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pfiivítala dûti v novém kabátu.
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fiipadá mi, jako by to bylo teprve
vãera, kdy jsem ve svém slovû psal
o pfiíjemnû tepl˘ch ãervencov˘ch

dnech, které doprovázely zaãátek ‰kolních
prázdnin. V tu chvíli jsem ov‰em netu‰il, Ïe
si pro nás pfiíroda na tyto dva odpoãinkové
mûsíce pfiipravila poãasí tolik rozmanité.
AlespoÀ závûr srpna tak umoÏnil dûtem
i nám v‰em uÏít si naplno letních radová-
nek. A mohlo se tak zaradovat i na‰e kou-
pali‰tû, které jinak po celé léto zelo vesmûs
prázdnotou. I toto nás nutí k zamy‰lení, jak
tento areál uãinit atraktivním i v ãasech,
kdy rtuÈ teplomûru nedosahuje tfiicítek.
A co nám vlastnû prázdninové mûsíce
v Ti‰novû pfiinesly nového? KaÏd˘ jistû za-
znamenal, s jakou rychlostí se pfievlékla zá-
kladní ‰kola na námûstí 28. fiíjna do nového
kabátu. Sv˘m rozsahem a pfiedev‰ím rych-
lostí realizace to byla nejvût‰í investiãní
akce nejen tohoto roku, ale také nûkolika
posledních let. Mohli jsme si na ní ovûfiit, Ïe
se vÛãi dodavateli prací dají nastavit ta-
kové podmínky, které jsou pro mûsto v˘-
hodné. Pfiiznávám, Ïe i tuto stavbu prová-
zelo mnoÏství nepfiíjemností, pfiedev‰ím
technického rázu. V‰e se v‰ak podafiilo,
zcela v souladu s podmínkami Státního
fondu Ïivotního prostfiedí, dokonãit v ter-
mínu stanoveném ve smlouvû o dílo. Akci
jsme také roz‰ífiili o rekonstrukci a zatep-
lení stfie‰ních vik˘fiÛ, vãetnû v˘mûny oken
v bytech a spoleãn˘ch prostorech. Toto totiÏ
pÛvodní projekt nefie‰il. Podafiila se nám
navíc, díky tvrdému jednání s dodavatelem,
vyjednat v˘hodná cena. Mûstu jsme tak
zhodnotili majetek za minimum finanãních
prostfiedkÛ. Práce koncem prázdnin mo-
hutnû fini‰ovaly také v tûlocviãnû základní
‰koly Smí‰kova. Od nového ‰kolního roku
tak nejenom Ïáci, ale také premiérovû prvo-
ligoví stolní tenisté budou moci sportovat
v prostfiedí, které je nebude obtûÏovat ne-
pfiíjemnou akustikou.

Léto bylo také ve znamení dûtsk˘ch
táborÛ. Byl jsem s kolegy místostarosty
nav‰tívit dva turnusy letního tábora

v Brumovû. Obû náv‰tûvy pro nás byly
velmi pfiíjemn˘m a pouãn˘m zpestfiením
pracovního dne. Na vlastní oãi jsme vidûli
na‰e zafiízení v plném provozu a na místû
tak mohli prodiskutovat s tûmi nejpovola-
nûj‰ími návrhy na dal‰í, mnohdy nutné,
úpravy areálu. I zde jsou investice po del‰í
dobû nutné. Ménû radostná jednání nás pak
provází pfii pfiípravû velmi potfiebného kru-
hového objezdu u hasiãÛ, o kterém Vás
v minulém ãísle Ti‰novsk˘ch novin informo-
val kolega Petr Bábor. Vypoãítavost nûkte-
r˘ch majitelÛ okolních pozemkÛ nezná hra-
nic a snaha vyuÏít danou situaci k osobnímu
prospûchu na úkor mûsta a bezpeãnosti
tûch, co dennodennû touto nebezpeãnou kfii-
Ïovatkou projíÏdûjí, mÛÏe b˘t dÛvodem,
proã se nakonec projekt nepodafií realizovat.

V posledních dnech také vefiejn˘m
mínûním v na‰em mûstû h˘bala diskuse
k odvolání fieditele Mûstského kulturního
stfiediska. MnoÏství zavádûjících informací,
kter˘mi byla laická i odborná vefiejnost
pravdûpodobnû zámûrnû zásobována, v po-
citech a náladách obãanÛ udûlalo své.
Obrovská finanãní ztráta v hospodafiení
této organizace nám v‰ak ani jiné fie‰ení
nenabízela. Mûstská rada byla tento nepo-
pulární krok nucena uãinit, aby ochránila
zájmy mûsta, tedy nás v‰ech. Podrobnû se
vyjadfiujeme v prohlá‰ení, které je zvefiej-
nûno na dal‰í stranû.

V mûsíci záfií nás ãeká mnoÏství zajíma-
v˘ch akcí, postupnû budeme uvádût do pro-
vozu zcela novou a moderní mûstskou inter-
netovou prezentaci, Rodinné centrum
Studánka oslaví dal‰í narozeniny, ti‰nov-
ské námûstí bude opût svûdkem pfiehlídky
elegance historick˘ch vozidel ãi mnoÏství
kulturních vystoupení v rámci tradiãních
Václavsk˘ch hodÛ. Vychutnejte si tedy i je-
jich prostfiednictvím pln˘mi dou‰ky konec
léta i blíÏící se léto babí. Snad nám k tomu
v‰emu bude koneãnû i poãasí pfiát.

Vá‰ Jan Schneider

P



Prohlá‰ení Rady mûsta
Ti‰nova k odvolání
Ing. Václava Seyferta
z funkce fieditele Mûstského
kulturního stfiediska Ti‰nov

VáÏení spoluobãané,
vzhledem k tomu, Ïe se v souvislosti

s odvoláním fieditele mûstské pfiíspûv-
kové organizace Mûstské kulturní stfie-
disko, Ti‰nov, Ml˘nská 152 (dále jen
MûKS) Ing. Václava Seyferta objevuje
stále vût‰í mnoÏství zcela nepfiesn˘ch
a zavádûjících informací, povaÏuje Rada
mûsta Ti‰nova za dÛleÏité a nutné vydat
toto vysvûtlující prohlá‰ení k dané si-
tuaci. Rada mûsta je v souladu s § 102
odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zfiízení) povûfiena plnit
vÛãi právnick˘m osobám mûsta úkoly
zakladatele. Je tedy vÏdy na rozhodnutí
tohoto kolektivního orgánu, aby posou-
dil, zda je s ãinností zfiizované organi-
zace spokojen, ãi nikoliv. Rada mûsta je
v‰ak zejména odpovûdná zastupitelstvu
a samotn˘m obãanÛm mûsta za bez-
chybnou ãinnost zfiizovan˘ch organizací,
zejména pak za dobré hospodafiení s ve-
fiejn˘mi prostfiedky. Odvolání fieditele,
kter˘ nerespektuje schválené rozpo-
ãtové mantinely a opakovanû pfiekra-
ãuje pomûr pfiíjmÛ a v˘dajÛ v nepro-
spûch této organizace, je pak tedy spí‰e
nutností neÏ vrtochem ãlenÛ rady.

Nikdy jsme neprosazovali názor, Ïe
finanãních prostfiedkÛ na kulturu je
v Ti‰novû dostatek, jak je také odvolání
fieditele autory nûkter˘ch emotivních
prohlá‰ení interpretováno. Ba naopak.
Do budoucna plánujeme, samozfiejmû
v závislosti na v˘voji rozpoãtu a hospo-
dafiení mûsta, je‰tû více podporovat
kulturní, spoleãenské, sportovní, proro-
dinné a ostatní aktivity. Jen pro zajíma-

vost, v leto‰ním roce jsme doposud na
podporu kultury ve mûstû a regionu
uvolnili ãástku cca 3,9 mil. Kã.

Neustále si je v‰ak tfieba uvûdomo-
vat, Ïe stejnû jako mûsto nebo kaÏd˘
z nás mají i mûstské organizace urãitou
povinnost vÛãi svému roãnímu rozpoãtu.
Jednodu‰e fieãeno, kdyÏ peníze chybí,
nemohu je utratit. MûKS v‰ak v polo-
letí leto‰ního roku vykázalo hospoda-
fiení s meziroãním propadem ve v˘‰i
235 tis. Kã a s vykázanou pololetní ztrá-
tou 378 tis. Kã. Spoleãnû se ztrátou za
rok 2010, která byla ve v˘‰i 327 tis. Kã,
je to celkem jiÏ 705 tis. Kã (!), které tato
organizace utratila nad rámec schvále-
ného rozpoãtu, to v‰e za rok a pÛl pÛso-
bení fieditele Seyferta. Tûchto 700 tis.
Kã bude nyní muset zfiizovatel, tedy
mûsto, dofinancovat zcela neplánovanû
ze svého rozpoãtu, z prostfiedkÛ nás
v‰ech. Z prostfiedkÛ, kter˘ch se nám Ïa-
lostnû nedostává na mnohé jiné pro-
jekty. Pro malé srovnání, celoroãní pro-
voz koupali‰tû nás stojí cca 850 tis. Kã,
chod matefiské ‰kolky na ul. Horova 800
tis. Kã, jen o 200 tis. Kã více neÏ je hos-
podáfiská ztráta MûKS vynakládáme
z rozpoãtu na zimní údrÏbu místních ko-
munikací. RovnûÏ je dobré zmínit pla-
tební schopnost MûKS, která je dlouho-
dobû silnû omezená. ¤editel Seyfert
dovedl tuto organizaci do situace, kdy
byl zÛstatek na bûÏném úãtu ke konci
pololetí necel˘ch 1.200,- Kã a jen evido-
vané faktury po lhÛtû splatnosti dosaho-
valy celkového objemu 308 tis. Kã.
Problém s neplacením faktur se perio-
dicky opakoval v prÛbûhu celého polo-
letí, za loÀsk˘ rok pak prostfiednictvím
úprav termínÛ splatnosti dokonce orga-
nizace umûle sniÏovala svoji reálnou
ztrátu v hospodafiení. Jen tûÏko si doká-
Ïeme pfiedstavit, Ïe by obdobn˘m zpÛso-
bem hospodafiila kaÏdá z na‰ich osmi
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pfiíspûvkov˘ch organizací. Finanãní
chod mûsta by byl kriticky ohroÏen. Je
v‰ak nelehké pfied ostatními fiediteli ob-
hajovat situaci, kdy jeden soustavnû
a bez známek jakéhokoliv neklidu roz-
poãtovou kázeÀ poru‰uje a druh˘ je nu-
cen ‰etfiit na základních investicích
a mzdách pracovníkÛ z dÛvodu ekono-
mické krize. ¤editel Seyfert byl na tuto
situaci opakovanû upozorÀován, systém
realizace kulturní ãinnosti a správy
organizace v jeho reÏii v‰ak nedával
Ïádnou záruku, Ïe bude situace do bu-
doucna rozumnû fie‰itelná.

DÛvodem k odvolání fieditele
Seyferta byly prioritnû ekonomické dÛ-
vody, takto to ostatnû bylo uvedeno také
v samotném textu odvolání. V situaci,
kdy je demokratické rozhodnutí mûst-
ské rady zpochybÀováno bez bliÏ‰í zna-
losti okolností a dÛvodÛ, které ji k to-
muto rozhodnutí vedly, povaÏujeme za
dÛleÏité zmínit také dal‰í faktory, které
byly urãit˘m podpÛrn˘m prvkem pfii na-
‰em rozhodování. Co do programové na-
bídky bezesporu do‰lo po nástupu fiedi-
tele Seyferta ke znatelné zmûnû. Nikdy
jsme neposuzovali, zda zmûnû k lep‰ímu
ãi nikoliv. To je vÏdy otázkou pohledu
kaÏdého z nás, kaÏdého z obãanÛ. Nutno
podotknout, Ïe jedné skupinû se po dlou-
holeté odmlce otevfiely nové moÏnosti.
Souãasnû v‰ak byla ze strany fieditele
Seyferta zcela zámûrnû opomíjena na-
pfiíklad tzv. kultura komerãní, která má
v Ti‰novû mnohdy vût‰í divácké zázemí
neÏ jiné druhy kultury a jejíÏ pfiedsta-
vení byla mnohdy zisková a pomáhala
tak dotovat kulturu nekomerãní. V̆ bûr
pofiadÛ byl aÏ pfiíli‰ ovlivnûn vkusem
jednoho ãlovûka. Dobr˘m pfiíkladem je
napfiíklad rozhovor fieditele Seyferta pro
Ti‰novskou televizi pfii kvûtnovém kon-
certu Lubo‰e Pospí‰ila & 5P, kdy pro-
hlásil: „Lubo‰ Pospí‰il je zejména oblí-

bencem m˘m a ãlenÛ mé rodiny, takÏe
kdyÏ loni projevil pfii vystoupení, sólo-
vém, zájem, aby se zde objevil znovu
s celou kapelou, tak jsme ani na chvíli
nezaváhali...“ (cel˘ rozhovor najdete
zde: http://www.youtube.com/watch?v
=QyGEUbcmsjA). Koncert následnû
nav‰tívilo 38 platících divákÛ a skonãil
s finanãní ztrátou 11.436,- Kã (ani tak-
fika stejnû malá náv‰tûvnost koncertu
Lubo‰e Pospí‰ila pfied pÛl rokem pana
fieditele nevarovala). Tato ztráta z jed-
noho pfiedstavení je pro srovnání vût‰í,
neÏ napfiíklad celoroãní pfiíspûvek ze
strany mûsta obãanskému sdruÏení
Ti‰novsk˘ vozíãkáfi. Posuìte tedy sami,
zda jsou vefiejné prostfiedky v tomto pfií-
padû vynaloÏeny efektivnû a zda nás
v‰echny „oblíbenec pana fieditele a jeho
rodiny“ nestál pfiíli‰ mnoho. Celková bi-
lance pofiadÛ jen za první pololetí tohoto
roku mluví také jasnou fieãí. Konalo se
celkem 36 kulturních pofiadÛ, zejména
koncertÛ. 24 z nich skonãilo rÛznû vyso-
kou finanãní ztrátou. Rada mûsta zcela
chápe nutnost kulturní pofiady dotovat,
pofiadatel v‰ak také musí pfii v˘bûru po-
fiadÛ respektovat pfiedev‰ím poptávku
ze strany konzumentÛ kultury ve mûstû.
Dvû akce podobného charakteru a k tomu
jedna dal‰í bûhem t˘dne jsou zfiejmû na
mûsto na‰í velikosti pfiíli‰ velk˘m luxu-
sem. Zvlá‰tû pak pokud jsou mnohdy la-
dûny spí‰e podle gusta pofiadatele neÏ
poÏadavkÛ náv‰tûvníkÛ akcí, obyvatel
mûsta. Tento systém, zcela nekontro-
lovatelnû financovan˘ z vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ, nebylo moÏné dlouhodobû
udrÏet.

¤editel MûKS je vÏdy pfiedev‰ím fie-
ditelem mûstské pfiíspûvkové organi-
zace, tedy samostatné právnické osoby,
jakési firmy. Je jeho povinností se starat
o celkov˘ chod organizace, fiídit ji, dohlí-
Ïet na hospodárné nakládání s majet-
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kem a dodrÏování schváleného rozpoãtu.
V uplynulém období v‰ak provoz svûfie-
n˘ch objektÛ a jejich technick˘ stav roz-
hodnû nebyl na prvním místû. Letní
kino by bez zásahu mûsta snad ani ne-
bylo schopno v leto‰ním roce zahájit
provoz, galerie v Jamborovû domû pfieÏí-
vala jen díky aktivitám soukromého ga-
leristy, novû otevfiené muzeum doposud
nemá ani vlastní webové stránky.
O alarmujícím stavu financí jiÏ netfieba
psát. ¤editel Seyfert fiídil programovû
MûKS pfiíli‰ jednostrannû, ov‰em s pfii-
spûním na‰ich spoleãn˘ch financí a co je
nejhor‰í, s aktuální nutností vznikl˘
schodek je‰tû v nemalé v˘‰i dofinanco-
vat. Rada mûsta se domnívá, Ïe se mu
tímto pfiístupem v Ïádném pfiípadû ne-
dafiilo naplÀovat kulturní potfieby ‰iro-
k˘ch vrstev obãanÛ mûsta. Bezpro-
stfiednû po pfievzetí dokumentu o svém
odvolání oznámil Ing. Seyfert poãátek
pracovní neschopnosti a pfiestal se zá-
stupci zfiizovatele a povûfieného vedení
MûKS jakkoliv spolupracovat, pfiestoÏe
mu pracovní pomûr k organizaci dopo-
sud neskonãil. Dokonce se zaãal aktivnû
angaÏovat v odvolání nûkter˘ch jiÏ pfii-
praven˘ch projektÛ, zcela ve smyslu
rãení „po nás aÈ pfiijde potopa“.
Pfiechodnému vedení organizace tak zá-
mûrnû zpÛsobil nemalé nepfiíjemnosti.
I z tûchto dÛvodÛ nyní zvaÏujeme dal‰í
právní kroky.

V souãasné dobû je vypsané v˘bûrové
fiízení na zcela nové vedení organizace.
Popfiejme tedy budoucímu fiediteli ãi fie-
ditelce Mûstského kulturního stfiediska
Ti‰nov mnoho organizaãních sil a do-
br˘ch nápadÛ a nám v‰em, aÈ si Ti‰nov
i nadále zachová svoji tradiãní kulturní
úroveÀ.

Rada mûsta Ti‰nova

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací
– bude pfieru‰ena dodávka elektrické
energie:
Dne 8. 9. 2011 od 7.30 do 11.00 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: ul. Radniãní, ul. Kos-
telní, ul. Bezruãova od ãísla 21 po kfiiÏo-
vatku s ul. Chodníãek, ul. Svatopluka
âecha, na ul. Dvofiákova ã. p. 314, na ná-
mûstí Míru ã. p. 111, 911, 1706, 1705, 1704.
Dne 8. 9. 2011od 10.30 do 15.00 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: námûstí 28. fiíjna, na
námûstí Míru ã. p. 113, 114, 115, 116,
118, 119, 120, 22, 24, 346, ãást námûstí
Komenského ã. p. 124, 123, 122, 121,
ul. Na Hrádku, ul. RáboÀova, na
ul. Drbalova ã. p. 274, ãást ul. Riegrova
od námûstí po kfiiÏovatku s ul. Dvofiá-
kovou, na ul. Brnûnská ã. p. 1712, 1711,
1710, ul. Dvofiáãkova.
Dne 15. 9. 2011 od 7.30 do 11.00 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: bez napûtí bude
ul. U Humpolky, ãást ul. Brnûnská od
kfiiÏovatky s ul. Ml˘nská po kfiiÏovatku
s ul. U Humpolky, ãást ul. Cáhlovská od
viaduktu po ul. Brnûnská, na ul. Majo-
rova ã. p. 763 a bez napûtí bude hfibitov. 
Dne 15. 9. 2011 od 10.30 do 15.00 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: bez napûtí bude ãást
ulice Kvûtnická od garáÏí vãetnû smû-
rem k námûstí 28. fiíjna (ã. p. 1610,
1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616,
1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722,
1723, 1724) a na námûstí 28. fiíjna ã. p.
1708 (‰kola).

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s.r.o.
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Referent Odboru finanãního MûÚ Ti‰nov

PoÏadavky:
– V· vzdûlání ekonomického smûru
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích a zákon

ã. 500/2004 Sb., správní fiád), orientace v právních pfiedpisech v oblasti
ekonomické a daÀové správy, znalost úãetnictví a rozpoãtování vefiejné správy

– praxe v oboru nejménû 2 roky v˘hodou, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti
nutná do 18 mûsícÛ od nástupu

– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi
– nástup dle dohody, nejlépe 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.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 15. 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.

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

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z 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 uchazeãÛ o na-
bízené pracovní místo.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Vedoucí oddûlení investic Odboru správy majetku
a investic MûÚ Ti‰nov

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 prÛbûhu.

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

¤editele/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
– kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
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Upozornûní
na povinnosti podnikatelÛ vyko-
návajících ãinnost nabízení, po-
skytování nebo zprostfiedkování
spotfiebitelského úvûru

PodnikatelÛm vykonávajícím ãin-
nost nabízení, poskytování nebo zpro-
stfiedkování spotfiebitelského úvûru na
základû Ïivnostenského oprávnûní pro
ohla‰ovací Ïivnost volnou s pfiedmûtem
podnikání „V̆ roba, obchod a sluÏby ne-
uvedené v pfiílohách 1 aÏ 3 Ïivnosten-
ského zákona“ v rámci oboru ãinnosti
ã. 47 „Zprostfiedkování obchodu a slu-
Ïeb“ nebo v rámci oboru ãinnosti ã. 70
„SluÏby v oblasti administrativní správy
a sluÏby organizaãnû hospodáfiské po-
vahy“ konãí lhÛta pro transformaci dle
ustanovení § 26 zákona ã. 145/2010 Sb.,
o spotfiebitelském úvûru a o zmûnû nû-
kter˘ch zákonÛ do Ïivnosti vázané
s pfiedmûtem podnikání „Poskytování
nebo zprostfiedkování spotfiebitelského
úvûru“ dne 31. 12. 2011. Marn˘m uply-
nutím této doby oprávnûní k poskyto-
vání nebo zprostfiedkování spotfiebitel-
ského úvûru zaniká.

Dne 1.7.2011 nabyl úãinnosti zákon
ã. 180/2011 Sb., kter˘m se mûní zákon
ã. 229/2002 Sb., o finanãním arbitrovi,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a dal‰í
související zákony. Touto novou právní
úpravou dochází k roz‰ífiení pÛsobnosti
finanãního arbitra, kter˘ je specifick˘m
státním orgánem urãen˘m pro fie‰ení
vymezeného okruhu sporÛ mezi záko-
nem uveden˘mi osobami, i na oblast
spotfiebitelského úvûrování. Okruh
povinn˘ch osob, na které se zmínûn˘ zá-
kon vztahuje, byl doplnûn o zprostfied-
kovatele pfii nabízení, poskytování
nebo zprostfiedkování spotfiebitel-
ského úvûru.

Tyto osoby („instituce“) jsou v sou-
ladu s ustanovením § 19 citované no-
vely zákona o finanãním arbitrovi
povinny arbitrovi nejpozdûji ke dni, od
nûhoÏ jsou oprávnûny vykonávat svou
ãinnost, poskytnout své zákonem dané
identifikaãní údaje. Tuto informaãní
povinnost mohou splnit i na formu-
láfii vydaném arbitrem, kter˘ je
zvefiejnûn na internetov˘ch strán-
kách www.finarbitr.cz. Jak vypl˘vá

– 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“



z pfiechodn˘ch ustanovení k citované
novele zákona o finanãním arbitrovi,
instituce, které dosud nebyly povinny
splnit informaãní povinnost uvedenou
v ustanovení § 19 zákona, ji musí splnit
nejpozdûji do 3 mûsícÛ ode dne nabytí
úãinnosti novely zákona.

Z v˘‰e uvedeného tedy vypl˘vá, Ïe
povinnost splnit svou informaãní povin-
nost vÛãi finanãnímu arbitrovi se vzta-
huje jak na stávající podnikatele vyko-
návající ãinnost nabízení, poskytování
nebo zprostfiedkování spotfiebitelského
úvûru na základû Ïivnostenského opráv-
nûní pro Ïivnost vázanou s pfiedmûtem
podnikání „Poskytování nebo zprostfied-
kování spotfiebitelského úvûru“, tak i na
podnikatele podnikající dosud na základû
Ïivnostenského oprávnûní pro ohla‰o-
vací Ïivnost volnou s pfiedmûtem podni-
kání „V̆ roba, obchod a sluÏby neuvede-
né v pfiílohách 1 aÏ 3 Ïivnostenského
zákona“ v rámci oboru ãinnosti ã. 47
„Zprostfiedkování obchodu a sluÏeb“
nebo v rámci oboru ãinnosti ã. 70
„SluÏby v oblasti administrativní správy
a sluÏby organizaãnû hospodáfiské po-
vahy“. Uvedené podnikatelské sub-
jekty jsou povinny pfiedmûtnou
informaãní povinnost splnit nejpo-
zdûji do 1. 10. 2011 a po tomto termínu
vÏdy nejpozdûji ke dni vzniku svého Ïiv-
nostenského oprávnûní pro shora cito-
vanou vázanou Ïivnost. Za nesplnûní
informaãní povinnosti mÛÏe b˘t dle
ustanovení § 23 zákona o finanãním
arbitrovi uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e
1 000 000,- Kã, pfiiãemÏ fiízení o uloÏení
pokuty lze zahájit do jednoho roku ode
dne nesplnûní povinnosti.

Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov
Odbor Ïivnostensk˘ úfiad

Václavské hody 2011

Srdeãnû vás zveme na Václavské ho-
dy, které se konají od 23. záfií do
25. záfií 2011.

Program slavností:
Pátek 23.9.2011

17.00, vestibul Z· nám. 28. fiíjna
VERNISÁÎ V¯STAVY FOTOGRAFIÍ
PAVLA SMÉKALA A VLADIMÍRA
ADAMCE ITALSKÁ ZASTAVENÍ

20.00, námûstí Míru
ZPÍVÁNÍ POD MÁJOU

20.00, velk˘ sál Mûstského kulturního
stfiediska

HODOVÁ TANEâNÍ ZÁBAVA
SKUPINA DEMONIUM

Sobota 24.9.2011
8.00 – 18.00

TRHY NA NÁMùSTÍ

8.00 – 18.00, zasedací síÀ radnice
DOBROVOLNICTVÍ NA TI·NOVSKU

9.00 – 12.00, námûstí
ZVANÍ NA HODY

9.00 – 12.00, hfii‰tû Z· nám. 28. fiíjna
7. ROâNÍK SKOKANSKÉHO

TROJBOJE DRUÎSTEV O POHÁR
GEODETICKÉ KANCELÁ¤E

SOUâEK
ATLETICK¯ âTY¤BOJ PRO DùTI

9.00 – 10.00, námûstí
CIMBÁLOVÁ MUZIKA
TOMÁ·E ZOUHARA

10.00 – 11.00, námûstí
DIVADLO KORÁB BRNO:

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

11.00 – 12.00, námûstí
CIMBÁLOVÁ MUZIKA
TOMÁ·E ZOUHARA

Radnice informuje
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14.00 – 15.00, námûstí
VYSTOUPENÍ ÎÁKÒ ZU· TI·NOV

15.00 – 15.30, námûstí
TANEâNÍ SKUPINA STREET FLAVA

15.30 – 17.00, námûstí
TUMPACH KVOâ

17.00, námûstí
VYSTOUPENÍ STÁRKÒ

18.00, velk˘ sál Mûstského kulturního
stfiediska

HODOV¯ BIGBÍT

19.00 – 2.00, sokolovna
HODOVÁ ZÁBAVA

Nedûle 25.9.2011
10.00, kostel sv. Václava

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ
M·E SVATÁ

14.00 – 17.00, venkovní areál u DDM
MÒJ PES KAMARÁD

MûKS Ti‰nov uvádí
www.mekstisnov.cz

âtvrtek 15. záfií v 19.00 hodin
kino Svratka

DIVADLO SKLEP: ML¯NY
Kultovní divadelní pfiedstavení

o jedné socialistické vojenské posádce.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové, tel.: 549 410 022.

Stfieda 21. záfií v 19.30 hodin
velk˘ sál MûKS
JAN ·KRDLÍK

VIOLONCELLO & PROMÍTÁNÍ
FILMU CLAUDE DEBUSSY

Úvodní koncert nového roãníku
Kruhu pfiátel hudby. K Ïivé produkci
bude paralelnû promítán umûleck˘ film.

Pátek 23. záfií ve 20.00 hodin
velk˘ sál MûKS

HODOVÁ TANEâNÍ ZÁBAVA
SKUPINA DEMONIUM

Pfiijìte se pfied hodovou sobotou po-
bavit na rockovû pojatou taneãní zába-

KVJ Ti‰nov
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vu. Oãekávané nápoje a jiné pochutiny
budou zaji‰tûny...

Sobota 24. záfií v 18.00 hodin
velk˘ sál MûKS

HODOV¯ BIGBÍT
MORAVIAN METAL TOUR

Koncertní vystoupení ‰esti kapel.
Pfiedstaví se: DECADENTH, SENSI-
TIVE HATE, SILENT HILL, INVAZE,
LINE OF SIGHT a SALAMANDRA.

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

Stálá expozice o dûjinách
a pfiírodû mûsta.

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

OBâERSTVENÍ VE STYLOVÉ
KAVÁRNù

Tématické v˘stavy v muzeu:
11. záfií – 4. listopadu 2011

DOBROVOLNICTVÍ NA TI·NOVSKU
V˘stava se koná u pfiíleÏitosti

Evropského roku dobrovoln˘ch ãinností
na podporu aktivního obãanství 2011.
Hlavním pofiadatelem je poslankynû
Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuzana
Brzobohatá. Na realizaci v˘stavy spolu-
pracuje Muzeum mûsta Ti‰nova se sdru-
Ïením Za sebevûdomé Ti‰novsko, o. s.

Na vernisáÏi v˘stavy, která se usku-
teãní nedûli 11. záfií v 15 hodin na te-
rase Müllerova domu, vystoupí pûveck˘
sbor P.A.T.R.O.N., Divadlo Prkno a sku-
pina Îalozpûv.

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

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

Stálá expozice obrazÛ
Odkaz Josefa Jambora mûstu Ti‰novu

Otevfieno: úter˘ aÏ pátek 12 – 17
hod., sobota a nedûle 10 – 17 hod.

Autorské a tematické v˘stavy v galerii:
20. srpna – 15. záfií 2011
JAN HNÁTEK – obrazy

Prezentace prací jubilanta, kter˘
27. srpna oslavil 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.

17. záfií 2011
ALOIS LUKÁ·EK – obrazy

V˘stava obrazÛ malífie Aloise
Luká‰ka u pfiíleÏitosti jeho nedoÏit˘ch
100. narozenin, kterou MûKS pofiádá ve
spolupráci se spoleãností Art Periscope.
Zahájení se uskuteãní v sobotu 17. záfií
ve 14.00 hodin v galerii Jamborova
domu v Ti‰novû. O Ïivotû a tvorbû auto-
ra promluví Franti‰ek Vejpustek. Na
vernisáÏi je pfiipraveno i hudební pfie-
kvapení a obãerstvení.
V˘stava potrvá do 13. 10. 2011

Obû v˘stavy jsou pofiádány ve spolu-
práci se spoleãností Art Periscope.

Kalanetika v mûsíci záfií

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

Svatby v Mûstském
kulturním stfiedisku

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

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci záfií 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

21. 9. 2011 v 17.00 pfiedná‰ky let-
ního kurzu UVâ – Richard Wagner:
hudba a drama

Salonky

15. 9. 2011
Státní zámek Námû‰È nad Oslavou

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 7. roãníku projektu „Salonky“
exkurzi na státní zámek Námû‰È nad
Oslavou.

Doba zaloÏení prvotního hradu
v Námû‰ti nad Oslavou není dodnes zce-
la pfiesnû datovatelná, ale lze pfiedpo-
kládat, Ïe Námû‰È vznikla v údolí fieky
Oslavy nûkdy kolem roku 1220. První
písemná zmínka o osídlení místa dne‰-
ního zámku pochází z roku 1234, kdy se
hrad stal majetkem rodu pánÛ
z Lomnice. Po roce 1583 dûdí námû‰Èské
panství Jan Divi‰ ze Îerotína a byli to
právû Îerotínové, ktefií se zaslouÏili
o pfiestavbu námû‰Èského hradu na roz-
sáhl˘ renesanãní zámek. V okolí zámku
se nachází anglick˘ park a malá fran-
couzská zahrada s fiadou star˘ch vzác-
n˘ch dfievin. V samotném mûstû stojí za

pozornost hned nûkolik budov – barokní
kostel sv. Jana Kfititele z roku 1639, ba-
rokní most pfies fieku Oslavu z roku
1737, ·pitálka s kaplí sv. Anny, empí-
rová hrobka rodu HaugwitzÛ.
Sraz úãastníkÛ na vlakovém nádraÏí
v Ti‰novû v 7.20 (dopravu si hradí
kaÏd˘ sám).
Vstupné 60,- Kã
Zájemci se mohou hlásit osobnû
v knihovnû nebo telefonicky na ãísle
549 121 001-5.

29. 9. 2011
Moravská národní galerie

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 7. roãníku projektu „Salonky“
exkurzi na v˘stavu v MístodrÏitelském
paláci v Brnû „Moravská národní galerie“.

Moravská galerie v Brnû byla zaloÏena
v roce 1961 a slaví jiÏ 50 let existence
pod znaãkou MG. Sv˘mi sbírkami v‰ak
navazuje nejen na brnûnské Umûlecko-
prÛmyslové muzeum, ustanovené v roce
1873, ale i na pÛvodní Franti‰kovo
muzeum v Brnû, které bylo zfiízeno jiÏ
v roce 1817 jako univerzální muzeum
s pÛsobností pro celé území Moravy
a rakouského Slezska, a pfiedstavuje tak
první kontinuálnû se rozvíjející vefiejnou
umûleckou sbírku na Moravû (194 let).

V̆ bûr exponátÛ ilustruje rÛzné fáze
hledání moravské identity v období od
18. století zhruba do poloviny 20. sto-
letí. V̆ stava se v prvé fiadû zamûfiuje na
témata, která by „moravská národní ga-
lerie“ mûla mapovat, jako je umûlecká
topografie Moravy nebo zemské dûjiny,
mytologie ãi folklor. 
Sraz zájemcÛ v 9.45 u MístodrÏitel-
ského paláce.
Vstupné a v˘klad 50,- Kã (ZTP 20,- Kã)
Zájemci se mohou hlásit osobnû
v knihovnû nebo telefonicky na ãísle
549 121 001-5.



Kultura

14 TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2011

5. 10. 2011
Johann Strauss: Netop˘r

Mûstská knihovna Ti‰nov ve spolu-
práci s Národním divadlem Brno pofiádá
zájezd na pfiedstavení Johanna
Strausse  NETOP¯R.

Netop˘r je fascinujícím fenoménem
operetního svûta. Libreto Netop˘ra od
Richarda Genéa se fiadí ve svém Ïánru
mezi ta nejzdafiilej‰í. PfiestoÏe se dûj
podle uÏit˘ch jmen odehrává v nûmec-
kém prostfiedí, nezapfie sv˘m ‰armem
a rozverností francouzsk˘ pÛvod.
Strauss se pro libreto doslova nadchl
a okamÏitû po jeho pfieãtení zaãal kom-
ponovat. Poprvé zaznûl Netop˘r v ne-
dûli 5. dubna 1874 za skladatelova osob-
ního fiízení. Diváck˘ ohlas byl obrovsk˘.
Témûfi kaÏdé ãíslo bylo freneticky vy-
tleskáváno a muselo se opakovat. Vedle
toho, Ïe se Netop˘r stal kmenov˘m dí-
lem svûtové operetní tvorby, b˘vá uvá-
dûn i v operních domech. âeskou verzi
pfiipravil Ondfiej Such˘ spoleãnû s Ondfie-
jem Havelkou, kter˘ se ujal i reÏie.

Zájemci se mohou závaznû pfiihlásit
v Mûstské knihovnû Ti‰nov vÏdy v pÛj-
ãovní dobû do 23. záfií 2011.
Cena vstupenky pro pracující 410,- Kã
Cena pro seniory 287,- Kã
Cena pro studenty a drÏitele prÛkazu
ZTP a ZTP-P 205,- Kã
!! Platba probíhá pfii pfiihla‰ování !!
Sraz zájemcÛ v 17.30 u elektry.

Doprava autobusem je hrazena
z projektu „Podpora dostupnosti Národ-
ního divadla Brno v Jihomoravském
kraji.“ Projekt je urãen pfiedev‰ím pro
skupiny obyvatel Jihomoravského kraje
se sníÏenou moÏností dopravy do
Janáãkova divadla, Mahenova divadla
a do Divadla Reduta. Projekt poskytuje
zaji‰tûní svozu autobusy, které Vás
ZDARMA dovezou na vybraná pfiedsta-
vení.

V˘stavy

25. 7. – 18. 9. 2011
V˘stava 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 nainstalo-
vána také v prostorách dospûlého oddû-
lení Mûstské knihovny, kde je pfiipra-
vena ke zhlédnutí vÏdy v pÛjãovní dobû.

Pro zvídavé náv‰tûvníky je pfii-
chystána soutûÏ. Uhodnete k ãemu slou-
Ïil jeden z exponátÛ?

18. 8. – 31. 10. 2011
V˘stava prací Ti‰novského
patchworkového klubu

Mûstská knihovna Ti‰nov zve
v‰echny zájemce na v˘stavu prací
ãlenek Ti‰novského patchworkového
klubu, která je umístûna v prostorách
dospûlého oddûlení knihovny.

Klub byl zaloÏen v roce 2005 po ná-
v‰tûvû v˘stavy Moravského patchwor-
kového klubu v zámeckém parku ve
Fulneku. Poãet ãlenek byl pfii zaloÏení
12, v roce 2008 jiÏ 20. Schází se pravi-
delnû první pondûlí v mûsíci. Na setká-
ních si ukazují své nové v˘robky a vzá-
jemnû si pfiedávají zku‰enosti. Spoleãnû
nav‰tûvují v˘stavy jin˘ch klubÛ – ve
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Fulneku, v Jiãínû, v Litomy‰li a také
v Praze.

Nûkteré z nich se úãastní i meziná-
rodních v˘stav patchworku v Praze.
V roce 2010 získaly Renata Juraãková
a Helena Syslová se sv˘mi quilty oce-
nûní v soutûÏi pofiádané v rámci PPM.

Pozvánka

Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií,
poboãka Muzea Brnûnska, srdeãnû zve
‰irokou vefiejnost na pfiedná‰ku a be-
sedu ÎIVOT SE SLUNCEM, která se
v muzeu koná v nedûli 25. záfií 2011
v 17.00 hodin.

Se svou Ïivotní cestou a prací „tváfií
v tváfi vesmíru“ seznámí posluchaãe
RNDr. FRANTI·EK FÁRNÍK, CSc., ti‰-
novsk˘ rodák, vedoucí Sluneãního oddû-
lení Astronomického ústavu AV âR.
Pfiedná‰ku bude doprovázet promítá-
ním mimofiádn˘ch zábûrÛ.

Na závûr akce se uskuteãní vyloso-
vání v˘sledkÛ soutûÏe „O dokonalého
muÏe“, která probíhala po celou dobu
konání v˘stavy SVùT MUÎÒ.

(IO)

Dny evropského dûdictví
v Lomnici

Sobota 17. 9. 2011 od 10 do 17 hodin.
Hlavní program na Îidovském ná-

mûstí:
– vystoupení hudební skupiny

HaChucpa
– v˘stava historick˘ch fotografií

Lomnice
– od 14 hodin pokládání stolpersteinÛ –

kamenÛ zmizel˘ch pro rodinu
Liebesn˘ch

– obãerstvení – tradiãní Ïidovská kuchy-
nû

– nahlédnutí do dvorkÛ a zajímav˘ch
zákoutí b˘valého Ïidovského ghetta

Zámecká kaple a nádvofií zámku
v Lomnici – s v˘kladem 
Radnice – s v˘kladem
Kostel Nav‰tívení Panny Marie
v Lomnici – s v˘kladem
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Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
8. 9. Czech Virtuosi & Esther Yoo velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

10. 9. 11. roãník pfiehlídky nám. Míru Autoklub Ti‰nov
historick˘ch vozidel Vetaran Car Club âebín

11. 9. V. festival duchovní hudby Porta coeli 16.00
15. 9. Ml˘ny – divadlo Sklep kino Svratka 19.00 MûKS
16. 9. The Young Pekáã zahrádka U Palce 20.00 Café U Palce
17. 9. Stolní tenis – turnaj sportovní hala SSK 8.00
18. 9. Házená Ti‰nov – KP Brno B sportovní hala SSK 17.00
19. 9. Minulost, souãasnost knihovna 17.00 Ekoporadna Ti‰novsko

a budoucnost krajináfisk˘ch parkÛ
21. 9. Jan ·krdlík violoncello velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

& promítání filmu Claude Debussy
24. 9. Václavské hody
25. 9. Îivot se sluncem CSc. Podhorácké muzeum 17.00 Podhorácké muzeum

– beseda s RNDr. F. Fárníkem Pfiedklá‰tefií Pfiedklá‰tefií
25. 9. Házená Ti‰nov – Kufiim B sportovní hala SSK 17.00

V˘stavy
Datum Akce Místo
20. 8. – 15. 9. Jan Hnátek – obrazy JamborÛv dÛm
10. 9. – 11. 9. 8. v˘stava patchworku – Jana Du‰ková Z· nám. 28. fiíjna
11. 9. – 4. 11. Dobrovolnictví na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova
14. 5. – 18. 9. Svût muÏÛ Podhorácké muzeum
17. 9. – 13. 10. Alois Luká‰ek JamborÛv dÛm
31. 5. – 30. 9. Milan Sítora – Majáles Galerie na schodech

Jinde
Datum Akce Místo
3. 9. – 2. 10. H. Münsterová a M. Pavlovsk˘ synagoga Lomnice

10. 9. Pfiedklá‰tersk˘ masov˘ gulá‰ Obãerstvení „Na hfii‰ti“
v Pfiedklá‰tefií

17. 9. Dny evropského dûdictví v Lomnici mûstys Lomnice, Okra‰lovací
sp. pro Lomnici a okolí

17. – 18. 9. Babské hody Lomniãka
18. 9. Den otevfien˘ch dvefií Domov sv. AlÏbûty
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

11. 9. Pétanque v ·erkovicích hfii‰tû v ·erkovicích
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Hrátky s hlínou nejen
pro dûtiãky

SdruÏení ‰kola a rodina pfii Z·
Ti‰nov, Smí‰kova si vás dovoluje pfiizvat
do NOVù P¤IPRAVOVANÉ PRORO-
DINNÉ AKTIVITY. Od záfií do prosince
2011 mohou rodiãe ãi prarodiãe spolu se
sv˘mi potomky (4-6 let) absolvovat jed-
nou za 14 dní v odpoledních hodinách
kurz  keramiky pro zaãáteãníky. Celkem
se jedná o 8 lekcí.

V rámci projektu se budou dûti a je-

jich doprovod (je podmínkou) seznamo-
vat s potfiebn˘mi základními doved-
nostmi, poté budou moci uskuteãÀovat
pod citliv˘m vedením své tvÛrãí pfied-
stavy. Kurzy budou probíhat v plnû vy-
bavené keramické dílnû ‰koly. Kurzovné
bude ãásteãnû hrazeno z dotaãního pro-
gramu mûsta Ti‰nova.

Pfiihlá‰ky pfiijímáme do naplnûní ka-
pacity, nejpozdûji v‰ak do 15. 9. 2011 na
e-mailové adrese: kappelpetra@seznam.cz
nebo telefonním ãísle 603 140 351.

PK

RÛzné

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Nav‰tivte ukázkovou hodinu HE-
LEN DORON ANGLIâTINY pro dûti
a obdrÏíte CD s písniãkami zdarma!
TERMÍNY UKÁZKOV¯CH HODIN:
Pro dûti 1-2 roky: 14. 9. v 9.00 hod.
Pro dûti 2-3 let: 14. 9. v 10.00 hod.
Pro dûti 4-5 let: 12. 9. v 14.00 hod.

Propracovaná metodologie, vynika-
jící v˘ukové materiály a moÏnost ná-
vazné v˘uky do 14 let.

V˘uka probíhá v prostorách
Rodinného centra Studánka pro dûti
2-5 let a Domu dûtí a mládeÏe pro dûti
6-10 let v Ti‰novû.
Tû‰íme se v záfií: Jarka a Benny.
Mgr. Jaroslava Paruchová, certifikovan˘
uãitel Helen Doron.

Telefon: 731 242 167
E-mail: paruchova@seznam.cz
Více informací naleznete na www.helen-
doron.cz

Arteterapeutické setkání s Adou Rosin
Stfieda 14. záfií od 16.30 do 18.30 hod.

Zveme vás na setkání s barvami
a tím, jak k nám barvy promlouvají.

Vyzkou‰íte si, jak jednoduché malo-
vání vodov˘mi barvami mÛÏe pozmûnit
vá‰ náhled na sebe a pfiispût k sebepo-
znání.

Ada Rosin pochází z Izraele, kde stu-
dovala umûní a speciální pedagogiku,
poté v Nûmecku pokraãovala ve studiu
arteterapie. Uãí sedm let arteterapii na
Waldorfské ‰kole v Brnû, má dva syny.
Vstupné: 130,- Kã/os.

Kurz efektivního rodiãovství
Soboty 17.9., 1.10. a 15.10.
od 9 do 16 hod.
Lektorka: Mgr. Iveta Kosová

RC Studánka ve spolupráci
s Centrem pro rodinu a sociální péãi



v Brnû a mûstem Ti‰novem zve v‰echny
rodiãe na vzdûlávací program, kter˘ je
zamûfien˘ na fie‰ení vztahu dítû – rodiã
a pfiedev‰ím na praktick˘ nácvik rodi-
ãovsk˘ch dovedností. Efektivní rodiãov-
ství Vám zmûní pohled na v˘chovu dûtí
a umoÏní Vám snaz‰í rozhodování pfii
v˘chovû. Kurz doporuãujeme rodiãÛm,
prarodiãÛm, pedagogÛm a v‰em, ktefií
se zajímají o práci s dûtmi.

Program jednotliv˘ch setkání:
1. B˘t rodiãem – úvod pro kurz efektiv-

ního rodiãovství
– jak lépe porozumût svému dítûti

i sobû, v˘chovné styly, sourozene-
cká konstelace

– pochopení chování dítûte, 4 cíle ne-
vhodného chování

2. Povzbuzování – budování sebedÛvûry
dítûte,
– rozdíl mezi chválou a povzbuzením
– jak dûtem naslouchat, abychom jim

rozumûli
– aktivní naslouchání, otevfiená a uza-

vfiená odpovûì
– jak s dûtmi hovofiit, aby nám na-

slouchaly, já-sdûlení
3. Trest a co volit místo nûho, souroze-

necké boje
– rodinná pravidla, fiád, rodinné rady
– závûr, rozvíjení vlastní sebedÛvûry
Kurz je dotován mûstem Ti‰novem.

Cena celého programu vãetnû sady pra-
covních listÛ a DVD Cesta k pozitiv-
nímu rodiãovství je 750,- Kã pro jednot-
livce, pro pár 1.200,- Kã.

MoÏnost celodenního hlídání dûtí
– cena pro jednu rodinu je 30,- Kã/hod.

Pfiihlá‰ky (jméno úãastníka, poãet
a vûk hlídan˘ch dûtí, zájem o obûdy)
zasílejte na: studanka@atlas.cz, tel. 603
918 524.

·kola partnerství a rodiãovství
– kurz
Úterky 20. 9., 27. 9. a 4. 10. od 17 do
20 hodin.

Tento úplnû nov˘ projekt Studánky
finanãnû podpofiilo v roce 2011
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR.

RC Studánka pfiipravilo jedineãn˘
kurz, jehoÏ modul bezprostfiednû vy-
chází z metod PhDr. Jifiiny Prekopové.
Metodickou pfiípravu celého kurzu povede
její osobní Ïaãka MUDr. TaÈjana Horká,
která je i hlavní lektorkou kurzu.

Obsah kurzu:
Teoretická ãást: obecné informace
o pozitivním partnerství, rodiãovství,
v˘chovû odmítající tresty, o metodách
a pfiístupech PhDr. Jifiiny Prekopové.
Praktická ãást:
1. cviãení v empatii
2. komunikace v rodinû – konstruktivní

dialog
3. uvûdomûní si postavení jednotliv˘ch

ãlenÛ v rodinû
4. nastavení pravidel v rodinû – vãetnû

pravidel v partnerství
5. sebereflexe vlastní v˘chovy – sebere-

flexe partnerství vlastních rodiãÛ
Cena: 900,- Kã pro jednotlivce, 1.300,- Kã

pro pár.
Pfiihlá‰ky, pfiípadnû dal‰í informace na
e-mailu studanka@atlas.cz, tel. 603 918
524, www.studanka-tisnov.cz

Pobyt pro rodiny v Bystrém u Poliãky
Stfieda aÏ nedûle 28. 9. – 2. 10.

Tû‰íme se na úspû‰né opakování po-
bytu pro rodiny s dûtmi s plaváním
a dal‰ím programem. 

Nekufiáck˘ hotel se vstfiícn˘m perso-
nálem vybaven˘ pro pobyty rodin s dûtmi.
Pro vût‰í pohodlí je zde pro vás bazén se
slanou vodou, masáÏe, kosmetika, vífiivka,
pfiíjemná restaurace a útulná vinárna.

RÛzné
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Ceny:
dospûl˘ (pobyt se snídaní ) – 2 250,- Kã
dítû 0-18 mûsícÛ (bez lÛÏka a stravy)
– zdarma
dítû 18-36 mûsícÛ (bez lÛÏka, se snídaní)
– 370,- Kã
dítû 3-12 let (lÛÏko,snídanû) – 2 050,- Kã
Stravu je moÏné si dokoupit
V cenû:
– Snídanû formou ‰védského stolu
– Program pro dûti i rodiãe + materiál

na tvofiení
– Plavání s dûtmi 2x dennû (pomÛcky si

vezmûte s sebou)

– Herna vybavená hraãkami s celoden-
ním vstupem

– Varná konvice, mikrovlnná trouba
a lednice k dispozici 

Pfiihlá‰ky a zaplacení celé ãástky
pobytu nejpozdûji do 15. 9. 2011
Informace a pfiihlá‰ky: RC Studánka,
Kvûtnická 821, Tel. 603 142 391, 606
918 524 nebo ke staÏení na www.stu-
danka-tisnov.cz. Zde také neleznete fo-
tografie z jarního pobytu v Bystrém.

DDM oznamuje

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

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

Nabídka krouÏkÛ bude zvefiejnûna
v první polovinû záfií na obvykl˘ch mís-
tech – v DDM, na v˘lepov˘ch plochách,
ve ‰kolách a na stránkách www.ddm-
tisnov.cz. Zde je moÏné stáhnout pfii-
hlá‰ku do krouÏkÛ.

Vût‰ina krouÏkÛ zahájí svou ãinnost
v pondûlí 3. 10. Ve‰keré informace na-
jdete na stránkách DDM nebo v kance-
láfii DDM, tel. 549 410 118.

Helen Doron angliãtina pro dûti
6-12 let
TERMÍNY UKÁZKOV¯CH HODIN:
6-8 let a 8-10 let: 15. 9. v 16.00 hod.
10-12 let: 15. 9. v 17.00 hod.

Propracovaná metodologie, vynika-
jící v˘ukové materiály a moÏnost ná-
vazné v˘uky. V̆ uka probíhá v prosto-
rách Domu dûtí a mládeÏe v Ti‰novû.
Kontakt: Mgr. Jaroslava Paruchová,
certifikovan˘ uãitel Helen Doron
Telefon: 731 242 167
E-mail: paruchova@seznam.cz
Více informací naleznete na www.helen-
doron.cz

Alík – hliníkov˘ balík

Ti‰novsk˘ brontosaufií oddíl 1. BRëO
Gingo vyhla‰uje dal‰í roãník  ekologické
soutûÏe ve sbûru hliníku Alík – hliníkov˘
balík. Do soutûÏe se mohou zapojit
v‰ichni jednotlivci, rodiny, tfiídy i ‰koly.
Samotné vybírání hliníku a vyhodnocení
soutûÏe bude probíhat v kvûtnu 2012.

Z hliníku jsou vyrobeny napfi. nápo-
jové plechovky, víãka od jogurtÛ, termixÛ
apod., obaly od mûkk˘ch s˘rÛ, pa‰tik,
ãokolád atd., ‰roubovací uzávûry od ná-
pojÛ a zavafiovací víãka, hliníkové nádobí
a pfiíbory, Ïaluzie, stanové konstrukce,
lehátka apod. V pfiípadû pochybností
o tom, zda je obal vyroben z hliníku,
vám mÛÏe pomoci tato nápovûda:

– KaÏd˘ hliníkov˘ obal je oznaãen ãís-
lem 41 v trojúhelníku, popfiípadû je na
obalu nápis ALU.

– Hliník na rozdíl od Ïeleza ãi jin˘ch
kovÛ není pfiitahován magnetem.

– Po zmaãkání se hliníkov˘ obal na roz-
díl od plastového do pÛvodního tvaru
nevrátí, zÛstane zmaãkan˘, ale lze jej
celkem lehce roztrhnout.
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Z dÛvodÛ pfiedcházení problémÛm
s odevzdáváním hliníku ve sbûrnû suro-
vin prosíme o dÛsledné vytfiídûní hliní-
kov˘ch obalÛ od jin˘ch kovÛ.

V minulém roãníku byly nejúspû‰-
nûj‰í tyto t˘my:

Velké kolektivy:
1. místo: 2. A Z· Smí‰kova 37 kg
2. místo: M· Lomniãka 20 kg
3. místo 1. A Z· Smí‰kova 17 kg

Malé kolektivy
(rodiny, jednotlivci):
1. místo: rodina Pánkova 16 kg
2. místo: rodina Heãova 8 kg
3. místo: Oveãka 7 kg

Dal‰ích 45 kg hliníku bylo odevz-
dáno mimo soutûÏ do ti‰novské ekopo-
radny, celkem se  v minulém roãníku
vybralo více neÏ 200 kg hliníku, kter˘ po
odevzdání pokryl  2/3  ãástky ‰kolného
pro Antonyho v Indii, to je velká v˘zva
do dal‰ího roãníku. V‰em sbírajícím dû-
kujeme.

Za 1. Brìo Ti‰nov Gingo
napsala Veverka

Dûtské studio âtyfilístek
Ti‰nov, Brnûnská 185

– vstup z ulice Na Hrádku
tel. 777 540 446

www.dsctyrlistek.ic.cz

Od 29. srpna probíhá zápis do
MINI·KOLKY – pondûlí aÏ stfieda do-
poledne. Pfiijímáme dûti od 20 mûsícÛ.

Dále probíhá pfiihla‰ování do krouÏkÛ.
âinnost krouÏkÛ zaãíná v pondûlí
12. záfií.
NABÍDKA KROUÎKÒ:
Pohybové krouÏky:

Mimísci (0-6 mûsícÛ)
Píìalky (7-15 mûsícÛ)
Mraveneãci (15 mûs.-2 roky)
Îabiãky (2-3 roky)
Taneãní krouÏky:
Beru‰ky (2-3 roky)
Vãeliãky(3-6 let)
Mot˘lci (5-7 let)
âertice(7-9 let)
V˘tvarné krouÏky:
·ikulky (2-3 roky)
Tvofieníãko (4-6 let)
V̆ tvarka (6-9 let)
Keramika (4-6 let a 6-8 let)
Veselé pískání (4-6 let)
Flétniãka (6-8 let)

Nábor nov˘ch taneãníkÛ

Taneãní skupina STREET FLAVA
pofiádá jiÏ po deváté nábor nov˘ch
taneãníkÛ, kter˘ probûhne v úter˘
13. záfií v 16.00 hod. ve Sluneãním sále
DDM Ti‰nov, Riegerova 312.

Nabíráme jak úplné zaãáteãníky, tak
i pokroãilé taneãníky do tûchto vûkov˘ch
sloÏek:
– dospûlí (15 – 30 let)
– juniofii (11 – 14 let)
– dûti (5 – 10 let)
– breakdance

Na‰e skupina se vûnuje v˘hradnû
taneãním stylÛm street dance (hip hop,
housedance, locking, popping, wacking
a vogue, dancehall, krump, R’n’B, LA
a MTV style, breakdance). Fungujeme
uÏ devát˘m rokem pod DDM Ti‰nov
a máme kolem 100 ãlenÛ. Jsme rozdû-
lení do 8 taneãních sloÏek podle vûku
i taneãních zku‰eností, trénuje nás
9 trenérÛ. Pofiádáme taneãní soustfie-
dûní, SF party a battly, jezdíme po cho-
reografick˘ch soutûÏích a battlech po
celé âR a zajímáme se o hip hopovou
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kulturu a v‰echny jejím elementy, které
se snaÏíme podporovat a rozvíjet.
Pravidelnû pofiádáme také vzdûlávací
workshopy s nejlep‰ími taneãníky z âR
a vystupujeme na nejrÛznûj‰ích akcích
v ‰irokém okolí. Doma máme 17 pohárÛ
z rÛzn˘ch taneãních soutûÏí po celé re-
publice a spoustu úspûchÛ i na ãeské
battlové scénû.

Pfiidejte se k nám! Více informací na
www.streetflava.wz.cz.

Klub âas Ti‰nov
o prázdninách

MoÏná si nûkdo myslí, Ïe v létû má
nízkoprahové zafiízení Klub âas Ti‰nov
také prázdniny a volno. Ale opak je
pravdou. Právû v období ‰kolního volna
o prázdninách pfiichází chvíle, kdy je
Klub âas Ti‰nov klienty vyhledán a je
prostor vyrazit na pobytové akce.

Klub âas Ti‰nov byl o prázdninách
otevfien dle pravidelné otvírací doby
(úter˘ – pátek) a je‰tû k tomu jsme byli
na dvou pobytov˘ch akcích – na tfiíden-
ním v˘letû v Praze a na pûtidenní letní
dovolené na jiÏní Moravû.

S my‰lenkou jet do na‰eho hlavního
mûsta a poznat ho pfii‰li sami klienti.
Pracovníci tomu byli jen nápomocni.
Celou akci jsme pojali jako projekt.
Klienti se rozdûlili do skupin a kaÏdá
skupina zji‰Èovala a pfiipravovala ãást
v˘letu. Na spoleãn˘ch schÛzkách, které

probûhly pfied odjezdem, jsme se do-
mluvili na termínu, na památkách
a atrakcích, které chceme nav‰tívit. Pak
klienti zji‰Èovali, jak se do Prahy dosta-
neme, kolik to bude stát, kde budeme
bydlet, vytvofiili ãasov˘ a finanãní har-
monogram celé akce apod. Na konci ãer-
vence jsme koneãnû byli pfiipraveni vy-
razit na tfii dny do Prahy. Program byl
opravdu nabit˘ – prohlídka historického
centra, Staromûstské námûstí s orlojem,
KarlÛv most, PraÏsk˘ hrad, Zlatá uliãka,
Aquapalace, Ïidovské mûsto a Ïidovsk˘
hfibitov, Petfiínská rozhledna, zrcadlové
bludi‰tû, projíÏìka parníkem po Vltavû,
noãní procházka Prahou, Vy‰ehrad
s jeho krásn˘m v˘hledem na Prahu
a Slavín (hfibitov slavn˘ch). Klienti, kte-
r˘ch bylo 11, byli z celé akce nad‰eni
a moc se jim líbila. Vût‰ina z nich byla
v Praze poprvé a o památky se zajímala.

A na‰e dal‰í pobytová akce? Byla na-
plánovaná na polovinu srpna, kdy jsme
s 12 klienty vyrazili na pût dní do
kempu V̆ r, 12 km od Znojma. Úãast na
této pobytové akci byla podmínûna
v˘pomocí jiné neziskové organizaci
v Ti‰novû, aby si klienti akci zaslouÏili
a nebyli jen neãinn˘mi pfiíjemci.
Nejednalo se o pasivní dovolenou, ale
o t˘den pln˘ sportu a pohybu. Akce byla
zamûfiena na bezpeãnost, a to hned v nû-
kolika smûrech – pfii jízdû na kole na po-
zemních komunikacích, ve mûstech i na
cyklostezkách, pfii koupání ve vodní ná-
drÏi, pfii skalním lezení apod. Nikdo
z klientÛ není Ïádn˘ velk˘ sportovec,
ale v‰ichni si s nad‰ením (chvílemi
s vût‰ím a chvílemi s men‰ím) uÏívali
t˘den pln˘ cyklistiky v okolí Znojma.

Na‰e pobytové akce jsou koncipo-
vány tak, aby byl u mlad˘ch podporován
v˘voj sociálních kompetencí, které
mnohdy nejsou dostateãnû rozvíjeny
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v jejich pfiirozeném prostfiedí, napfi. roz-
voj schopnosti komunikace a naslou-
chání, vyhodnocení situace a nalezení
nejlep‰ího fie‰ení pfiijatelného pro
v‰echny, rozvoj a péãe o bezpeãnost
vlastní i ostatních, zodpovûdnost za dÛ-
sledky svého chování, zprostfiedkování
kontaktu s okolím a jiné.

Za bezproblémov˘ prÛbûh pofiáda-
n˘ch akcí patfií velk˘ dík pracovníkÛm
a dobrovolníkÛm Klubu âas Ti‰nov
– Tomá‰ovi, Janû, Martinû, Lucce,
Lence a Martinovi.

Pokud by Vás víc zajímalo, jak Klub
âas Ti‰nov funguje, jaké akce pofiádá,
na co se zamûfiuje apod., tak Vás zveme
na Den otevfien˘ch dvefií, kter˘ se usku-
teãní dne 20. záfií od 12.30 do 19.00 hod.
v prostorách Klubu âas Ti‰nov na ulici
RáboÀova 116. Tû‰íme se na Va‰i ná-
v‰tûvu.

(rup)

V̆ let do Prahy nebyl jenom o tom,
pfiijít, vyplnit pfiihlá‰ku a zase odejít.
Tak jednoduché jsme to nemûli. Museli
jsme se povinnû zúãastnit tfií organizaã-
ních schÛzek. Na schÛzkách padaly ná-
vrhy, které se psaly na velk˘ papír.
Nûkteré se musely vy‰krtnout. Nakonec
se to rozplánovalo na tfii dny a psaly
k tomu pfiibliÏné ãasy (vãetnû odjezdu
a pfiíjezdu).

V den „D“ (neboli v den odjezdu)
jsme se se‰li o pÛl 7. ráno u tabáku na
nádraÏí. Koupila se skupinová jízdenka
a mohli jsme nasednout do vlaku. Cesta
trvala pfiibliÏnû tfii hodiny a nejménû
jedna hodina prospaná.

Z hlavního nádraÏí Praha jsme se ‰li
ubytovat kousek od Staromûstského ná-
mûstí. Po ubytování jsme koneãnû ‰li
dychtivû zkoumat tu krásnou a pro nû-
které neznámou Prahu. Nejvíc nás zau-
jala asi noãní Praha, která byla váÏnû

krásná. Pouliãní muzikanti na Karlovû
mostû tomu dodali i romantick˘ nádech.

Tfii dny v Praze bych hodnotila za
velmi vydafiené (k ãemuÏ pfiispûlo i slu-
níãko, které nás celou dobu doprová-
zelo), krásné a velice zajímavé.

(kikãa)

V t˘dnu od 15. do 19. 8. jsme jeli
s Klubem âas do V̆ rovic na letní dovo-
lenou. KaÏd˘ jednotlivû si musel ãást
penûz odpracovat. Ubytovaní jsme byli
v chatkách. V den na‰eho pfiíjezdu pr‰elo,
druh˘ den jsme mûli v˘let na kolech po
okolí, ujeli jsme 48 km. Po návratu jsme
byli unavení, ale veãerní koupání v pfie-
hradû stálo za to. Dal‰í den jsme pod-
nikli v˘let do Znojma, opût na kolech,
prohlídka podzemí byla úchvatná. Veãer
jsme vafiili ‰pagety a koupali se. âtvrt˘
den dopoledne jsme ‰li na pfiehradu
a Klub nám zapÛjãil vodní ‰lapadla. Po
obûdû jsme jeli na kolech ke skále, která
byla nedaleko od kempu, a pokusili jsme
se ji slézt. Po návratu jsme si ‰li zacviãit
zumbu. Veãer jsme vrátili kola do pÛj-
ãovny a pak jsme mûli prodlouÏenu ve-
ãerku. Poslední den jsme se nasnídali
a pfiipravili chatky k odevzdání. Jeli
jsme do Znojma do klubu  se stejn˘m
zamûfiení jako je ná‰, do Klubu Coolna.
V‰em se nám tam líbilo, potom následo-
val odjezd domÛ.

V‰ichni zúãastnûní chceme Klubu
âas podûkovat za skvûlou dovolenou
a také pracovníkÛm za jejich vlídn˘ pfií-
stup a vytváfiení skvûlé atmosféry.

(Don âi)
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Ti‰nov‰tí sokoli cviãili opût
na svûtové gymnaestrádû

Od 10. do 16. ãervence probíhala ve
‰v˘carském Lausanne jiÏ 14. svûtová
gymnaestráda. Této sportovní akce, kte-
rou pofiádá svûtová gymnastická fede-
race kaÏdé 4 roky, se zúãastnilo víc neÏ
25 000 cviãencÛ z 55 státÛ 5 kontinentÛ.
Mezi nimi byli jiÏ tradiãnû cviãenci
z âeské republiky. Témûfi 900 cviãencÛ
z âeské obce sokolské, âeské asociace
sportu pro v‰echny, âeské asociace uni-
verzitního sportu a âeské gymnastické
federace se pfiedstavilo ve 2 hromad-
n˘ch skladbách na olympijském sta-
dionu, 3 podiov˘ch skladbách v halách
a na podiích ve mûstû. Cviãenci
Sokolské Ïupy Pern‰tejnské  po úspû‰-
n˘ch cviãeních v hromadn˘ch skladbách
na pfiedchozích gymnaestrádách v Lisa-
bonu a v rakouském Dorbirnu tentokrát
nacviãili spoleãnû s cviãenci brnûnsk˘ch
sokolsk˘ch Ïup podiovou skladbu s ná-
zvem KfiíÏem kráÏem. 7 Ïen a 3 muÏi ze
Sokola Ti‰nov se mezi 50 cviãenci této
skladby rozhodnû neztratili. Cviãili jsme
3x v halách a 2x na námûstích
v Lausanne. Sv˘m vystoupením jsme
pfiesvûdãili, Ïe cviãení rozhodnû nemusí
b˘t jen vysoké sportovní v˘kony, ale Ïe
ho lze brát i s nadsázkou a humorem.
Veliké ovace a potlesk ve stoje byl pro
nás zaslouÏenou odmûnou. Pokud se
v‰echno povede, uvidíme v Ti‰novû tuto
kompletní skladbu na akademii, která
se uskuteãní 19. února 2012 ve spor-
tovní hale. Za dobrou reprezentaci
âeské republiky, Sokola i mûsta Ti‰nova
patfií v‰em cviãencÛm dík. Pfiitom bych
chtûl pfiipomenout, Ïe nemalé náklady
s úãastí si vût‰inou museli úãastníci
hradit sami. O to vût‰í dík za finanãní
pfiíspûvek a podporu patfií vedení mûsta

Ti‰nova, vedení Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské, TJ Sokol Ti‰nov, Královo-
polské RIA, a. s. a firmû Ing. Brázda-
-Univers. Úspû‰ná reprezentace bude
jistû povzbuzením i pro dal‰í sokolské
cviãence a urãitû se projeví i pfii nácviku
skladeb XV. v‰esokolského sletu, kter˘
se uskuteãní v pfií‰tím roce v Praze, kdy
oslavíme 150. v˘roãí zaloÏení Sokola.

Jan Sláma, náãelník Ïupy

Pozvánka na vernisáÏ
v˘stavy Dobrovolnictví
na Ti‰novsku

V nedûli 11. záfií v 15 hodin bude
v Muzeu mûsta Ti‰nova slavnostnû
otevfiena v˘stava Dobrovolnictví na
Ti‰novsku, která se vûnuje spolkÛm,
sdruÏením a dal‰ím organizacím, jejichÏ
ãinnost je zaloÏena na nezi‰tné práci je-
jich ãlenÛ a dobrovolníkÛ. Po úvodním
zahájení Ing. Bc. Zuzany Brzobohaté vy-
stoupí pod vedením Mgr. Petry Glosr
Cvrkalové pfies dvacet úãinkujících pû-
veckého sboru P.A.T.R.O.N. z Nedvû-
dice. Divadlo Prkno z Veverské  Bít˘‰ky
si na vernisáÏ pfiipravilo scénické ãtení.
Probûhne také vyhodnocení kvízu o dob-
rovolnictví na Ti‰novsku a slosování
v‰ech vyplnûn˘ch lístkÛ. Pro v˘herce
budou pfiipraveny Fair trade v˘robky.
Program uzavfie koncert skupiny Îaloz-
pûv z Níhova. Jste srdeãnû zváni!

V̆ stavu Dobrovolnictví na Ti‰nov-
sku pofiádá u pfiíleÏitosti Evropského
roku dobrovoln˘ch ãinností na podporu
aktivního obãanství 2011 Ing. Bc. Zuzana
Brzobohatá, poslankynû Evropského
parlamentu. Na realizaci spolupracuje
obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko, o. s. a Muzeum mûsta
Ti‰nova. V dobû konání Václavsk˘ch
hodÛ, tedy 24. 9. 2011, budou v˘stavní



RÛzné

24 TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2011

panely pfiesunuty do zasedací sínû rad-
nice. Poté se vrátí zpût do muzea, kde
budou k vidûní aÏ do 4. listopadu. 

Pro dal‰í informace se mÛÏete obra-
cet na adresu: dobrovolnictvi@tisnov-
sko.eu nebo tel. 549 213 801.

Za pofiadatele srdeãnû zvou
Karolina Krátká a Helena Pernicová. 

V˘stavy fotografií
v Galerii Na schodech

Do pondûlí 26. záfií mÛÏete ve foto-
grafické Galerii Na schodech – Bezru-
ãova 21 – zhlédnout v˘stavu Majáles
Milana Sítory. Od 29. záfií bude v˘stava
vystfiídána Vãelami a vãelafii na
Ti‰novsku od Josefa Permedly. Verni-
sáÏ v˘stavy probûhne v rozmarnû medo-
vinovém duchu ve ãtvrtek 29. záfií
v 16 hodin.

Miroslav Pálka

PouÈ k Pannû Marii Bolestné
a Den otevfien˘ch dvefií
na ÎernÛvce

Domov sv. AlÏbûty a Milosrdné
sestry III. fiádu sv. Franti‰ka srdeãnû
zvou na PouÈ k Pannû Marii Bolestné
a Den otevfien˘ch dvefií v nedûli 18. záfií
2011 od 14.00 do 18.00 hodin.

M‰i svatou ve 14.30 hodin bude
celebrovat Mons. Martin Holík, fieditel
radia Proglas. Zpûvem ji doprovodí deb-
línská schola a kfiesÈanská skupina
Slunovrat. Poté jste srdeãnû zváni k pro-
hlídce Domova a do areálu zahrady
k pfiíjemnému posezení a vzájemnému
setkání. Atmosféru navodí dechová
hudba Bivojanka z Jedovnic. Je pro Vás
pfiipravena prezentace v˘robkÛ na‰ich
klientÛ a malé obãerstvení.

Babské hody 2011
v Lomniãce

O víkendu 17. – 18. 9. 2011 probûh-
nou v obci Lomniãka na hfii‰ti u poÏární
nádrÏe tradiãní Babské hody. Pofiádající
obec Lomniãka zve v‰echny pfiíznivce li-
dové zábavy na posezení pod májí.

V sobotu 17. 9. 2011 se zaãíná jiÏ
v 8 hodin ráno stavûním máje, pokraãu-
je se zvaním obyvatel obce na nedûlní
hlavní program, a to v doprovodu de-
chové kapely BrÈovská ‰estka. Sobotní
den je zakonãen posezením na hfii‰ti
u dobrého jídla a pití.

V nedûli 18. 9. 2011 od 14 hodin pro-
bûhne hlavní hodov˘ program, kde uvi-
díme vystoupení dûtí, mládeÏe i Ïen
v nov˘ch krojích. Pfiipraveno je i dal‰í
vystoupení oblíbeného souboru
z Bavorova.

K poslechu a tanci bude hrát kapela
JaM Miros. Bohaté obãerstvení, vãetnû
jiÏ tradiãního gulá‰e, je zaji‰tûno.

Opravdu je tedy na co se tû‰it, a proto
srdeãnû zveme místní i pfiespolní.

Lucie Neãesaná

Ekoporadna Ti‰novsko

Srdeãnû Vás zveme na
pfiedná‰ku
„MINULOST, SOUâAS-
NOST A BUDOUCNOST
KRAJINÁ¤SK¯CH
PARKÒ“

Kdy: v pondûlí 19. záfií 2011 v 17 hodin
Kde: v Mûstské knihovnû Ti‰nov,
Brnûnská 475

O ãem:
– historick˘ v˘voj anglick˘ch krajináfi-

sk˘ch parkÛ
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– Lednicko-valtick˘ areál a jeho v˘znam
pro ochranu pfiírody

– pfiírodní zahrady
Kdo: Ing. Hana Ondru‰ková, zahradní
a krajinná architektka
Komu: Pfiedná‰ka je urãena ‰iroké ve-
fiejnosti, nepfiedpokládá hlub‰í znalost
tématu. Vhodná je pfiedev‰ím pro star‰í
mládeÏ, dospûlé a seniory.

·patná zpráva

UdrÏoval jsem písemn˘ styk s ame-
rick˘mi letci, ktefií byli sestfieleni
17. dubna 1945 u Ti‰nova. KdyÏ do‰lo po
dlouh˘ch letech ke kontaktu, byli jiÏ
ãtyfii z nich po smrti a ze zb˘vajících
ãtyfi dva brzy zemfieli. ZÛstali bombo-
metãík Armando Carlino, kter˘ nav‰tí-
vil Ti‰nov v roce 1997 a taky jiÏ zemfiel,
a poslední ãlen posádky navigátor poru-
ãík Robert Beach. Ten nav‰tívil Ti‰nov
i s rodinou v roce 1998. KdyÏ pfii‰el do-
pis z USA a na zpáteãní adrese byla u-
vedena manÏelka Roberta Beache, vûdûl
jsem hned, kolik uhodilo.

Americká úmrtní oznámení mají od
na‰ich odli‰nou formu. Spolu s fotografií
zesnulého obsahují jeho Ïivotopis a také
cel˘ prÛbûh a organizaci pohfiebního ob-
fiadu. To mnû usnadÀuje uvedení vzpo-
mínky na nûho. Bob, velice sympatick˘
pfiítel, se narodil 29. fiíjna 1923 na ro-
dinné farmû jiÏnû od Norwich v Iovû
a zesnul 15. ãervence v peãovatelském
stfiedisku Elm Heights v Senandoah ve
vûku 87 let. Absolvoval stfiední ‰kolu,
pak zaãal na univerzitû. Váleãné udá-
losti studium pfieru‰ily, a tak se stal
navigátorem na bombardéru B 24 v hod-
nosti poruãíka. Po válce ‰kolu dokonãil
a zbytek Ïivota strávil na rodinné
farmû. S manÏelkou Loy mûl ãtyfii dûti.

Byl ochráncem pÛdy a vybudoval
mnoho mil teras na své farmû. Rád ce-

stoval a pilotoval malá letadla. Ve stáfií
se stalo jeho koníãkem fotografování,
malování, hra na varhany a v˘roba vit-
ráÏí. Byl ãlenem Metodistické církve,
Americké legie, Barevné gardy ame-
rické legie a Losí lóÏe. S posádkou B 24
byl jednadvacetkrát nad nepfiátelsk˘m
územím a jejich úkolem bylo zásobování
odbojov˘ch skupin. Na to bylo letadlo
upraveno. Let do âeskoslovenska, kde
mûl b˘t otoãn˘m bodem pro cestu zpût
Mar‰ov, skonãil posledním sestfielem
amerického letounu nad územím
Moravy a Slezska.

Pro nás jsou zajímavé a nezvyklé
ostatní údaje uvedené  na úmrtním
oznámení: „po bohosluÏbách u hrobu se
prosím pfiipojte k rodinû na obãerstvení
v pfiízemí Metodistického kostela.
V‰ichni jsou srdeãnû zváni“ Dále: „po-
hfiebními sluÏbami jsou povûfieni, smu-
teãní proslov uvede, kondolenãní se-
znam má na starosti, starají se o kvû-
tiny, nosiãi rakve, vojenské ceremonie,
písnû útûchy (BÛh Ïehnej USA, Krásná
Amerika, KdyÏ svatí pochodují). Pohfieb
se koná na hfibitovû RÛÏov˘ kopec
u Shenandoanhu.“

Tak se po mnoha letech uzavírá celá
událost, jejímÏ posledním pamûtníkem
je uÏ jen 92let˘ Alois Sládek z Veverské
Bít˘‰ky. Náhodn˘ chodec se zastaví
u pomníku u hasiãské základny na
Olbrachtovû ulici v Ti‰novû a pfiipomene
si tuto váleãnou událost. Poslední pozÛ-
statky ze zfiíceného letounu jsou uloÏeny
v Podhoráckém muzeu v Pfiedklá‰tefií.

Karel Krejãí
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Sport

Ti‰novské basketbalistky
zahajují sezónu
soustfiedûním v Bystfiici
nad Pern‰tejnem

Ti‰novské basketbalistky zahajují
sezonu 2011/2012 soustfiedûním
v Bystfiici nad Pern‰tejnem, kam odjíÏdí
ve stfiedu 31. 8. 2011 v‰echna druÏstva
k atleticko-basketbalové pfiípravû.

Do soutûÏí,  které zaãínají koncem
záfií, jsou pfiihlá‰eny mlad‰í miniÏákynû,
mlad‰í Ïákynû, dorostenky, Ïeny OP1.

Bonbonkem pro diváky budou zá-
pasy 1. ligy Ïen, ve spolupráci s druÏ-
stvem Valosun. Druhá nejvy‰‰í basket-
balová soutûÏ pfiinese kvalitní zápasy
mnohdy na úrovni extraligové.
Potû‰ující bude i úãast na‰ich dvou od-
chovankyÀ: Beaty Adamcové a Martiny
Knoflíãkové, které v t˘mu hostují.
Zápasy zaãínají v ti‰novské hale po-
slední víkend v záfií.

V‰echna ostatní druÏstva budou
hrát na Z· Smí‰kova a ve sportovní
hale, kde bude startovat i druÏstvo
muÏÛ, v leto‰ní sezonû posilnûno a s po-
stupov˘mi ambicemi.

Nábor nového druÏstva pfiípravky:
V leto‰ní sezonû otvíráme nové druÏ-

stvo pfiípravky miniÏákyÀ pod vedením
zku‰ené extraligové hráãky Petry
Kosíkové.

Rodiãe dûvãat roãníkÛ 2002 – 2004
zveme s dûvãaty do velké tûlocviãny Z·
Smí‰kova ve stfiedu 7. 9. a v pátek 9. 9.
2011, kde se dozví ve‰keré informace.

Tréninky (2x t˘dnû – úter˘, ãtvrtek)
zaãnou od poloviny záfií.

Do mládeÏnick˘ch druÏstev
pfiibíráme i roãníky 2001 – 1998.

VK

Nábor hráãÛ do futsalového
muÏstva pro roãníky
1999 – 2002

Drazí a váÏení rodiãe, rádi bychom
navázali na tradici mládeÏnického fut-
salu, kter˘ v Ti‰novû získal v posledních
letech mnoho úspûchÛ (mimo jiné
3. místo v 2. lize âR). Vedení t˘mu 1. FC
Ti‰nov proto pofiádá nábory hráãÛ do no-
vého druÏstva,  které má za cíl vychová-
vat nové hráãe pro druÏstvo 1. FC
Kvûtnice úspû‰nû pÛsobící ve 2. futsa-
lové lize âR. Zveme na tento nábor
v‰echny mladé hráãe (Ïáky) vãetnû je-
jich rodiãÛ ãi zákonn˘ch zástupcÛ.

Nábory probíhají na kaÏdém tré-
ninku vÏdy v úter˘ od 16.00 do 17.30
hodin ve sportovní hale v Ti‰novû nebo
na umûlé trávû. Na tomto tréninku
resp. náboru se dozvíte v‰e podstatné!

V‰echny informace Vám rádi
poskytneme na tûchto kontaktech:
Petr Hrdina (trenér):
773 514 781, petrfutsal@atlas.cz
Vlastislav Sojka (asistent trenéra):
774 024 361

Dobrovolníci ve sportu

Rok 2011 byl vyhlá‰en Evropsk˘m
rokem dobrovolnictví. V ti‰novském
sportu je to téma zcela aktuální a nosné.
Na lokální úrovni si ani nelze pfiedstavit
jin˘ zpÛsob zaji‰tûní sportovní ãinnosti,
organizace jejich aktivit a vÛbec samo-
statn˘ chod, neÏ s pomocí dobrovolníkÛ.
V mnoha pfiípadech se jedná o práci od-
bornou (trenéfii a cviãitelé, ekonomick˘
chod klubu, údrÏba majetku), v drtivé
vût‰inû v‰ak není odbornost vyÏadována
(pofiadatelé, organizátofii). Cení se jen
ochota pfiijít jednorázovû ãi chodit pravi-
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delnû. Jedná se o lidi, ktefií povaÏují
sport za svou celoÏivotní aktivitu, lásku
i vá‰eÀ. A to nejen ke sportu jako tako-
vému, ale i ke konkrétnímu klubu, od-
dílu. Tito lidé nejsou témûfi oceÀováni,
ani hmotnû, ani spoleãensky. A pokud
ano, pak jen symbolicky a témûfi vÏdy
jen uvnitfi samotné sportovní komunity.
I tak existují závistiví lidé, ktefií si mys-
lí opak, jsou to v‰ak vût‰inou obãané,
ktefií nikdy k dobrovolnictví „nepfii-
ãuchli“ a pro ostatní se neangaÏovali.
Takov˘m lidem se tûÏce vysvûtluje, kde
hledají desítky bezejmenn˘ch trenérÛ
a ãinovníkÛ motivaci pro svou ãinnost,
napfi. b˘t pravidelnû k dispozici t˘den co
t˘den, v pfiedem stanovenou hodinu na
tréninku a vûnovat se svûfiencÛm, ob-
zvlá‰tû dûtem, vyjíÏdût na sportovní
klání o víkendech a strávit tam cel˘ den.
Ale jiÏ málokdo si uvûdomuje, Ïe tito
právû dobrovolníci téÏ pfiispívají ke
zmûnû Ïivotního stylu ve prospûch ak-
tivního Ïivota spojeného se sportem,
taktéÏ k podpofie zdraví, prevence soci-
álnû patologick˘ch jevÛ aj. Neumím
kvantifikovat, zda dobrovolníkÛ pfiib˘vá
nebo ub˘vá, ale je zfiejmé, Ïe bez nich se
ti‰novsk˘ sport neobejde.

Vûnovat se konkrétnû v‰em dobro-
volníkÛm v ti‰novském sportu nebo vy-

jmenovat v‰echny aktivity spojené
s dobrovolnictvím je nemoÏné. Pfiesto
povaÏuji za dÛleÏité tímto ãlánkem slo-
Ïit hold v‰em, ktefií se starají o napl-
nûní volného ãasu druh˘ch. V‰ichni
takto zapojení totiÏ ví, Ïe to nedûlají pro
sebe, ale tfieba pro rozzáfiené dûtské oãi
z vlastního úspûchu, pro pocit z dobfie
odvedené práce a zejména pro radost
z radosti jin˘ch.

V tuto chvíli jiÏ mírnû patetick˘ pfiís-
pûvek konãím vyjádfiením nadûje, Ïe
v‰ichni chápou jejich nezastupitelnou
pozici. Oni neãekají Ïádné chvalozpûvy
a vyná‰ení do nebe, staãí jen tiché uvû-
domûní si tohoto stavu a moÏná i za-
my‰lení, zda i ostatní spoluobãané se
nemohou zafiadit do davu prospû‰n˘ch,
ktefií hrají ve sportu (a nejen v nûm) jed-
noznaãnû první housle.

Martin Sebera
pfiedseda Sportovní komise

Akce ve sportovní hale SSK Ti‰nov – záfií 2011

Sobota 17. 9. 8.00 – 18.00 stol. tenis – turnaj – dorost a muÏi
Nedûle 18. 9. 17.00 házená – KP Brno B
Nedûle 25. 9. 17.00 házená – muÏi - Ti‰nov – Kufiim B

Akce v sokolovnû Ti‰nov 7. 9. – 25. 9. 2011

Úter˘ 13. 9. 9.00 – 17.00 BELLITEX - prodej textilu
Pondûlí 19. 9. 9.00 – 17.00 Prodej spotfiebního zboÏí
Sobota 24. 9. TI·NOVSKÉ HODY
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li dne 18. 8. 2011
naposledy rozlouãit s na‰í milovanou
maminkou, babiãkou a prababiãkou
paní JOSEFOU HEJMALOVOU z He-
roltic. Za projevenou soustrast a kvûti-
nové dary dûkuje dcera s rodinou. Dále
bychom chtûli podûkovat v‰em zamûst-
nancÛm Domova sv. AlÏbûty na Îer-
nÛvce za péãi, kterou jí vûnovali po dobu
jejího pobytu.

Vzpomínky

Uplynulo jiÏ 35 let, co nás opustil pan
LADISLAV VRBAS a 15 let od úmrtí
paní DOBROSLAVY VRBASOVÉ.
S láskou na obûtavé rodiãe vzpomínají
dcery Zdenka a Marie s rodinami.

Dne 17. záfií uplynou
3 roky od úmrtí paní
ALENY VODOVÉ. Za
tichou vzpomínku dûkují
manÏel a dcera Leona
s rodinou.

Dne 18. záfií uplyne tfietí
rok, co nás navÏdy opus-
tila na‰e maminka paní
·TùPÁNKA MÁLKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpo-
meÀte s námi. Dcera Jitka
a synové Jifií a Antonín.

Dne 17.9.2011 to bude
25 let, co nás navÏdy
opustil pan FRANTI·EK
URBÁNEK. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.
S láskou vzpomínají
dcera, syn, zeÈ, sestry
a ‰vagrové s rodinami.

Dne 8. záfií je tomu 14 let,
co nám navÏdy ode‰el
ná‰ milovan˘ tatínek,
bratr, str˘c a druh pan
JAN MA·EK. Stále
vzpomínáme. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.
Dûkují pozÛstalí.

Vûnujte prosím tichou
vzpomínku na na‰e rodiãe
BLAÎENKU a FRAN-
TI·KA ÎIVOTSK¯CH.
Je tomu jiÏ 21 a 5 rokÛ co
nejsou s námi. Stále
v‰ak jsou v na‰ich srd-
cích a vzpomínkách.
Dcera Dagmar a syn
Ivan s rodinami.
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû 40 m2,
2 lodÏie, komora, sklep. 604 506 083

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

Pronajmu nádhern˘ slunn˘ byt 2+kk
v novostavbû v Ti‰novû (K âimperku)
s terasou. Nová kuchyÀská linka, vesta-
vûné skfiínû. Cena dohodou. Voln˘ od
1. 11. 2011. Tel.: 608 922 990

Hledám podnájem bytu 1+1, 1+kk sa-
most. ãi sdílen˘ pokoj v Ti‰novû a okolí
do 5 km. Do 5 000,- Kã. Tel.: 732 556 694

Pronajmu byt 3+1, ul. Hornická 1528,
cena 8 000,- Kã bez poplatkÛ za elektfiinu
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.

V prostorách hotelu Kvûtnice prona-
jmeme jednu dvoukanceláfi s kuchyÀ-
kou, ISDN linka (placená), alarm, inter-
net 10 Mb, úklid a sluÏby (teplo, voda,
energie) v cenû. V̆ ‰e nájmu dle domluvy.
Informace na tel.: 603 894 613

Pronajmu sklad, garáÏ 40 m2 v centru
mûsta Ti‰nova. Tel. 737 022 105

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

V˘roba atypick˘ch su‰ákÛ na prádlo,
soustruÏení, drobné domácí práce,
KOVOV¯ROBA PETR HLUBINKA 603
420 867

Prodejna potravin pfiijme prodavaãku
na obãasnou v˘pomoc. Tel.: 603 322 502

Obchodní zastoupení GENERALI
POJI·ËOVNY, a. s. – sjednání poji‰tûní,
poradenství. Tel.: 775 397 824

ZuZu – Angliãtina pro dûti od 2–8 let.
Ukázková hodina ZDARMA. Termíny
ukázkov˘ch hodin najdete na www.ang-
lictina-zuzu.cz, 733 199 594

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

PÛjãka aÏ 50 000,- Kã i pro nezamûst-
nané a Ïeny na MD. Vyfiízení do 24 hod.
Tel.: 606 531 938

Profesionální správa a vymáhání
pohledávek. Pfiedem nic neplatíte.
Tel.: 608 033 311
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