 8. – 11. 9. V̆ tvarníci Ti‰novska objevení a zapomenutí Îelezné
1. 7. – 2. 10. L. Kotzianová – Pfiíroda Veverské Bít˘‰ky Jaro‰Ûv ml˘n
2. 8. – 30. 9. P. Václav Trmaã „Na v˘‰ku“ – fotografie Domov sv. AlÏbûty
3. 9. – 2. 10. H. Münsterová, M. Pavlovsk˘ synagoga Lomnice
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Tû‰íme se na vás v Rodinném centru
Studánka, Kvûtnická 821, Ti‰nov,
www.studanka-tisnov.cz

Pfiipravujeme:
Kurz efektivního rodiãovství (soboty
17. 9., 30. 9. a 15. 10.)
·kola partnerství a rodiãovství (úterky
20. 9., 27. 9. a 4. 10.)

Spoleãnost pfiátelská rodinû
Rodinné centrum Studánka vyhla-

‰uje dal‰í roãník soutûÏe Spoleãnost pfiá-
telská rodinû na Ti‰novsku v rámci stej-
nojmenné kampanû Sítû matefisk˘ch
center.

Cílem kampanû Spoleãnost pfiátel-
ská rodinû je posílení spoleãenské pres-
tiÏe rodiny prostfiednictvím zlep‰ení Ïi-
votních podmínek rodin, vytvofiením
prostfiedí pfiátelského rodinám, podpo-
rou vytváfiení motivujících prorodin-
n˘ch opatfiení a posílením aktivních ná-
strojÛ slaìování rodinného a pracovního
Ïivota. Je zamûfiena na posílení rodiny
ve spoleãnosti a na podporu prorodinné
politiky. Souãástí kampanû se od roku
2008 stala soutûÏ Obec pfiátelská ro-
dinû, kterou v roce 2009 mûsto Ti‰nov ve
své kategorii vyhrálo.

Pomozte nám najít ty, kdo pfiispívají
ke zlep‰ování podmínek Ïivota rodin,
abychom je mohli ocenit certifikátem
Spoleãnost pfiátelská rodinû a zvefiejnit
jejich pfiíklad. Návrhy mohou podávat
„uÏivatelé", tedy rodiny, ale pfiihlásit se
mohou i sami ti, ktefií by chtûli certifikát
obdrÏet. Navrhovat je moÏné státní, ne-
vládní i soukromé spoleãnosti a organi-
zace (nejrÛznûj‰ího typu), kulturní
a sportovní instituce, ‰koly, nemocnice,
v˘robní podniky a firmy, média, obce,
úfiady.

Vyplnûné návrhy na ocenûní podá-
vejte do RC Studánka osobnû nebo

e-mailem na studanka@atlas.cz nejpo-
zdûji do 2. 9. 2011. O udûlení certifikátu
rozhodne porota sloÏená ze zástupcÛ
z fiad rodiãÛ a ãlenÛ zastupitelstva
mûsta. Slavnostní vyhlá‰ení probûhne
v RC Studánka jiÏ tradiãnû pfii pfiíleÏi-
tosti jeho narozenin 8. 9. 2011 v 16.15
hod.

Studánka uvítá nové síly do t˘mu!
UÏ se moc tû‰íme na malé i velké ná-

v‰tûvníky na‰eho pravidelného progra-
mu, kter˘ bude zahájen v pondûlí 12. zá-
fií. T˘m Studánky se sejde o t˘den dfiíve,
abychom se na zahájení mohli dobfie pfii-
pravit. Zveme v‰echny rodiãe, prarodiãe,
studenty a dal‰í, ktefií by se chtûli do
ãinnosti na‰eho obãanského sdruÏení
pfiipojit, aÈ pfiijdou na setkání na‰eho
sdruÏení 5. 9. v 9:30 hodin. Nabídneme
Vám moÏnost sluÏeb bûhem t˘denního
programu, vedení krouÏkÛ (Zpívánek,
Kulí‰kÛ, BrouãkÛ, apod.) a moÏnost pra-
videlného i jednorázového hlídání ma-
l˘ch dûtí. Uvítáme i Va‰e návrhy k no-
v˘m aktivitám. Odmûnou Vám bude
sounáleÏitost s nad‰en˘m kolektivem,
jeho uzavfiené akce, moÏnost ovlivÀovat
v˘voj RC Studánka a dal‰í v˘hody ak-
tivního ãlena.

DDM Ti‰nov vypisuje
v˘bûrové fiízení

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

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

Pedagog volného ãasu a zájmového
vzdûlávání

NáplÀ práce: v˘chovnû vzdûlávací ãin-
nost v oblasti volného ãasu dûtí, mlá-
deÏe a dospûl˘ch (pfiímá pedagogická
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práce – vedení odborn˘ch zájmov˘ch
krouÏkÛ, táborÛ, organizaãní zaji‰tûní
akcí pro vefiejnost, lektorská ãinnost
atd.).
Pfiedpoklady: trestní bezúhonnost,
zdravotní zpÛsobilost, S·, V·, práce na
PC, organizaãní schopnosti.

Práce je urãena pro vysoce motivova-
ného uchazeãe s kladn˘m vztahem
k práci s dûtmi a mládeÏí. Pfiirozená
autorita, pedagogick˘ cit, umûní chápat,
nadchnout a motivovat. Schopnost vést
neformální dûtské kolektivy. Velmi
dobré komunikaãní a organizaãní schop-
nosti. Vlastní nápady, vize, kreativní
a originální  pfiístup. Vysoká míra osobní
zodpovûdnosti a samostatnosti. Umûní
vést men‰í projektové pracovní t˘my
(hlavní vedoucí na tábofie, akce).

Velmi vítaná je praxe v oblasti vol-
ného ãasu (vedení krouÏkÛ, oddílu, tá-
bory, práce v NO a dal‰í.). Odborné
pfiedpoklady pro vedení zájmov˘ch
krouÏkÛ mohou b˘t i na úrovni hobby.
Doplnûní pedagogické kvalifikace moÏné.

Nabízíme: moÏnost seberealizace
a osobního rozvoje, pruÏná pracovní
doba, v˘‰e platu dle vzdûlání a praxe,
dovolená v délce 8 t˘dnÛ. Nástup co nej-
dfiíve.

Kontakt pro dal‰í informace a zasí-
lání pfiihlá‰ek do v˘bûrového fiízení
(cv a motivaãní dopis): helanova@ddm-
tisnov.cz do 26. 8. 2011.

Spaní u koní jiÏ po ãtvrté

Na‰e tradice
„spaní u koní“
sahá uÏ do roku
2008, kdy jsme
poprvé spali

v tee-pee stanu. Pfii druhém roãníku
jsme si dali za úkol zjistit, co dûlají ko-
níci v noci, takÏe jsme pfienocovali pfiímo

v ma‰tali. A dal‰í dva roãníky uÏ byly ve
znamení pohodlíãka – v mûkk˘ch po-
st˘lkách v ubytovací buÀce a v autopfií-
vûsu.

Dopoledne jsme nabalili v domovû
potfiebné vûci, od spacákÛ, karimatek,
obleãení a vhodné obuvi aÏ po jídlo a po-
tfiebné zdravotnické vybavení. Nûco
jsme si nabalili do dvoukoláku a zbytek
nesli v batozích na zádech.

Na ranãi jsme se ubytovali a hned se
starali, jakou práci si pro nás nachy-
stala paní Prokopová. Star‰í chlapci Ivo,
Pavel a Jirka se pustili samostatnû do
uklízení hnoje z ohrad. My ostatní jsme
uklízeli a um˘vali vyfiazené gumáky,
pomáhali um˘vat konû, zaplétat hfiívy
a ocasy, krmit koníky, um˘vat po krmení
k˘ble atd. Prostû jsme si uÏívali sobotní
koÀské odpoledne. Dokonce jsme i vidûli
vystupovat konû z pfiepravního boxu,
kdyÏ se vrátil ze závodÛ. Byla to trochu
sláva, protoÏe se na své první soutûÏi
umístil na 3. místû.

Veãer zaãalo trochu poprchávat a my
jsme pfiesto zaãali chystat slíbené opé-
kání bufitÛ. Pepík se ZdeÀkem vyklidili
ohni‰tû od popela, nalámali bed˘nky na
tfiísky a nachystali dal‰í dfievo na pfii-
kládání. Teta nachystala párky, rohlíky,
keãup a hofiãici. Podpálili jsme oheÀ
a mohli zaãít hodovat. Pepík se
s Pavlem zodpovûdnû starali o pfiiklá-
dání. AÏ sílící dé‰È nás zahnal pod stfie-
chu, kde jsme si pfied spaním je‰tû za-
hráli karty a „âlovûãe, nezlob se“.

Ráno jsme uÏ vstávali do sluneãného
dne. Nasnídali jsme se, uklidili po sobû
a ‰li si to je‰tû uÏít na ranã. Tamarka se
velmi vûnovala dvûma oveãkám – trhala
jim ãerstvou trávu a lákala je k sobû.
Pepík a Zdenûk pomáhali odváÏet staré
dfievo k ohni‰ti a velcí chlapci mûli opût
pfiidûlenou samostatnou práci.
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Je vidût, Ïe na ranãi ani o víkendu
nikdo nezahálí. Koníci mají hlad kaÏd˘
den, tak jako my. A jejich majitelé mají
právû v tyto dny na své svûfience nejvíce
ãasu. Ani se nám v nedûli nechtûlo vra-
cet domÛ. Teta nás pfied odchodem na-
posledy vyfotila, naloÏili jsme vozík a uÏ
se jelo. Je‰tûÏe si budeme moci nad fot-
kami zavzpomínat.

Dûti z Dûtského domova
v Pfiedklá‰tefií

Závûreãné zhodnocení projektu
„Jezdeck˘ krouÏek“ financovaného z na-
daãního pfiíspûvku Nadace Terezy
Maxové dûtem a realizované za spolu-
práce paní Jany Prokopové na „Ranãi
Louãka“.

Cel˘ projekt trval 10 mûsícÛ – od
záfií 2010 do ãervna 2011. PrÛbûÏnû
nav‰tûvovalo krouÏek 18 dûtí
z Dûtského domova v Pfiedklá‰tefií ve
vûku od 8 do 18 rokÛ. Doprovázeli je
a stejn˘ strach z koní pfiekonávali
– teta Zdena, Lucie a strejdové Vladimír
a Va‰ek.

Celkem jsme mûli „jezdeck˘ krou-
Ïek“ 34x, k tomu je‰tû 4x jsme pomá-
hali brigádnû pfii sváÏení sena, 1x jsme
proÏili cel˘ víkend na ranãi  i s pfiespá-
ním a hlavnû jsme si to v‰e uÏili.

Podrobnosti a na‰i fotodokumentaci
najdete na na‰ich webov˘ch stránkách
www.zsadd-predklasteri.net/Hotovo/
START.htm

Koordinátorka projektu
Mgr. ZdeÀka Molíková

Pozvánka

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“ si dovolují po-
zvat své ãleny a také pfiíznivce na 5. set-
kání, a to na spoleãnou vycházku po
cyklostezce, která vede od mostu
z Pfiedklá‰tefií podél fieky Svratky

k Subtefie a k Ïelezniãnímu mostu
u Penny marketu.

Tato vycházka se bude konat dne
30. srpna 2011 ve 14 hodin. Sraz úãast-
níkÛ bude tentokráte pfied vlakov˘m
nádraÏím.

Akci jsme nazvali:
„OD MOSTU K MOSTU“

Doufáme, Ïe nám bude pfiát poãasí
tak, jako doposud, Ïe se sejdeme v hoj-
ném poãtu a proÏijeme pfiíjemné odpo-
ledne.

Tû‰íme se na Vás
„Ti‰nov‰tí  vozíãkáfii“

Podûkování

Dne 19. ãervence t. r. pofiádala na‰e
organizace „Ti‰novsk˘ vozíãkáfi“ spo-
leãné posezení u ohnû. Akce se konala ve
14 hodin na zahrádce U PALCE.

Touto cestou bychom chtûli podûko-
vat panu vedoucímu Pavlínovi za to, Ïe
nám sám osobnû pfiipravil ohni‰tû a da-
roval dfievo na oheÀ a zároveÀ perso-
nálu za vzornou obsluhu.

Bylo to velmi pfiíjemnû proÏité odpo-
ledne pfii praskajícím ohni, vÛni opéka-
n˘ch ‰pekáãkÛ a písniãkách pfii harmo-
nice, kterou tak mistrnû ovládá ná‰ ãlen
pan Viktora.

Tak je‰tû jednou dûkujeme a budeme
se tû‰it, Ïe tfieba za rok si to zopakujeme.

Pfiejeme hodnû zdraví
„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

Pfiedklá‰tefisk˘ masov˘ gulá‰

Obãerstvení „Na Hfii‰ti“ Pfiedklá‰-
tefií zve na III. roãník soutûÏe „O nejlep‰í
pfiedklá‰tersk˘ masov˘ gulá‰“.

SoutûÏí 2 – 4ãlenná druÏstva. Vafií se
v sobotu 10. 9. 2011 od 10.00 hodin
v areálu Obãerstvení „Na Hfii‰ti“
v Pfiedklá‰tefií.
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K poslechu zahraje country kapela
PRAKL. Tombola. K fandûní, ochut-
návce a hodnocení zveme v‰echny gur-
mány. Více na www.obcerstveni-na-hris-
ti.cz

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

·ikovné ruce
na‰ich seniorÛ
Centrum sociálních
sluÏeb Ti‰nov, p. o. se

jiÏ podruhé zapojilo do soutûÏe „·ikovné
ruce na‰ich seniorÛ pro radost a potû-
‰ení“, letos pofiádané ve dnech 16. 6
– 19. 6. 2011 na V̆ stavi‰ti v Lysé nad
Labem. Jednalo se o 12. roãník celostátní
soutûÏe s ‰irokou úãastí seniorÛ z rÛz-
n˘ch zafiízení, organizací i z fiad jednot-
livcÛ. Porota soutûÏe udûlovala ocenûní
v nûkolika okruzích ãinností a v rÛzn˘ch
kategoriích. Ti‰nov‰tí seniofii byli ús-
pû‰ní v okruhu ãinností literární práce,
kde bylo zadáno téma „Den, na kter˘ ni-
kdy nezapomenu“. Vyhodnocená práce
vznikla jako domácí úkol v kurzu
„Trénování pamûti nebolí“ probíhající
v DPS Králova pod vedením lektorky

Martiny âíÏkové z Mûstské knihovny
Ti‰nov. Porota ocenila jejich dílo jako za-
jímav˘ pfiíklad tvÛrãího psaní. Jedná se
o kolektivní práci, sborník pod názvem
Zvífiátka v pfiíbûhu ãi pohádce. Ocenû-
n˘mi autorkami jsou paní Marie
Bártová, Ludmila Bednáfiová, Ludmila
Cvrkalová, Jarmila Mazánková, AneÏka
MaloÀová, Ludmila PeÀázová a RÛÏena
Roháãková.

Také v okruhu ãinností Ruãní práce
v kategorii peãovatelsk˘ch sluÏeb do-
sáhli ti‰nov‰tí seniofii úspûchu, kdyÏ byl
porotou ocenûn malovan˘ porcelán paní
Marie Navrátilové, která se pravidelnû
úãastní dílen v DPS Králova, aã není
obyvatelkou DPS. 

Slavnostní pfiedání ocenûní probûhlo
v jídelnû DPS Králova 26. 7. 2011 za pfií-
tomnosti vedoucího sociálního odboru
mûsta Ti‰nov Mgr. Michala Kudláãka,
DiS. Pamûtní list, odznak a tuÏku od or-
ganizátorÛ soutûÏe ·ikovné ruce na‰ich
seniorÛ, stejnû jako kytiãku vûnovanou
jako podûkování Centrem sociálních
sluÏeb, dostali nejen vítûzové.
Odmûnûni byli v‰ichni, ktefií se do sou-
tûÏe zapojili a svoje v˘tvory zaslali do
soutûÏe do Lysé nad Labem, coÏ v okruhu
ãinností Ruãní práce byli: Marie
Bártová, Jitka Burdová, Jifiina
Cisárová, Ludmila Cvrkalová, Marie

Paní Marie Navrátilová získala ocenûní
za malovan˘ porcelán

Ukázka v˘robkÛ ‰ikovn˘ch rukou
ti‰novsk˘ch seniorÛ
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Gerlichová, Josefa Juraãková, Josefa
Jufiíãková, Franti‰ka Karásková,
NadûÏda K‰icová, AneÏka MaloÀová,
Marie Navrátilová, Zdenka Pavlíãková,
Ludmila PeÀázová, Helena Sládková,
Franti‰ka Slaninová, Terezie
Suchánková, Marie ·tûpánková, Milada
·paãková a Marie Zwienerová, a pan
Vladimír Traãuk.

Blahopfiejeme ocenûn˘m a dûkujeme
v‰em, ktefií sv˘mi v˘robky reprezento-
vali Ti‰nov.

Dûkuji Martinû âíÏkové z knihovny,
která dlouhodobû pracuje bez nároku na
odmûnu s na‰imi seniorkami na tréno-
vání pamûti. Podûkování patfií také
Romanû Koneãné, která na DPS vede
tvÛrãí dílny a organizuje ve‰keré aktivi-
zaãní ãinnosti pro seniory.

Doufáme, Ïe dal‰ího roãníku soutûÏe
·ikovné ruce seniorÛ se zúãastní je‰tû
více ‰ikovn˘ch ti‰novsk˘ch seniorÛ.
V dílnách na DPS Králova vítáme kaÏ-
dého, kdo má zájem tvÛrãím zpÛsobem
trávit svÛj ãas s ostatními seniory.

Za CSS Ti‰nov
Ing. Bc. Jana Wildová, fieditelka

Pozvánka na v˘let
Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov

pofiádá ve stfiedu 7. 9. – v˘let do
Podhoráckého muzea v Pfiedklá‰tefií na

v˘stavu „Svût muÏÛ“, která pfiedstavuje
muÏe v jejich typick˘ch spoleãensk˘ch
rolích, vlastnostech, postojích a záli-
bách, zejména v první polovinû 20. sto-
letí. Máme dohodnutou prohlídku v˘-
stavy s odborn˘m v˘kladem. Odjezd od
DPS Králova v 13.30 se zastávkami
u Podhorácké restaurace, u po‰ty,
u Penny, na sídli‰ti pod Klucaninou.
Návrat kolem 16. hod. V pfiípadû do-
mluvy je moÏná náv‰tûva cukrárny
v Pfiedklá‰tefií. Cena zájezdu 80,- Kã
– zahrnuje vstupné i dopravu. Slevy pro
drÏitele prÛkazu ZTP a seniorpasÛ na-
hlaste pfii pfiihla‰ování. Závazné pfii-
hlá‰ky na peãovatelské sluÏbû CSS do
pátku 2. 9. u paní ·pirkové nebo u paní
·ikulové, tel. 773 590 275. Poãet míst je
omezen.

TAEKWON-DO 
V úter˘ 6. 9. v 15.00 zaãne po prázd-

ninové pfiestávce opût cviãení Taek-
won-do v tûlocviãnû DPS Králova,
v 1. patfie. S sebou si vezmûte: cviãební
úbor a lehkou neklouzavou obuv. Toto
relaxaãní cviãení je velmi vhodné pro se-
niory a urãeno pro v‰echny zájemce
z fiad seniorÛ i pfiespolních, ktefií mají
zájem uãinit nûco pro zlep‰ení své fy-
zické i psychické kondice. Seniofii cviãí
2x t˘dnû a to v úter˘ a ãtvrtek vÏdy od
15.00 do 16.00 hod.

Oddíl Taekwon-do Ti‰nov DPS (pen-
zion) je novû zaloÏen od ãervna 2010.
Své cviãení jiÏ nûkolikrát seniofii pfied-
vedli napfi. na oslavách Dne seniorÛ
a jako doprovodn˘ program na zábavách
v DPS. Více o cviãení taekwon-do na
www.taekwondonamorave.cz

Kondiãní cviãení
Kondiãní cviãení pro seniory probíhá

v tûlocviãnû na Královû ulici kaÏdé pon-
dûlí, stfiedu a pátek od 8.00 do 9.00 hod.

Kolektiv autorek sborníku Zvífiátka v pfiíbûhu
ãi v pohádce s lektorkou Martinou âíÏkovou
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Tûlocviãna je vybavena rotopedem, Ïeb-
fiinami, kamínky na masáÏ chodidel
a dal‰ími cviãebními pomÛckami vhod-
n˘mi k procviãení celého tûla, jemné
motoriky i k relaxaci. VyuÏíváme napfi.
overbally, gymbally, masáÏní jeÏky, mo-
litanové míãky, cviãební gumy, ãinky.
Rádi pfiivítáme i nové zájemce z fiad se-
niorÛ, nejen z DPS.

V˘tvarné dílny v CSS
Ve ãtvrtek 8. 9. zahájíme ve 13.00

v prostoru vedle jídelny opût ruãní v˘-
tvarné dílny pro zájemce z fiad seniorÛ
nejen z DPS. Vítáme kaÏdého, kdo má
chuÈ nûco tvofiit a trávit svÛj ãas s ostat-
ními. S sebou si pfiineste 2 barevná
triãka s krátk˘m nebo dlouh˘m ruká-
vem, která budeme zdobit technikou
„savování“. Ostatní pomÛcky jsou zaji‰-
tûny.

Nabídka farmáfisk˘ch
v˘robkÛ na Ti‰novsk˘ch
trzích

Ti‰novské trhy se konají
v sobotu od 8 do 11 hodin
jiÏ ãtvrtou sezónu. Teprve
letos v‰ak nabízejí pravi-
delnou a pestrou nabídku
místní zeleniny a ovoce, na

kterou se mohou nakupující spolehnout.
Ve svÛj ãas se na pultech stánkÛ obje-
vily maliny, rybíz, meruÀky, broskve,
ale také první zelené natû, ‰penát, po té
ãesnek, mrkev, ãervená fiepa, okurky,
kvûták apod. Nabídka se pfiirozenû ob-
mûÀuje, jak se mûní t˘dny v kalendáfii,
ãímÏ máme zaji‰tûnu nejpfiirozenûj‰í
skladbu jídelníãku.

Z dal‰ích farmáfisk˘ch v˘robkÛ, kdy
prodejce garantuje pÛvod prodávaného
zboÏí, lze novû zakoupit i domácí vajíãka,
kvûtinové sadby, sazenice ãi bylinky.

Tradiãnû nechybí také med, místní pivo,
s˘ry a rÛzné druhy pochutin z ovãího
a kravského mléka. Díky podpofie
Ministerstva Ïivotního prostfiedí bude
nabídka farmáfisk˘ch v˘robkÛ na trhu
i webov˘ch stránkách viditelnû ozna-
ãena a do konce roku koordinována.
V pfiípadû v˘padku místní zeleniny,
popfi. s˘rÛ bude prodej zaji‰tûn pro-
stfiednictvím v˘kupu pfiímo od farmáfiÛ.
ZároveÀ je plánováno ‰est bioochutná-
vek s poradnou zdravého vafiení a po-
skytováním receptÛ, stejnû jako propa-
gace Ti‰novsk˘ch trhÛ v rámci celého
správního obvodu.

O pravidelné zasílání nabídky na
Ti‰novsk˘ch trzích lze zaÏádat na ad-
rese: eva.zavrelova@tisnov. cz. Aktuální
seznam prodejcÛ je zvefiejÀován ve vide-
otextovém vysílání Ti‰novské televize,
na stránkách http://trhy.tisnovsko.eu,
na nástûnce Ekoporadny Ti‰novsko vedle
lékárny Arnica a ve v˘vûsce v horní
ãásti námûstí.

Tû‰í nás, Ïe péãí organizátorÛ mûsta
Ti‰nov i obãanského sdruÏení Za sebevû-
domé Ti‰novsko, o. s. trhy zaãaly plnit
svÛj pÛvodní úãel – staly se zaruãen˘m
zdrojem kvalitních potravin.

Za pofiadatele pfiíjemn˘ nákup pfieje
Karolina Krátká.

Pfiehlídka Elegance
historick˘ch vozidel

Autoklub Ti‰nov spoleãnû s Veterán
Car Clubem âebín pofiádají v sobotu
10. 9. 2011 jiÏ 11. roãník pfiehlídky his-
torick˘ch vozidel v Ti‰novû a Lomnici.
Na akci zveme v‰echny majitele a obdi-
vovatele historick˘ch vozidel, ktefií se
chtûjí pochlubit sv˘mi krásn˘mi vozy
a strávit pfiíjemn˘ den ve spoleãnosti
pfiíznivcÛ tûchto vozidel. BliÏ‰í informace
na http://www.veteranclub.estranky.cz/
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Zahrádkáfii oznamují
– zaãíná se lisovat

âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz, základní
organizace v Ti‰novû, zahájí v sobotu
20. srpna 2011 v lisovnû na Wagnerovû
ulici lisování ovoce, a to jako kaÏdoroãnû
nejen pro své ãleny, ale pro v‰echny zá-
jemce. Lisovat se bude kaÏdou sobotu od
7.30 do 11.00 hod. (podle potfieby i déle)
a od 14. záfií i kaÏdou stfiedu od 16.00
do 19.00 hod. (po telefonické domluvû
moÏno i dfiíve). MnoÏství ovoce nad
300 kg je moÏno objednat pfiedem.
Poplatek za 1 kg vylisovaného ovoce je
2,- Kã.

Dal‰í informace je moÏno získat
u vedoucího lisovny Petra Bene‰e na
mob. ãísle 723 336 319 (nejlépe v poled-
ních nebo veãerních hodinách) a u jeho
zástupkynû Heleny Miãánkové, mob.
ãíslo 736 646 994. Aktuální informace
o lisování budou také ve v˘vûsní skfiíÀce
zahrádkáfiské organizace v horní ãásti
námûstí Míru nad fieznictvím u BártÛ.

Jan Ka‰parec

Vãelafiení na Ti‰novsku

5. Podzim
Hradãany, Bfiezina, Vohanãice,
Pej‰kov

K vãelafiskému podzimu patfií ob-
dobí, kdy vãelstva ukonãují v˘chovu
mlad˘ch vãel a kdy vãelafi zaji‰Èuje vãel-
stvÛm dostatek potravy na zimu krme-
ním cukern˘m roztokem. ProtoÏe v na-
‰ich podmínkách musí vãelafi poãítat aÏ
se 4 mûsíci, kdy vãely nemohou vyletût
z úlu a „vyprá‰it“ se, musí pouÏít cukr
ãist˘, rafinovan˘, kter˘ obsahuje mini-
mum nestraviteln˘ch látek. Med tuto
podmínku nesplÀuje, i kdyÏ by byl pro
vãely pfiijatelnûj‰í. Zpracováním sloÏe-

ného fiepného cukru na jednoduché cukry
se vãely opotfiebovávají, a proto je nutné
k této ãinnosti vyuÏít vãely létavky, se
kter˘mi se nepoãítá, Ïe pfieÏijí zimu.
Jedno vãelstvo potfiebuje na spolehlivé
pfiezimování kolem 15 kg cukru, kter˘
se podává vãelstvÛm ve více dávkách.
První z nich je dodána hned po posled-
ním medobraní, coÏ b˘vá zpravidla ve
druhé polovinû ãervence, poslední dávka
by mûla b˘t dodána koncem srpna.
V srpnu se líhnou dlouhovûké vãely,
které jiÏ nemusí krmit plod  ani zpraco-
vávat cukr.

Hledání potravy je pfiirozenou vlast-
ností vãel. Na podzim, kdy pfiíroda po-
skytuje vãelám minimum moÏností,
dochází ke „slídivosti“, kdy se vãely po-
kou‰í dostat do cizích úlÛ. MÛÏe dojít
k loupeÏi, kdy v rabovaném vãelstvu zÛ-
stane jen pár vãel. Pfiíãinou loupeÏe je
buì neopatrnost vãelafie pfii krmení
nebo vãelstvo slabé ãi bez matky.
Bezmateãné vãelstvo se nûkdy pfiidá
k rabujícím, takÏe ani nedochází k vzá-
jemnému boji vãel. Kromû toho, Ïe vãe-
lafi pozbude vãelstvo,  mÛÏe docházet
i k ‰ífiení vãelích nemocí.

Pfied krmením vãelafi upraví úl na
zazimování. Odebírá pfiebyteãné ná-
stavky, vytáãí poslední med. Plásty
vytfiídí. Staré, tmavé bude likvidovat,
ostatní svûtlej‰í ukládá pro pouÏití v ná-
sledujícím roce. Musí doufat, Ïe udûlal
v‰e pro zdárné pfieÏití sv˘ch vãelstev
pfies dlouhou zimu a tû‰it se na jejich
první jarní prolet.

Dnes se nejprve zastavíme u vãelafiÛ
v Hradãanech. Zde jich nikdy nebylo
více neÏ 5. V souãasnosti tam vãelafií
pouze b˘val˘ vãelafisk˘ dÛvûrník Josef
MojÏí‰  a souãasn˘ vãelafisk˘ dÛvûrník
Ludûk Stojan. V minulosti to byli:
Jaroslav Vesel˘, Zdenûk Brym, Ludûk
Dobi‰ar a Jaroslav Bene‰. Bylo zde
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i nûkolik „pfiespolních“, v souãasnosti je
to pouze Pavel Binar z Brna.

Daleko poãetnûj‰í skupinu tvofiili
vãelafii v Bfiezinû a Herolticích. Zatímco
v Bfiezinû se poãetní stav místních pod-
statnû zmen‰il na souãasné ãtyfii,
v Herolticích je dnes sedm vãelarÛ.

Vedle vãelafiského dÛvûrníka
Stanislava ·tûpánka  jsou to v Bfiezinû
Ing. Ivo Vanûk, Pavel Sedlák a Václav
Polnick˘. V minulosti to byli: dlouholet˘
dÛvûrník Vladimír Králík, Olga
Baláková, Jifií Medek, Oldfiich Miãan,
Franti‰ek ·tûpánek, Milada Laifrová,
Ing. Jaromír Hejmala, Mikulá‰
Paraska, Milan Smí‰ek, Jakub Jurãaga
a Miloslav ·ubert. Z mnoha brnûnsk˘ch
chatafiÛ zbyl pouze Josef Pavlík. OtûÏe
vãelafiského dÛvûrníka v Herolticích jiÏ
dlouho drÏí Jan Schottenberger.
Dal‰ími vãelafii jsou: Jan Kladiva jun.,
Alois Pavlíãek, Zdenûk Stanûk, Jaroslav
JÛza, Franti‰ek Jufiíãek a Luká‰ Beran.

Z dob minul˘ch vzpomeÀme na Jana
Kladivu sen., Filipa Marka, ZdeÀka
StaÀka, Vladimíra Krejãího, Jana
BlahoÀovského, Ludvíka Hamerníka,
Jana Koláfie a Vladimíra Krejãího.
Z mnoha brnûnsk˘ch vãelafiÛ – chatafiÛ
dnes v Herolticích vãelafií pouze Emil
Havlíãek a Robert Prokop.

Poslední  obcí, která administra-
tivnû patfií k Ti‰novu a vãelafisky od ro-
ku 2000 do obvodu ZO âSV Ti‰nov, je
Pej‰kov (dfiíve v obvodu ZO âSV
Deblín). V té dobû nebyl na Pej‰kovû
Ïádn˘ vãelafi, i kdyÏ vãelafiení v minu-
losti prozrazují staré vãelíny. Od roku
2005 zde vãelafií Ludûk Kroãa a k nûmu
se pfiidal v roce 2009 Jifií Skolek.

Tímto pát˘m pfiíspûvkem konãí poví-
dání o starostech i radostech vãelafiení
v jednotliv˘ch obdobích vãelafiského
roku. Mohlo se stát, Ïe byl opomenut nû-
kter˘ ze souãasn˘ch nebo minul˘ch vãe-
lafiÛ, coÏ urãitû nebylo úmyslné.

Ing. Vladimír Kapoun

Tfii Studnû

Pfied válkou neb˘valy dovolené tak roz‰ífiené jako nyní. Rodiãe ãasto zÛstávali doma
a dûti byly u babiãek, pfiíbuzn˘ch nebo znám˘ch v blízkém okolí, nûkdy ‰lo i o vzájem-
nou v˘mûnu dûtí. Byla-li celá rodina spoleãnû, záleÏelo na ãasov˘ch a finanãních moÏ-
nostech. Movitûj‰í jezdili zejména po tuzemsk˘ch lázních,  a to buì do lacinûj‰ích nebo
draÏ‰ích podle jejich finanãní situace. K tomu patfiily i slovenské láznû a Tatry.
Dovolená v Jugoslávii byla dosti fiídkou v˘jimkou a vzpomínalo se na ni cel˘ Ïivot.

V zimû lákalo BrÀáky i Ti‰nováky nejvíce Novomûstsko, na místa blízko Ïeleznice
a na jeden den, nejvíce na HarusÛv kopec. Ski hotel tehdy samozfiejmû nestál a spojení
do vzdálenûj‰ích míst bylo v zimû zvlá‰tû obtíÏnû.

Na Ti‰novsku bylo nûkolik rekreaãních míst, kam jezdilo v létû hodnû BrÀákÛ.
U Bfieziny a Heroltic se rozrÛstala stavba chat a z hradãanské zastávky tam chodily zá-
stupy. V nedûli veãer pfied odjezdem vlaku do Brna byla Nová hospoda u staré hrad-
ãanské zastávky nabitá. Jezdilo tehdy také hodnû trampÛ pod stan. Dal‰í místa, ãasto
pro celé rodiny, byla v Lomnici, Doubravníku a Nedvûdici. Do Doubravníku jezdil s ro-
dinou Ferdinand Vach, dirigent tehdy známého Pûveckého sboru moravsk˘ch uãitelek
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(PSMU). I v Ti‰novû bylo pronajímáno hodnû místností brnûnsk˘m rodinám. Tûmto li-
dem se fiíkalo v‰eobecnû letÀáci.

Ti‰nováky a samozfiejmû i BrÀáky v létû lákalo kromû bliÏ‰ího okolí Novomûstsko se
sv˘mi rybníky. U rybníkÛ na Bíte‰sku nebyla taková vybavenost a nejdÛleÏitûj‰í byla
dopravní dostupnost (v˘jimkou byl níhovsk˘ rybník). Pátefií byla Ïeleznice. Jezdily
staré soukromé autobusy, jezdily fiídce a b˘valy nabité. Kufry a batohy bylo nutné dá-
vat do zahrádky na stfie‰e. Proto b˘vala nav‰tûvována hlavnû místa nedaleko Ïelezni-
ce. U rybníkÛ byla hlavním magnetem pláÏ, takovou písãitou mûl Sykovec a travnatou
Mílovy. Ov‰em Mílovy byly pfiíli‰ daleko a zde jiÏ bylo cítit klientelu z fiad PraÏákÛ,
z nichÏ bohat‰í pfiijíÏdûli auty. Vlastním autem sem také jezdil ti‰novsk˘ malífi Josef
Jambor, kter˘ mûl v nedalek˘ch Blatinách chalupu. Situace se zmûnila aÏ pozdûji, kdyÏ
zde vznikla rekreaãní chatová stfiediska MEZ Drásov (Siemens) a Benzina. Zlep‰ila se
doprava a byl zde postaven nov˘ v˘stavn˘ hotel.

Kromû tehdy hodnû nav‰tûvovaného Velkého Dáfika se zájem soustfiedil hlavnû na
Sykovec u Tfiech Studní s krásnou pískovou pláÏí a pfiítokem, v nûmÏ byli raci. Pod ním
navazující Medlov nebyl zdaleka tak oblíben˘, byl více bahnit˘ a v pfiítoku bylo hodnû
pijavic. Zde bylo moderní hotelové ubytování YWCA, patfiící sdruÏení mlad˘ch kfiesÈan-
sk˘ch Ïen. Architekt David Vávra se v pofiadu „·umná mûsta“ zmínil, Ïe sem jezdili
JeÏek, Voskovec a Werich. U Sykovce bylo ubytovací a stravovací zázemí v pfiilehl˘ch
Tfiech Studních. Penzion u rybníka tehdy je‰tû nestál, byl postavec asi v roce 1939.
Hlavní základnou byl hotel „U LoubÛ“, kter˘ vedl v roce 1938 ‰vagr se sestrou
Ti‰nováka Milo‰e Hendricha. K nûmu patfiilo také nûkolik chatek, z nichÏ jsme mûli
jednu pronajatou a zde jsem strávil v osmatfiicátém roce krásné prázdniny, mûsíc
s otcem a mûsíc s matkou. Sestra byla tehdy na Medlovû a chodili jsme ji nav‰tûvovat.
Sykovec mnû uãaroval a i v pozdûj‰ích letech po válce jsme sem jezdili s kamarády pod
stan. Cestu z Nového Mûsta pfies Vlachovice jsme absolvovali vût‰inou pû‰ky.

Ve Tfiech Studních a u Sykovce byl neobyãejnû rozvinut˘ spoleãensk˘ Ïivot a lidé
spolu velmi pfiátelsk˘ vycházeli. Nevím, kdo to organizoval, ale stále se nûco dûlo.
Benátská noc s orchestrem a tancem, náv‰tûva a pfiedstavení kouzelníka Pasparta
s médiem Ilonou Paspartovou, závody ve stfielbû ze vzduchovky, organizované v pfiedm-
nichovské dobû vojáky.

Mám schovanou krabiãku s patentní tuÏkou za I. cenu, kde na spodní stranu otec
tehdy napsal: „Plukovník VyslouÏil podal Karlovi ruku. Tfii Studnû 31. 7. 1938“. Stra‰nû
jsem se tehdy camral. Ze známûj‰ích osobností si pamatuji vynikajícího fotbalistu
Nepalu, kter˘ tehdy hrál za SK Îidenice, snad to bylo tehdy nejlep‰í brnûnské muÏstvo.
Pamatuji si ho zejména pro jeho trampky (vysoká plátûná obuv s gumovou podráÏkou
a ‰picí, ve které se stra‰nû potily nohy). Od neustálého kopání do nûãeho mûl úplnû u-
kopané ‰pice, prsty mu vylézaly ven.

Bylo zde také mnoho vysoko‰kolsk˘ch studentÛ, ktefií tehdy pouÏívali tituly MUC
nebo JUC, to zase byly návnady pro dûvãata.

Já jsem se zde nauãil plavat a celé dva mûsíce jsem strávil veslováním na „ma-
Àásku“, tehdy hodnû roz‰ífiené loìce z nûkolika slab‰ích prken, na které se rovnováha
drÏela tûÏce.

Jídlo od snídanû do veãefie bylo podle dne‰ního hodnocení „all inclusive“ v hotelu
„U LoubÛ“ v˘borné. Mnû chutnalo jako obvykle v‰echno, zvlá‰tû kdyÏ jsem byl vyhládl˘
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Zveme vás na futsalov˘
turnaj juniorÛ

Futsalov˘ t˘m 1. FC Ti‰nov pÛsobící
pod patronací druholigového muÏstva
1. FC Kvûtnice vás zve na futsalov˘ tur-
naj mládeÏe.
Kdy: v sobotu 3. 9. 2011 cca od 9.00 (pfii-
hlá‰ené t˘my obdrÏí upfiesÀující infor-
mace e-mailem)
Kde: v Ti‰novû na hfii‰ti u DDM na
Riegrovû ulici
Pro koho: kategorie U16 a mlad‰í (roã-
ník narození 1995 a mlad‰í)
Startovné: 500,- Kã/muÏstvo
Ceny pro vítûze, nejlep‰ího stfielce
a brankáfie
Systém bude zvolen dle poãtu pfiihlá‰e-
n˘ch
Kontakt pro podávání pfiihlá‰ek a bliÏ‰í
informace: Petr Hrdina, petrfutsal@at-
las.cz, tel.: 773 514 781

Pétanque v ·erkovicích

Louãení s prázdninami – turnaj
dûtí a dospûlích

Pfiíznivci hry pétanque spoleãnû
s OÚ ·erkovice zvou mladé i star‰í hráãe
na 5. roãník otevfieného turnaje dvojic
dûtí i dospûl˘ch.

Turnaj se koná v nedûli 11. 9. 2011
od 13.30 hodin na hfii‰ti v ·erkovicích.
Prezentace bude probíhat na místû od
13.00 do 13.30 hodin. Hrát mohou i úplní
zaãáteãníci – omezené mnoÏství sad
hracích koulí je moÏno zapÛjãit na místû.

Pro úãastníky jsou pfiipraveny ceny
(vûcné i sladké). Zaji‰tûno je obãerstvení
(limo, klobásy, cukrovinky a dal‰í dob-
roty).
Informace: tel ã. 777 765 882 nebo 732
823 274

Blahopfiání

Dne 22. 7. oslavila na‰e maminka paní
ANNA RA·OVSKÁ 85. narozeniny.
Za její poÏehnan˘ Ïivot, naplnûn˘ prací
a obûtavou láskou, dûkuje jejich 7 dûtí,
17 vnukÛ a 11 pravnukÛ.

Dne 19. srpna oslaví
80. narozeniny na‰e mi-
lovaná maminka, babiã-
ka paní MARIE JENE-
·OVÁ. Hodnû zdraví,
‰tûstí a osobní spokoje-
nosti do dal‰ích let pfiejí

synové, dcery, vnouãata a pravnouãata.

od vody. Nezapomenu na veãefii, uvedenou na t˘denním jídelním lístku, které jsem se
nemohl doãkat. Byl to kapr v rosolu. To také dává obraz o nabízen˘ch jídlech. KdyÏ ne-
bylo sluneãné poãasí, chodil jsem s otcem na procházky na Medlov, po lesích nebo do
blízké Fry‰avy, kde jsem se vÏdy zastavoval u v˘vûsní tabule holiãství pana Kakáãe.

Ve Tfiech Studních byl v roce 1938 jen hotel „U LoubÛ" a snad 10 – 15 chatek. Tehdy
zde stál metr ãtvereãní pÛdy 50 haléfiÛ. Bylo to velice lákavé, ale bez auta tûÏko vyuÏi-
telné. Dnes je v katastru Tfiech Studní 17 hotelÛ, penzionÛ a rekreaãních zafiízení a 132
chat. Kde jsou ty krásné idylické ãasy, i kdyÏ tenkrát chybûl jen mûsíc do záfiijové mo-
bilizace a pÛl roku do okupace âeskoslovenska. Byly to zde snad ty nejkrásnûj‰í úplnû
poslední prázdniny.

Karel Krejãí
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Vzpomínky

Dne 10. 7. 2011 by se do-
Ïila 90 let na‰e milovaná
maminka, babiãka a pra-
babiãka paní ANNA
KLOUBOVÁ. Dne 3. 9.
2011 uplyne 24 let ode
dne, kdy nás navÏdy o-
pustil ná‰ milovan˘ tatí-
nek, dûdeãek a pradûde-
ãek pan FRANTI·EK
KLOUBA. Za tichou
vzpomínku dûkují syno-
vé a dcery s rodinami.

Dne 7. 7. 2011 uplynulo
31 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milá ma-
minka a babiãka paní
MARIE DURANYKOVÁ.
A 3. 8. 2011 uplynulo 45
let od úmrtí na‰eho ta-
tínka JOSEFA DURA-
NYKA. Stále s láskou
vzpomínají a za tichou
vzpomínku dûkují dcera
a synové s rodinami.

Dne 2. 8. uplynulo
9 rokÛ, co nás opustil
pan JOSEF KRÉZEK
z Ti‰nova. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.
Dûkuje manÏelka a dcera
s rodinou.

Dne 14. 8. by se doÏil
70 let pan FRANTI·EK
MIHOLA. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.
ManÏelka, syn, dcera.

Dne 10. srpna uplynulo jiÏ 10 let od
chvíle, kdy nás navÏdy opustil milovan˘
syn, bratr a str˘c pan IVAN HAN-
SKUT. Za tichou vzpomínku dûkuje
maminka jménem celé rodiny.

Dne 21. 8. 2011 uplyne
17 smutn˘ch let od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘ syn
a bratr pan KAMIL
SVOBODA. Za tichou
vzpomínku dûkují rodiãe
a bratfii.

Dne 15. srpna 2011 uply-
nul první smutn˘ rok,
kdy náhle utichlo srdce
plné lásky milovaného
manÏela, tatínka, dûdeã-
ka a pradûdeãka pana
ROBERTA LAMAâE.

Dûkujeme v‰em za tichou  vzpomínku.
S úctou a láskou stále vzpomínají man-
Ïelka Ludmila a dûti Robert, Lída, Liba
a Jana s rodinami.

„Bolest nezahojí Ïádn˘ ãas,
ozve se v srdci znovu a zas.“

Dne 14. srpna 2011 by se
doÏil 70 let ná‰ drah˘ ta-
tínek, dûdeãek, pradûde-
ãek, tchán pan
FRANTI·EK MIHOLA.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte, prosím,

s námi. Dûkuje dcera Lenka s rodinou.

Dne 26. srpna vzpomeneme 13. v˘roãí
úmrtí mého manÏela pana Mgr. BOHU-
SLAVA JA·KA. Kdo jste jej znali
a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
ManÏelka Vûra s rodinou.
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Inzerce

Pronajmu 1+KK, ulice Dlouhá.
Tel.: 774 347 106

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû na
ul. Dlouhá, 42 m2 , balkón. Cena 5 000,-
+ inkaso. Tel.: 733 575 767.

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû, od záfií.
Tel.: 737 630 725

Pronajmu byt 2+1 Pod Klucaninou, po
rekonstrukci, cena 7000,- Kã + inkaso.
Tel.: 724 556 874

Pronajmu byt 3+1 v Ti‰novû, nov˘,
ãásteãnû zafiízen˘. Cena 7 500,- Kã
+ energie. Tel.: 605 740 429

Pronajmu byt 3+1, ul. Hornická 1528,
cena 8 000,- Kã bez poplatkÛ za elek-
tfiinu a vodu, mob.: 604 588 057

Prodám byt 3+1, osob. vlastnictví,
ul. Hornická 1528, 2. patro, mob.: 604
588 057

Nabízím k prodeji byt 3+1
U Humpolky. Informace na telefonu 603
894 613.

Vymûním byt v OV 1+1 + doplatek na
Kvûtnici za 2+1 v Ti‰novû. Tel.: 777 925
915

Pronajmu sklad v centru Ti‰nova,
40 m2, tel.: 737 022 105

Prodám pozemek na stavbu RD
v obci Hradãany, 900 m2. Tel.: 731 100
185

Pronajmu zahradu s potÛãkem,
1 300 m2, lokalita Horní Louãky, klidná
oblast v blízkosti rybníka, Tel.: 774 594
943

Koupím garáÏ U Humpolky. Tel.: 775
621 682

Soukrom˘ chovatel nabízí k prodeji
doma odchované a opracované kachny
pekingské. Info na Tel.: ã. 736 760 386

Prodám spisy Karase ve vazbû, rok
tisku 1922. Cena dohodou. Tel.: 739 613
236

Hledám osamûlou paní na v˘pomoc.
Plat cca 70 Kã/hod. Tel.: 739 826 069

NA MÍRU DVE¤E, SCHODY, kuch.,
nábytek. Provedeme téÏ renovace
schodÛ, dvefií. www.azdum.kvalitne.cz,
Tel.: 776 150 551

PSÍ HOTEL – Skryje (u Ti‰nova),
tel.: 732 511 251, www.sweb.cz/regiauttis

Hotovostní pÛjãka pro v‰echny.
Rychle, diskrétnû. Pracuji pro více vûfii-
telÛ. Tel.: 606 176 780

Profesionální správa a vymáhání po-
hledávek. Pfiedem nic neplatíte.
Tel.: 608 033 311

V˘uka angliãtiny a ru‰tiny. Hledáme
zájemce pro doplnûní skupin: angliãtina
– zaãáteãníci 2, angliãtina – FCE
zkou‰ky 2, angliãtina – pokroãilí 2.
Otevfien kurz – ru‰tina pro zaãáteãníky.
Kontakt: Pavli‰ová Barbora, 724 775
396, pcklomnice@seznam.cz

Dne 14. 8. uplynulo
jiÏ 8 let, kdy nás navÏ-
dy opustil ná‰ milovan˘
syn, bratr, str˘c a ‰vagr
pan OLD¤ICH
DOBE·. Za tichou vzpo-
mínku dûkují a s láskou

vzpomínají maminka a bratr s rodinou.

Dne 23. 8. uplyne první
smutn˘ rok od chvíle, co
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan
ZDENùK SKRYJA.
S bolestí v srdci vzpo-

míná manÏelka a dûti s rodinami.
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ZuZu – Angliãtina pro dûti od 2–8 let.
Ukázková hodina ZDARMA. Termíny u-
kázkov˘ch hodin najdete na www.ang-
lictina-zuzu.cz, 733 199 594

Firma MERTASTAV s.r.o. pfiijme bri-
gádnici (studentku V·) na recepci spor-
tovi‰tû badmintonu. Znalost pravidel
hry v˘hodou. Îivotopis zasílejte na e-
mail: marketa.sulcova@mertastav.cz ne-
bo volejte na tel.: 549 439 529
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