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ilé spoluobãanky a spoluobãané.
Doufám, Ïe jste se jiÏ vzpamato-
valy/i z letního období, které se tváfií
jako ãas odpoãinku a pohody, ale ve

skuteãnosti je ãasem zvlá‰È nároãn˘m na v˘-
kon, a to v úplnû jin˘ch oblastech, neÏ po zby-
tek roku. Sjet na raftu pár desítek kilometrÛ?
Na kole kolem Bretanû? Otrhat a zavafiit co-
koli bûhem pár hodin? Zpívat do rána u ohnû?
SnaÏit se vylep‰it si HCP za t˘den? V létû nic
není nemoÏné a vypadá to, Ïe v‰ichni jsou po-
sedlí snahou v létû dosáhnout nûãeho v˘jimeã-
ného a úÏasného, prostû „za hranice v‰edních
dnÛ“.

Ale je dobré si pfiipomenout, Ïe mnoho lidí
z rÛzn˘ch dÛvodÛ na‰e mûsteãko neopou‰tí ani
v létû a je dobré se na nûj podívat jejich oãima,
zdali se v nûm dá v létû také zaÏít nûco úÏas-
ného? Tak tedy: mûstské koupali‰tû: OK, pûkné,
ãisté, obãerstvení i zábava, fajn, ale proã musím
platit za kaÏdou atrakci zvlá‰È a ve spr‰e opût
není ani jeden háãek na kter˘ bych si
mohl/a odloÏit vûci? Letní kino: fajn, hraje, v˘-
bûr filmÛ je dobr˘, ale areál opravdu za‰l˘ a Ïe
by ke kinu bylo i nûco navíc? Posezení na neu-
drÏované terase, pivo?

I pfies den mûsto nûco nabízí: v˘stavy, mu-
zea, knihovnu, cukrárny, nûkteré i nekufiácké!
Atrakcí pro kufiáky je pfiece jen víc, Ïe by vût-
‰ina Ti‰novanÛ nikotinu holdovala? V kavárnû
u kina je ned˘chatelno, U Palce expandovali do
dvora, takÏe se neudusíme, fajn. OsvûÏení pfii-
nese snad procházka na rozhlednu ãi na
Kvûtnici, matka pfiíroda nezklame a nevybírá
vstupné a ptaãí koncerty jsou zadarmo.
Zadarmo ov‰em v letních nocích obdrÏíme
i koncerty, o které vÛbec nestojíme, tfieba fiá-
dûní rozjíven˘ch pubertálcÛ na hfii‰tích. A to
jsme ani nesportovali!  TakÏe pokud pfiipoãteme
sport, dá se v mûstû v létû zaÏít hezk˘ den.

My radní jsme v létû nezaháleli, nepovyko-
vali na hfii‰tích, ale docela usilovnû pracovali.
Jak jste se doãetli v TN ã. 15, byl v letním ob-
dobí odvolán z funkce vedoucí Mûstského kul-
turního stfiediska (dále MûKS), bylo k tomu
uvefiejnûno stanovisko Rady mûsta. Pro mne
osobnû byl zpÛsob fiízení MûKS Ing. Seyfertem
velk˘m zklamáním, pfies oÏivení hudebního
Ïivota mûsta. Jeho odvolání jsem s jist˘mi

pochybnostmi podpofiila, zpráva finanãního od-
boru a ‰etfiení kontrolního v˘boru mûsta o pro-
padu hospodafiení byly jasné.

Jiné rozhodnutí se vztahovalo k dlouho-
dobému chátrání mûstského majetku, kdy ná-
jemce pan J. N. mûl v nájmu mûstsk˘ objekt
Brnûnská 2 od r. 1997 a nehospodafiil zde
s péãí fiádného hospodáfie. TakÏe byl nájem
vypovûzen a doufám, Ïe v kauze budou podnik-
nuty dal‰í kroky.

Mám z letních zasedání jako radní i dal‰í
záÏitky. Nejsou sice úÏasné, ale potû‰ující. Jsem
ráda, Ïe se na‰la skupina 180 rodin, které se
pfiihlásily do systému motivaãního pytlového
sbûru plastÛ zahájeného v ãervnu. Koneãnû
bude moÏné odmûnit bonusem konkrétní osoby,
které tfiídí. Pfii druhém srpnovém svozu bylo
naloÏeno 141 pytlÛ se 420 kg plastÛ.
Perspektivnû poãítáme i se zavedením pytlo-
vého sbûru papíru. Doufám také, Ïe stoupá po-
ãet tûch, ktefií více holdují tfiem R: Reduce,
Reuse, Recycle (Omezit, ZnovupouÏít,
Recyklovat), nebo ktefií pfiidávají i to ãtvrté
Refuse (Odmítnout) a místo plastÛ volí vlastní
alternativy. Zvlá‰tû u nakupování a uchovávání
potravin a pfii nakupování vÛbec.

Rada mûsta také schválila uplatÀování rov-
n˘ch principÛ ve v‰ech aspektech ãinnosti ve-
dení mûsta a ãinnosti Mûstského úfiadu. Ve spo-
lupráci s obãansk˘mi iniciativami, zejména
s Matefisk˘m centrem Studánka, bude pfiijímat
opatfiení pro slaìování rodinného a pracovního
Ïivota. Jedná se napfi. o podporu vzniku zafií-
zení, která budou tomuto slaìování napomáhat
(zafiízení pro nejmen‰í dûti, zafiízení s rozsáhlou
provozní dobou apod.).

Také byl schválen návrh na zahájení po-
stupu certifikace Ti‰nova jako Faitradového
mûsta. To zahrnuje nejen podporu Ti‰novsk˘ch
trhÛ (roz‰ífien˘ch o farmáfiské produkty), ale
i podporu systému fair trade, kdy producenti
z rozvojov˘ch zemí dostávají za svou práci ta-
kovou mzdu, která odpovídá nákladÛm na v˘-
robu a umoÏÀuje jim dÛstojn˘ Ïivot. Doufám, Ïe
najdeme dostatek spolupracovníkÛ, prodejcÛ
a poskytovatelÛ sluÏeb, ktefií tento postup pod-
pofií.

Mgr. ZdeÀka Dohnálková

M



Tisková zpráva z jednání
Zastupitelstva mûsta
Ti‰nov

Ti‰novu klesají daÀové pfiíjmy,
jinak hospodafií na v˘bornou

Hospodafiení mûsta Ti‰nova je, stejnû
jako u jin˘ch obcí v kraji, znaãnû ovliv-
nûno klesajícími pfiíjmy z daní.
Nejv˘raznûji se tento v˘padek projevuje
u danû z pfiíjmu fyzick˘ch osob samo-
statnû v˘dûleãnû ãinn˘ch a zejména pak
u danû z pfiidané hodnoty, kde mûsto jen
na této  poloÏce odhaduje propad ve
srovnání s loÀsk˘m rokem  zhruba
2 mil. korun.

Celkové hospodafiení je v‰ak v po-
fiádku a i pfies ve‰kerá úsporná opat-
fiení, které vedení mûsta pro rok 2011
nastavilo, je plnûn v souladu se schvále-
nou variantou. Na stranû pfiíjmÛ je in-
dex plnûní cca 55%, oproti tomu v˘daje
dosahují cca 46% schválené celkové
ãástky. Po proveden˘ch zmûnách je roz-
poãet mûsta necel˘ch 249 mil. korun.

V prvním pololetí tohoto roku bylo
v Ti‰novû ve znamení mnoha drobn˘ch
i vût‰ích investiãních akcí.

„Hlavní stavební akcí tohoto roku je
bezesporu revitalizace základní ‰koly za
bezmála 30 mil. korun,“ komentoval ãer-
pání rozpoãtu starosta Jan Schneider,
„ãást prostfiedkÛ je zahrnuto v rozpoãtu
na leto‰ní rok, ãást splátek díky dobfie
nastavenému systému fakturace uhra-
díme aÏ pfií‰tí rok“. Ti‰nov na tuto akci
bude ãerpat asi 13 mil. dotaci ze
Státního fondu Ïivotního prostfiedí.

Dal‰í investice provedlo mûsto ze-
jména do strojového vybavení letní
a zimní údrÏby. Zametací stroj, nové
multifunkãní vozidlo, speciální mulão-
vací sekaãka a dal‰í umoÏní Ti‰novu
efektivnûji udrÏovat vefiejná prostranství.

„RovnûÏ jsme investovali do zá-
kladní opravy koupali‰tû a letního kina,
dokonãili jsme rekonstrukci mûstského
muzea, vybudovali mnoÏství laviãek
a nov˘ch herních prvkÛ na dûtsk˘ch
hfii‰tích nebo odhluãnili tûlocviãnu zá-
kladní ‰koly. V souãasnosti dokonãu-
jeme rekonstrukci vefiejného osvûtlení
na sídli‰ti Humpolka v hodnotû asi
1,5 mil. korun, ãeká nás také oprava
komunikace v místní ãásti Hajánky za
1 mil. korun,“ popsal aktuální stav sta-
rosta Schneider.

Mûstu velikosti Ti‰nova se v‰ak na
v˘znamnûj‰í investice stále finanãních
prostfiedkÛ nedostává.

„SnaÏíme se maximálním zpÛsobem
zefektivnit vyuÏívání pronajatého mûst-
ského majetku tak, abychom zv˘‰ili
pfiíjem do rozpoãtu na rok 2012, dal‰í
úspory chce mûsto stále hledat také
v provozu mûstského úfiadu, urãité re-
zervy zde je‰tû rozhodnû vidíme,“ zhod-
notil v˘hled na budoucí období starosta
Schneider. Na mnoÏství potfiebn˘ch in-
vestic do mûstské infrastruktury to
v‰ak bude zfiejmû stûÏí staãit.

Kolik odpadu „vyrobili“ obãané
mûsta za pÛl roku?

SluÏby v odpadovém hospodáfiství
vykonává pro mûsto spoleãnost SITA
CZ.  Za polovinu roku 2011 ãiní celkové
náklady na odpadové hospodáfiství mûsta
Ti‰nov (vã. nebezpeãného odpadu)
3 847 174,- Kã. Náklady jsou meziroãnû
o cca 100 000,- Kã niÏ‰í, srovnatelné
s pololetím roku 2009. I pfies tento rela-
tivnû pfiízniv˘ v˘sledek je zaznamenán
opûtovn˘ nárÛst mnoÏství a tedy i ná-
kladÛ u smûsného velkoobjemového od-
padu ze sbûrného dvora.

„Naopak i pfies nárÛst obyvatel v lo-
kalitû Hony za Kuk˘rnou byl zazna-
menán pokles mnoÏství smûsného do-
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movního odpadu. Domníváme se, Ïe
dÛvodem poklesu je zavedení moÏnosti
tfiídit bioodpad,“ vysvûtluje zdánlivou
nelogiãnost starosta Schneider, „v re-
publikovém mûfiítku se totiÏ mnoÏství
vyprodukovaného smûsného domovního
odpadu zvy‰uje.“

Zajímavá ãísla
Za 1/2 r. 2011 bylo vytfiídûno

268,7 t odpadu (plasty, papír, sklo), coÏ
je o 30 t více v porovnání s loÀsk˘m po-
loletím a o 55 t více neÏ v pololetí roku
2009.

Ve mûstû je rozmístûno 44 kontej-
nerÛ na sklo (svoz 1x za 14 dní), 48 na
papír (svoz t˘dnû), 62 na plasty (svoz
t˘dnû). Nápojové kartony jsou sváÏeny
spolu s plasty.

Mûsto Ti‰nov vynaloÏilo za svoz tfií-
dûného odpadu  v tomto období
364 298,- Kã.

Kromû uveden˘ch druhÛ obalÛ se
tfiídí na sbûrném dvofie mûsta samozfiej-
mû i biologick˘ odpad, dfievo, kovy,
pneumatiky, nebezpeãn˘ odpad, aj. Lze
zde také uloÏit PE fólie, smr‰Èovací
fólie, polystyren, tvrdé plasty (dûtské
hraãky, pouÏité pfiepravky) i jiné pla-
stové obaly.

Od ãervna 2011 byl zahájen systém
motivaãního pytlového sbûru plastÛ.
Prozatím se do systému zaevidovalo 180
rodin. Z druhého srpnového svozu bylo
svezeno 141 pytlÛ v mnoÏství 420 kg
plastÛ.

Ve spolupráci s Diakonií Broumov
a spoleãností SITA CZ probûhl v dubnu
jiÏ pravideln˘ charitativní sbûr pouÏi-
tého o‰acení.

Systém sbûru bioodpadÛ je roz‰ífien
do zástavby celého mûsta. Kromû nádob
na bioodpady, které jsou sváÏeny ve
14denním cyklu, bylo zapÛjãeno jiÏ více
neÏ 240 kompostérÛ. Do konce ãervna

bylo zapÛjãeno a po mûstû rozmístûno jiÏ
520 ks  nádob na bioodpady, k zapÛjãení
na sbûrném dvofie zb˘vá jiÏ jen 80 nádob
na bioodpad o objemu 120 l. Celkem
bylo za polovinu roku vytfiídûno 150,4
tun bioodpadu.

MnoÏství smûsného komunálního
odpadu vzrostlo meziroãnû „pouze“ o 40
tun a ãiní 1 173 t.

Místní poplatek pro rok 2011 ãiní
500 Kã/osobu. Od poplatníkÛ bylo
k 31. 6. 2011 vybráno 4 146 924,- Kã vã.
sankãních nav˘‰ení a loÀsk˘ch dluhÛ.

Po mûstû je rozmístûno více neÏ 130
odpadkov˘ch ko‰Û. âetnost svozu ko‰Û
je 2x t˘dnû. Svoz ko‰Û provádí pracov-
níci mûsta.

Zpûtn˘ odbûr, nebezpeãné odpady
Na sbûrném dvofie mohou také obãané

pfiedat pouÏité elektrozafiízení a záfiivky
v rámci zpûtného odbûru (dfiíve také ne-
bezpeãn˘ odpad). Mûsto má uzavfiené
smlouvy se spoleãnostmi Asekol s.r.o.,
Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o.. Za pfie-
dané elektrozafiízení obdrÏelo od tûchto
spoleãností mûsto do pololetí bonus
13.126 Kã. V rámci zpûtného odbûru je
novinkou umístûní velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ na  velká elektrozafiízení
spoleãností Elektrowin a.s. v areálu
sbûrného dvora. Pro obãany zajímavûj‰í
je rozmístûní 5 ks ãerven˘ch kovov˘ch
hranat˘ch kontejnerÛ na drobná elekt-
rozafiízení od spoleãnosti Asekol s.r.o.,
které jsou na 5 místech ve mûstû u sta-
novi‰È kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad.

Za nebezpeãn˘ odpad bylo vynalo-
Ïeno 65 133,- Kã, tedy cca o 25 000,- Kã
ménû neÏ v roce pfiede‰lém. Nebezpeã-
n˘m odpadem, kter˘ nepodléhá zpût-
nému odbûru, jsou napfi. barvy, lepidla,
pryskyfiice, kyseliny, rozpou‰tûdla, ale
i jimi zneãi‰tûné obaly.

Ve spolupráci s Ekoporadnou
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Ti‰novsko probûhla v jarních mûsících
pfiedná‰ka v knihovnû na téma odpady,
jejich tfiídûní a pfiedcházení jejich vzniku.

Mimofiádné dotace z rozpoãtu
mûsta

Zastupitelstvu mûsta jsou v souladu
se Zásadami pro poskytování mimofiád-
n˘ch  dotací z rozpoãtu mûsta Ti‰nova
schválen˘mi dne 2. 3. 2011 pfiedkládány
Ïádosti o mimofiádné dotace z rozpoãtu
mûsta. Na  svém zasedání dne 8. záfií
2011 zastupitelstvo schválilo následující
dotace.

TTC KORAL Ti‰nov získal dotaci ve
v˘‰i 80 000,- Kã na pokrytí zv˘‰en˘ch
nákladÛ za úãast druÏstva muÏÛ v 1. lize
stolního tenisu.

SK Basketbal Ti‰nov získal dotaci
ve v˘‰i 80 000,- Kã na podporu ãinnosti
druÏstva Ïen Valosun Ti‰nov v 1. lize.

Dotace ve v˘‰i 70 000,- Kã byla
schválena ¤ímskokatolické farnosti
Ti‰nov na pokrytí nákladÛ na opravu
vûÏe kostela sv. Václava v Ti‰novû.

V Ti‰novû dne 12. záfií 2011
Dal‰í informace: Renáta Srstková, DiS.

asistentka starosty
tel.: 549 439 813

mob.: 608 307 076
e-mail: renata.srstkova@tisnov.cz

Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe budou opût po mûs-
tû a obcích umísÈovány velkoobjemové
kontejnery na velkoobjemov˘ odpad.

Plán pfiistavení velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ
4. 10. 2011 – ul. âernohorská,

ul. Janáãkova

6. 10. 2011 – ul. Kvapilova, parkovi‰tû
u Po‰ty 3

11. 10. 2011 – ul. Drbalova, U Humpolky
13. 10. 2011 – parkovi‰tû ul. Polní,

ul. Erbenova
18. 10. 2011 – ul. Mr‰tíkova,

ul. Klá‰terská (u závor)
20. 10. 2011 – ul. Na Hrádku (u hfibitova),

ul. PurkyÀova (nemocnice)
25. 10. 2011 – Pej‰kov (u zastávky),

Jamné („U VlachÛ“)
27. 10. 2011 – Kuk˘rna (u ordinace p. Stal-

machové), ul. Brnûnská
(u pily), Hajánky

1. 11. 2011 – ul. Za Ml˘nem, ul. Hala-
sova , ul. Králova (na konci)

Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti
je umístûn kontejner v dobû od
l4.00 hod. do l8.00 hod.

Za velkoobjemov˘ odpad lze povaÏo-
vat odpad, kter˘ vzhledem k jeho roz-
mûrÛm nelze uloÏit do vlastních odpado-
v˘ch nádob (popelnic, kontejnerÛ). Jsou
to pfiedev‰ím skfiínû, sedací soupravy,
koberce, Ïelezo aj. Pokud je to moÏné,
prosíme o maximální sníÏení objemu
tohoto odpadu. U skfiíní se jedná o roz-
montování, s kter˘m mÛÏe pomoci i obs-
luha u kontejnerÛ. K pfiistaven˘m
kontejnerÛm je moÏné donést i velkoob-
jemové elektrozafiízení, které podléhá
zpûtnému odbûru (chladniãky, sporáky,
televize, monitory aj.), a které mûsto
odebírá prioritnû na sbûrném dvofie.
Respektujte prosím pokyny obsluhy,
dûkujeme.

Z bioodpadÛ lze ke kontejneru odlo-
Ïit pouze vûtve z ofiezu stromÛ a kefiÛ,
které je také moÏné celoroãnû uloÏit na
sbûrném dvofie, kde se dále ‰tûpkují.
Ostatní bioodpad ze zahrad a z domác-
ností doporuãujeme nejlépe komposto-
vat na vlastních zahrádkách nebo uloÏit
do zapÛjãené pravidelnû vyváÏené ná-
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doby na bioodpad nebo vût‰í mnoÏství
bioodpadu odvést pfiímo na sbûrn˘ dvÛr.
K bezplatnému zapÛjãení je jiÏ jen nû-
kolik nádob na bioodpad o objemu 120
litrÛ a kompostérÛ (objem 390 litrÛ).
Kompostér ãi nádobu na bioodpad pfiedá
nov˘m zájemcÛm na sbûrném dvofie
mûsta (ul. Wágnerova 1543) pan
PivoÀka (tel. 775 868 960) proti podpisu. 

Pfiipomínáme, Ïe svoz bioodpadu
probíhá kaÏd˘ lich˘ t˘den v pondûlí
aÏ do 5. 12. 2011. Po tomto termínu
probûhne svoz pouze v tûchto termí-
nech 16. 1., 13. 2. a 12. 3. 2012.
Dubnové svozy budou upfiesnûny.

Kromû mobilního sbûru mají obãané
moÏnost svÛj odpad uloÏit celoroãnû do
velkoobjemov˘ch kontejnerÛ stabilnû u-
místûn˘ch na sbûrném dvofie, ulice
Wágnerova 1543, a to v pondûlí (7.00 –
l6.30 hod.), v úter˘-pátek (7.00 – l5.00
hod.) a v sobotu  (8.00 – l2.00 hod). Zde
mÛÏete uloÏit velkoobjemov˘ smûsn˘
odpad, bioodpad, Ïelezo, papír, plasty,
nebezpeãné odpady, elektrozafiízení pod-
léhající zpûtnému odbûru a dal‰í.

UpozorÀujeme obãany, ktefií pfií-
buzn˘m ãi znám˘m z okolních obcí
„pomáhají“ likvidovat velkoobje-
mov˘ netfiídûn˘ odpad na sbûrném
dvofie v Ti‰novû, Ïe takto zvy‰ují ná-
klady na likvidaci smûsného odpadu
mûsta, z kterého se obãanÛm
Ti‰nova vypoãítává v˘‰e místního
poplatku za provoz systému sbûru, ...
a odstraÀování komunálních odpadÛ.
Tento místní poplatek se tak tûÏko
mÛÏe dostat pod hranici 500,- Kã/oso-
bu/rok tak, jak je to právû v okolních
obcích Ti‰nova. Tito obãané také po-
ru‰ují obecnû závaznou vyhlá‰ku
mûsta Ti‰nova ã. 8/2011 o stanovení
systému shromaÏìování, sbûru, pfie-
pravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀo-
vání komunálních odpadÛ a naklá-

dání se stavebním odpadem na území
mûsta Ti‰nova, ãímÏ se dopou‰tûjí
pfiestupku proti pofiádku ve vûcech
územní samosprávy § 46 odst. 2 zá-
kona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, za
kter˘ lze uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e
30 000,- Kã.

Pfii ukládání odpadu na sbûrném
dvofie je nutné pfiedloÏit obãansk˘ prÛ-
kaz k prokázání trvalého pobytu, v pfií-
padû místního „chalupáfie" doklad o za-
placení poplatku za svoz odpadu. Na
sbûrném dvofie se rovnûÏ mÛÏete infor-
movat kam s odpady, se kter˘mi si ne-
víte rady. Tel. 549 4l0 422.

Za smûsn˘ odpad z domácností
nelze povaÏovat stavební suÈ, kry-
tinu, dlaÏbu, bytová jádra a ostatní
stavební odpad nebo v˘kopek ze-
miny. Tento materiál je moÏné na
sbûrném dvofie uloÏit za úhradu.

Mimo sbûrn˘ dvÛr je v provozu
V̆ kupna Ïeleza a barevn˘ch kovÛ firmy
FIALA na Ostrovci (pfiíjezd od nového
mostu v Pfiedklá‰tefií) s pracovní do-
bou pondûlí – pátek 8.00-l6.00 hod. nebo
po telefonické domluvû (tel. 604 213
996). Odpadov˘ papír lze také uloÏit ve
sbûrnû firmy Kontest s.r.o., provozovna
Pfiedklá‰tefií, ve Vísce naproti papírnû,
s otevírací dobou ve v‰ední dny vÏdy
8.00-13.00 hod. a 13.30-16.00 hod.

Pfiipomínáme, Ïe smûsn˘ domovní
odpad v zástavbû rodinn˘ch domÛ bude
opût sváÏen v zimní ãásti roku v termínu
od 3. 10. 2011 do 30. 3. 2012 v ãetnosti
1x za 14 dní, a to vÏdy v lichém t˘dnu.
V 40. t˘dnu (sudém t˘dnu) od 3. fiíjna
svoz u rodinn˘ch domÛ tedy poprvé ne-
probûhne. Svoz probûhne v t˘dnu od
10. 10. a dále po 14 dnech. V zástavbû
bytov˘ch domÛ zÛstává ãetnost t˘denní
vzhledem k omezen˘m moÏnostem tfií-
dit bioodpad.
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Mûsto Ti‰nov ve spolupráci
s Diakonií Broumov a spoleãností SITA
CZ vyhla‰uje podzimní humanitární
sbírku. Od 1. 10. do 15. 10. 2011 mÛ-
Ïete v pytlích ãi krabicích pfiedat nezne-
ãi‰tûné o‰acení a textil na sbûrn˘
dvÛr, Wágnerova 1543, Ti‰nov. Sbûrn˘
dvÛr je otevfien v pracovní dny od 7.00
do 15.00 hod., v pondûlí do 16.30 hod.
MÛÏete vyuÏít také sobot 1. 10., 8. 10.
a 15. 10., kdy je otevfieno od 8.00 do
12.00 hod. Sbírku si poté pfievezmou do-
pravci z Diakonie Broumov.

MÛÏete darovat letní a zimní ob-
leãení (dámské, pánské, dûtské), lÛÏ-
koviny, prostûradla, ruãníky, utûrky,
záclony, látky (min. 1m2), pefií, péfiové
a vatové pfiikr˘vky, pol‰táfie, deky
a nepo‰kozenou obuv.

Pro potfieby humanitární sbírky
nelze pfiijmout: zneãi‰tûn˘ a vlhk˘ tex-
til, elektrospotfiebiãe, ledniãky, televize,
nábytek, poãítaãe, jízdní kola, lyÏe, dût-
ské koãárky, matrace, koberce – ty se
transportem znehodnotí.

Ing. Václav Drhlík

MûKS Ti‰nov uvádí
www.mekstisnov.cz

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-
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.

Stfieda 19. fiíjna 2011 v 19.30 hodin
velk˘ sál MûKS

BORIS KRAJN¯ – KLAVÍRNÍ
RECITÁL

BORIS KRAJN¯ stu-
doval obor klavírní hry
na Konzervatofii
P. J. Vejvanovského
v KromûfiíÏi (1958–63,
pedagogové J. DoleÏel
a J. Skalák) a na praÏ-
ské AMU u F. Maxiána
(1963–69); umûleckou

aspiranturu absolvoval u I. Moravce
(1973). Po jejím skonãení (1971) byl só-
listou PraÏského komorního orchestru
(do 1981), od r. 1981 do 1989 sólistou
âeské filharmonie. V r. 1975 obdrÏel
ãestné uznání v soutûÏi královny
AlÏbûty v Bruselu, 1976 zvítûzil v sou-
tûÏi v italské Senegalii. 1982 získal za
nahrávku klavírních koncertÛ francouz-
sk˘ch autorÛ Grand Prix du Disque
Paris.
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Na desky natoãil Boris Krajn˘ kom-
pletní klavírní dílo a Koncerty pro kla-
vír M. Ravela; dále pofiídil snímky dûl
J. S. Bacha, B. Bartóka, L. van
Beethovena, F. Chopina, A. Roussela,
A. Honeggera, F. Poulence, A. Dvofiáka,
S. Prokofjeva, E. Schulhoffa,
C. Francka, C. Debussyho aj. Pro roz-
hlas nahrál také fiadu skladeb ãesk˘ch
skladatelÛ 20. století.

Krajného hra, ovlivnûná obûma v˘-
znamn˘mi uãiteli, se vyznaãuje jemnou,
kultivovanou zvukovostí, zejména v po-
dání romantického a impresionistického
repertoáru.

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.

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:
17. záfií 2011 – 13. fiíjna 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. 

Kalanetika v mûsíci záfií

V tûlocviãnû MûKS na Ml˘nské ulici
pokraãuje i po prázdninách kurz kalane-
tiky (cviãení s gumou a balóny) pod ve-
dením paní Marie Kupské. Cviãební ho-
diny se konají kaÏdé pondûlí a ãtvrtek
vÏdy od 19.30 do 20.30 hodin.

Podrobnosti pfiímo u cviãitelky
– tel. ã. 602 313 668.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci fiíjnu 2011

3. 10. – 9. 10. 2011
T˘den knihoven

Sekce vefiejn˘ch knihoven SKIP vy-
hla‰uje jiÏ 15. roãník celostátní akce
T˘den knihoven, ke kterému se jiÏ tra-
diãnû pfiipojuje také ti‰novská knihovna.

Leto‰ní motto zní 15. kraj âeské
republiky – kraj knihoven. V centru
na‰eho zájmu jsou pfiedev‰ím na‰i uÏi-
vatelé, chceme v‰ak v knihovnách pfiiví-
tat i ostatní vefiejnost. Cílem je podpora
knih a ãtenáfiství a nabídka atraktivní-
ho vyuÏití volného ãasu.

Roz‰ífiení pÛjãovní doby
Mûstské knihovny Ti‰nov

Mûstská knihovna v rámci roz‰ífiení
sluÏeb pro ãtenáfie otevfie od 1. 10. 2011
i v sobotu dopoledne. VypÛjãit knihy si
mÛÏete pfiijít od 8 do 11 hodin, a to do
oddûlení pro dûti i oddûlení pro dospûlé.
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Ostatní pÛjãovní doba knihovny zÛstává
prozatím nezmûnûná. Po vyhodnocení
náv‰tûvnosti a zájmu ãtenáfiÛ dojde
k pfiípadné úpravû pÛjãovní doby.

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

5. 10. 2011
Johann Strauss: Netop˘r

Mûstská knihovna Ti‰nov ve spolu-
práci s Národním Divadlem Brno po-
fiádá 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. âeskou verzi pfii-
pravil 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 26. záfií 2011.
Cena vstupenky:
pro pracující 410,- Kã
pro seniory 287,- Kã
pro studenty a drÏitele prÛkazu ZTP
a ZTP-P 205,- Kã
!!!Platba probíhá pfii pfiihla‰ování!!!
Sraz zájemcÛ v 17.30 u elektry.

Univerzita volného ãasu

4. 10., 5. 10., 18. 10. a 19. 10. 2011
v 17.00 pfiedná‰ky zimního kurzu UVâ
– Stfiedovûká barokní malba

12. 10. a 26. 10. 2011 v 17.00 pfied-
ná‰ky zimního kurzu UVâ – Richard
Wagner: hudba a drama

Salonky

6. 10. 2011
Anthropos Brno

Mûstská knihovna pofiádá v rámci

projektu „Salonky“ exkurzi do pavilonu
Anthropos.

Tradice souãasného Pavilonu
Anthropos má své kofieny v období první
âeskoslovenské republiky. Tehdy se díky
mimofiádnému úsilí pfiedního ãeského
badatele prof. Karla Absolona podafiilo
ve speciálním pavilonu „âlovûk a jeho
rod“ na dne‰ním v˘stavi‰ti soustfiedit
v rámci v˘stavy soudobé kultury v roce
1928 neb˘valé mnoÏství nálezÛ z nejra-
nûj‰ích období lidsk˘ch dûjin.

Stálá expozice o nejstar‰ích dûjinách
osídlení Moravy i celého evropského
kontinentu, kterou nav‰tívíme, je tvofiena
následujícími celky: „Morava lovcÛ
a sbûraãÛ“ a „Nejstar‰í umûní Evropy“,
„Paleolitické technologie“, „Genetika ve
v˘voji ãlovûka“, „Pfiíbûh lidského rodu“
a „Primáti na‰e rodina“.
Sraz zájemcÛ na vlakovém nádraÏí
v Ti‰novû v 8.20 hod.
Cestové si hradí kaÏd˘ sám.
Cena vstupného na stálou expozici
s prÛvodcem 45,- (seniofii), 85,- (pracující).

�
Následnû mohou úãastníci nav‰tívit

také aktuální v˘stavy „Káhira, skryt˘
pÛvab islámské architektury“ a „Zdenûk
Burian: Vidûl svûty dávno minulé...“

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

20. 10. 2011
Exkurze do Muzea loutek

Mûstská knihovna pfiipravila v rámci
projektu „Salonky“ pro zájemce náv‰tûvu
Muzea loutek.

Expozice se nachází v Divadle
Radost Brno, které pro‰lo od roku 1999
rozsáhlou rekonstrukcí. V muzeu ná-
v‰tûvníci uvidí loutky z inscenací, které
soubor uvádûl v prÛbûhu své více jak ‰e-
desátileté historii. Jedná se o dvanáct
aÏ patnáct set loutek. Samotn˘ areál je
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pojat jako velká loì komediantÛ, tudíÏ
i samotné muzeum pfiipomíná loì.
Sraz zájemcÛ na vlakovém nádraÏí
v Ti‰novû v 8.20 hod.
Cestovné si hradí kaÏd˘ sám.
Cena vstupného pro seniory 30,- Kã.

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

Trénování pamûti

10. 10. a 24. 10. 2011
Hrátky s pamûtí

V‰ichni obãas zapomínáme, máme
vût‰í nebo men‰í „okno“ – nemÛÏeme si
vzpomenout na telefonní ãísla a rÛzná
data, z pamûti nám vypadávají jména
a názvy. Jindy nás na‰e pamûÈ pfiekvapí
svou rychlostí a jasností, nûkdy máme
pocit, Ïe nestojí za nic.

Chcete si zlep‰it pamûÈ nebo si ji
alespoÀ udrÏovat?

Na‰e „Hrátky s pamûtí“ vám ukáÏí,
Ïe si lze zapamatovat témûfi cokoli, kdyÏ
víte, jak na to.

V leto‰ním roce bude kurz vûnován
mimo jiné poznávání na‰eho krajského
mûsta – Brna. Seznámíte se nejen s jeho
historií, památkami a osobnostmi, ale
také s brnûnsk˘mi ãtvrtûmi a ulicemi.

Kurz bude probíhat pouze v pfiípadû
naplnûní! Minimální poãet úãastníkÛ
je 10.

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

Besedy

6. 10. 2011 v 17.00
StráÏci zlat˘ch stínÛ
aneb za etniky severní Keni

Mûstská knihovna zve v‰echny pfiíz-
nivce cestování na besedu Romi
Strakové, v jejíÏ poutavé diashow se se-

známíte s hrd˘mi kmeny severní Keni
– s bojovn˘mi Turkánci, nepfiístupn˘mi
Gabbry ãi nejménû poãetn˘m keÀsk˘m
kmenem El MolÛ.

PfiestoÏe jsou souãástí jednoho státu,
sami se nepovaÏují za jeho pfiíslu‰níky.
Ob˘vají krajiny, kde stín a voda mnoho-
násobnû pfievaÏují hodnotu zlata a kde
zbranû zastra‰ily slepou spravedlnost.
Po staletí udrÏují svÛj tradiãní Ïivot,
kter˘ si jako jedni z mála nenechali na-
ru‰it západní civilizací.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Besedy
3. 10., 5. 10. a 6. 10. 2011 v 8.30 a 10.00
Pohádková abeceda

Knihovnu nav‰tíví v‰ichni prvÀáãci,
na které ãeká nejedno nezbedné pís-
menko. Hravou formou se dûti dozví
o královnû knihovnû a jejích pokladech
a také jim Kulihrá‰ek porozpráví
o svém putování. Kouzelná abeceda bu-
de provázet dûti po cel˘ ‰kolní rok a jak-
mile se seznámí se v‰emi písmenky, mo-
hou se závûrem roku tû‰it na slavnostní
uvítání mezi ãtenáfie.

7. 10. 2011 ve 13.30
O nevdûãném vodníkovi

V závûru T˘dne knihoven vás srdeã-
nû zveme na páteãní odpoledne s pohád-
kou a spoleãn˘m ãtením. Bude na vás
ãekat nevdûãn˘ Vodník spolu se Îabá-
kem a âarodûjem. PomÛÏete Îabáãkovi
s dobrou radou, jak pomoci Vodníkovi
s jeho rybníãkem? Hru si pro vás pfii-
pravili studenti brnûnské konzervatofie. 

Z proutûného ko‰íku
5. 10., 12. 10., 19. 10. 2011
od 13.30 do 16.00
Kreativní dílny
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Stfiedeãní v˘tvarné dílny s podzimní
tématikou nabídnou dûtem tvofiivá i zá-
bavná odpoledne.

V˘stavy

3. 10. – 16. 11.
Duhov˘ svût

Nejlep‰í Ïákovské práce dûtí ze zá-
kladních a matefisk˘ch ‰kol z Ti‰nova
a Pfiedklá‰tefií jsou vybrané z velké v˘-
tvarné soutûÏe k 60. v˘roãí zaloÏení
Z· Smí‰kova.

Malá vzpomínka
na Josefa Jambora

Pfied ãtyfiiceti sedmi lety, 17. záfií
1964, zemfiel akademick˘ malífi Josef
Jambor, rodák z malé vesnice Pohledec
u Nového Mûsta na Moravû. VyrÛstal
v poãetné rodinû, o níÏ napsal románo-
vou kroniku Soumrak rodu Jamborova
(1921) spisovatel Jan Karník.

Josef Jambor absolvoval gymnázium
v Novém Mûstû na Moravû, teprve ve
dvaceti letech ‰el studovat na Akademii
do Prahy k prof. Rukovancovi,
Loukotkovi, Maxu ·va-
binskému. Po studiích
Ïil v Praze, absolvoval
nûkolik studijních cest
(Nûmecko, Itálie, Holand-
sko) a v roce 1927 se
vrací do Nového Mûsta
na Moravû. Ale uÏ o rok
pozdûji se pfiestûhoval do
Ti‰nova. V Blatinách ne-
daleko SnûÏného mûl
chalupu, která byla vÏdy
otevfiena pro pfiátele. Na
Blatinách Jambor nama-
loval mnoho krásn˘ch
obrazÛ oslavy pfiírody
a krajiny. Jeho realis-
tická díla jsou chloubou

a ozdobou na‰eho v˘tvarného umûní
a v˘tvarné historie.

Ve SnûÏném (tehdy Nûmeckém)
v hotelu Josefa R˘dla, kter˘ byl velk˘m
milovníkem umûní, se scházeli umûlci
ze ‰irokého okolí. Mezi nimi byl i Josef
Jambor. ProtoÏe malífii nejednou nemûli
peníze k zaplacení útraty veselého zase-
dání, vyrovnali obrazem. Mezi malífii
ãast˘m vítan˘m hostem byl básník Petr
Kfiiãka, kter˘ pro hoteliéra Josefa R˘dla
napsal poetické vyznání lásky ke kraji
zaãínající slovy: „Tak jsem si po cestû
pfiijel na t˘den odpoãinout do té na‰í
milé pahorkatiny, vrchoviny, krabatiny,
hornatiny, vysoãiny, vypnuliny, ano
i pov˘‰eniny ãeskomoravské...“ Milé
prozaické dílko nazval Láska vlastene-
cká. Josef Jambor k tomu nakreslil ‰est
kreseb motivovan˘ch z prostfiedí Blatin,
okolí SnûÏného a hoteliér vlastním ná-
kladem jako svÛj soukrom˘ a neprodej-
n˘ tisk vydal „v Nûmeckém na Moravû“.
Menhartovou antikvou vytiskl Karel
Kryl v KromûfiíÏi. Neãíslované v˘tisky,
broÏované, pfiíjemné dílko potû‰ilo jeho
stálé náv‰tûvníky – umûlce. Jeden v˘-

tisk mám v osobním ar-
chivu. Je podepsan˘ bás-
níkem Petrem Kfiiãkou
a malífiem Josefem
Jamborem. I v tûchto
kresbách Jambor vyni-
kajícím zpÛsobem vyjád-
fiil atmosféru krajiny
a její typické znaky.

Bibliofilské vydání,
doprovázené kresbami
Josefa Jambora, potû‰í
stejnû, jak tû‰í malífiovo
dílo celé generace pfiátel
v˘tvarného umûní.

Mgr. Josef Pavlík
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Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
21. 9. KPH – Jan ·krdlík violoncello velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

& promítání filmu Claude Debussy
23. 9. Hodová taneãní zábava velk˘ sál MûKS 20.00 MûKS

– skupina Demonium
24. 9. Václavské hody
24. 9. Hodov˘ bigbít Moravian metal tour velk˘ sál MûKS 18.00 MûKS
25. 9. Îivot se sluncem – beseda Podhorácké muzeum 17.00 Podhorácké muzeum

s RNDr. F. Fárníkem, CSc Pfiedklá‰tefií Pfiedklá‰tefií
30. 9. Den seniorÛ jídelna DPS Králova 13.30 CSS
6. 10. StráÏci zlat˘ch stínÛ – beseda MûK 17.00 MûK
8. 10. Ti‰novská padesátka sokolovna KâT

11. – Den otevfien˘ch dvefií DPS Králova 9.00 CSS
12. 10. a K âimperku – 17.00
12. 10. Komici s.r.o. kino Svratka 19.00 Kavárna u kina

V˘stavy
Datum Akce Místo
11. 9. – 4. 11. Dobrovolnictví na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova
17. 9. – 13. 10. Alois Luká‰ek JamborÛv dÛm
24. 9. – 25. 9. V̆ stava ZO âSCH Ti‰nov ‰kola Jamné

+ vãelafiská v˘stava
29. 9. Vãely a vãelafii na Ti‰novsku Galerie Na schodech

– J. Permedla
31. 5. – 30. 9. Milan Sítora – Majáles Galerie Na schodech
3. 10. – 16. 11. Duhov˘ svût MûK

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

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Vzdûlávací kurz
Lektor metodiky neziskov˘ch orga-
nizací pofiádan˘ Sítí MC o. s. v rámci
projektu Vzdûlávací program NNO
v Rodinném centru Studánka.
Kdy:
pátek 7. fiíjna, sobota 8. fiíjna 2011
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pátek 2. prosince, sobota 3. prosince 2011
pátek 16. prosince, sobota 17. prosince 2011
pátek 13. ledna, sobota 14. ledna 2012
pátek 27. ledna, sobota 28. ledna 2012
pátek 17. února, sobota 18. února 2012
pátek 2. bfiezna, sobota 3. bfiezna 2012
pátek 23. bfiezna, sobota 24. bfiezna 2012
pátek 6. dubna, sobota 7. dubna 2012
pátek 20. dubna, sobota 21. dubna 2012
VÏdy od 8.30 do 15.30 hod.

Pro koho je kurz urãen:
– pfiedev‰ím pro lektory/ky, koordiná-

tory/rky a pracovníky/ce neziskov˘ch
organizací z Jihomoravského kraje

– pro osoby, které si chtûjí zv˘‰it odbor-
nost a prohloubit vzdûlání v oblasti
práce a fiízení NNO

– pro osoby, které chtûjí zlep‰it svou
konkurenceschopnost v oblasti nezis-
kového sektoru

Obsah semináfie:
úãastníci/ce vzdûlávacího kurzu získají
lektorské dovednosti, IT dovednosti,
prohloubí si své znalosti finanãního fií-
zení NNO a legislativy, budou se orien-
tovat v problematice strategického plá-
nování, projektového fiízení a dozvûdí se
poslední trendy environmentální v˘chovy.

Po odevzdání a obhajobû závûreãné
práce na zvolené téma získá úãast-
ník/ce kurzu Osvûdãení o absolvování
vzdûlávacího kurzu.

Kurz je hrazen z dotace Evropského
sociálního fondu v âR a je bezplatn˘.

Hlídání dûtí je zaji‰tûno, poãet dûtí
a dal‰í informace nahlaste prosím jiÏ
v pfiihlá‰ce.

Kapacita kurzu je omezena, pro pfii-
jetí do vzdûlávacího kurzu je rozhodující
pofiadí pfiihlá‰ení.
Kontaktní osoba pro pfiihlá‰ky a dal‰í
informace: Ing. Markéta Horáková,
e-mail: marketa.horakova@materska-
centra.cz, tel.: 724 954 734

Podzimní dûtská burza
âtvrtek aÏ sobota 13. – 15. 10.
ve velkém sále MûKS

Pfiijìte si prodat a nakoupit podzim-
ní a zimní obleãení, obuv, hraãky, spor-
tovní potfieby pro dûti do 15 let.
V˘kup: ve ãtvrtek od 10 do 18 hodin
Prodej: v pátek od 9 do 18 hodin
V˘dej: v sobotu od 13 do 16 hodin

Formuláfi, instrukce a dal‰í informace
pro správné oznaãení a prodej zboÏí si
mÛÏete vyzvednout v RC Studánka nebo
na webov˘ch stránkách www.studanka-
tisnov.cz

Spoleãnost pfiátelská rodinû
na Ti‰novsku

Rodinné centrum Studánka u pfiíle-
Ïitosti oslavy sv˘ch 7. narozenin udûlilo
ocenûní Spoleãnost pfiátelská rodinû
v rámci kampanû Sítû MC. KampaÀ
Spoleãnost pfiátelská rodinû organizuje
SíÈ MC jiÏ od roku 2004, RC Studánka
udûluje toto ocenûní pravidelnû od roku
2005. Souãástí kampanû se od roku 2008
stala soutûÏ Obec pfiátelská rodinû, kte-
rou v roce 2009 mûsto Ti‰nov ve své ka-
tegorii vyhrálo.

Cílem této akce je posílení rodiny ve
spoleãnosti a podpora prorodinné poli-
tiky. Chceme propagovat a zvefiejnit pfií-
klad tûch, ktefií pfiispívají ke zlep‰ování
podmínek Ïivota rodin svou otevfieností
k jejim potfiebám, nabídkou bezbariéro-
vého prostfiedí, rodinn˘ch slev i snahou
o zachování zdravého Ïivotního prostfiedí.

O udûlení ocenûní rozhodovala letos
pûtiãlenná porota, sloÏená ze zástupcÛ
z fiad rodiãÛ. Mûla na v˘bûr z pûti navr-
Ïen˘ch spoleãností. Rozhodování nebylo
jednoduché, proto nakonec certifikát
Spoleãnost pfiátelská rodinû obdrÏely
celkem 3 organizace: Cukrárna Adina
za dlouhodobû vstfiícn˘ pfiístup, ochotu
obsluhy, upravenou a udrÏovanou hernu
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pro dûti. Relax centrum za bezpeãné,
udrÏované venkovní dûtské hfii‰tû,
vstfiícné chování obsluhy, moÏnost pose-
zení pro rodiãe na uzavfieném dvofie, kde
jsou dûti v bezpeãí a samozfiejmû za na-
bídku sportovního a relaxaãního vyÏití
pro rodiãe. Galerie Sklenûnka v Bfiezinû
za prostfiedí vhodné pro rodiny s dûtmi,
vlídn˘ pfiístup majitelÛ a místo, které
pobízí k návratu k tradicím, lidov˘m fie-
meslÛm a národním hodnotám. V pfií‰-
tím roce mohou b˘t opûtovnû navrÏeni
obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko a Fotografické studio paní
Evy Procházkové z Lomniãky.

Dûkujeme v‰em ocenûn˘m i navr-
Ïen˘m spoleãnostem za jejich snahu
a ochotu dûlat nûco navíc pro rodiny
s dûtmi a pfiejeme hodnû spokojen˘ch
uÏivatelÛ a zákazníkÛ.

RC Studánka

Centrum Ráãek Îelezné

Dne 2. 10. 2011 od 15.00 hod. po-
fiádá CR „Dopravní den pro dûti“ na
hfii‰ti v areálu Horka.

Pfiijìte se pobavit, zajezdit si a za-
soutûÏit. OdráÏedla, kola, kolobûÏky
s sebou, budou i k zapÛjãení na místû.

Souãástí akce je prezentace angliã-
tiny pro dûti ZuZu Ti‰nov. Pro dûti od 2
do 10 let. Vstupné dobrovolné.

KrouÏky v CR zaãínají od 19. 10.
2011, nabídku naleznete na webov˘ch
stránkách CR: http://knihovnazelez-
ne.webk.cz/

Ti‰nov‰tí diabetici

Po prázdninové pauze opût ti‰nov-
ská organizace  Svazu diabetikÛ âR za-
hajuje své pravidelné schÛzky.

Plán akcí:
– 27. 9. (mimofiádnû v úter˘) – ãlenská

schÛze za úãasti diabetologické sestry
na téma zdravotní komplikace diabetu

– 26.10. ãlenská schÛze – kde budou
pfiedstaveny pomÛcky pro diabetiky
(ponoÏky, boty)

– 30.11. ãlenská schÛze – pfiedná‰ka
MUDr. Pozdûnové na téma „Správná
v˘Ïiva“. Zveme v‰echny své ãleny.
– tyto schÛzky jsou urãené pro ‰iro-
kou vefiejnost i pro nediabetiky

– 14.12. v˘roãní ãlenská schÛze – zhod-
nocení ãinnosti celého roku

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

Podzimní akce
v CSS
Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích

Od stfiedy 19. 10. 2011 zaãneme opût
jezdit plavat do Boskovic.

Dal‰í termíny plavání v Boskovicích
v roce 2011: stfieda 2. 11., 16. 11.,
30. 11., 14. 12., tj. vÏdy stfieda v su-
dém t˘dnu, a to i dále v roce 2012.

Odjezd z Ti‰nova vÏdy ve 13.00 hod.
od Podhorácké restaurace. Autobus za-
stavuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 150,- Kã
zahrnuje dopravu i vstupné.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl, od 14.00 do 15.30, za-
mluven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna, parní sauna a finská
sauna. Pfiedpokládan˘ návrat kolem
17. hodiny.
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Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové a Romany
Koneãné na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274.

Plavání a relaxace
ve Wellness Kufiim
V˘jimeãnû v úter˘ 25. 10. zaãneme
opût jezdit plavat do Kufiimi.

Dal‰í termíny plavání v Kufiimi v roce
2011: stfieda 9. 11., 23. 11., 7. 12. a dále
4. 1. 2012, tj. vÏdy stfieda v lichém
t˘dnu, a to i dále v roce 2012.

Odjezd z Ti‰nova vÏdy v 11.45 hod.
od Podhorácké restaurace. Autobus za-
stavuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 80,- Kã
zahrnuje dopravu i vstupné. Pfiedpo-
kládan˘ návrat kolem 15. hodiny.

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

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

Relaxaãní cviãení Taekwon-do
pro seniory 

Od úter˘ 6. 9. se cviãí kaÏdé úter˘
a ãtvrtek od 15.00 do 16.00 hod. v tû-
locviãnû DPS Králova Taekwon-do, cvi-
ãení na principu korejského umûní sebe-
obrany. Vítání jsou i noví zájemci.
S sebou: cviãební úbor, lehká neklou-
zavá cviãební obuv a zejména elán
a chuÈ udûlat nûco pro své zdraví.

Více o cviãení Taekwon-do na
www.taekwondonamorave.cz

Den seniorÛ
V pátek 30. 9. se koná oslava Dne

seniorÛ od 13.30 hod. v jídelnû DPS
Králova.
V leto‰ním roãníku uvidíte:
– seniorky se sborníkem literárních

prací ocenûném v celostátní soutûÏi
·ikovné ruce na‰ich seniorÛ

– klavíristu pana Franti‰ka Kratochvíla 
– barmanskou show
– âeskou besedu v podání Taneãního

souboru KVJ pod vedením p. Ochrym-
ãukové

K tanci a poslechu bude hrát pan
Kozelek. Obãerstvení zaji‰tûno. Vstupné
dobrovolné.

T˘den sociálních sluÏeb
se celostátnû uskuteãní jiÏ potfietí,

a to od 10. fiíjna do 16. fiíjna 2011. T˘den
sociálních sluÏeb v âR se letos koná pod
heslem „Podporujeme kvalitu Ïivota“.

V âeské republice pÛsobí více neÏ
2 000 poskytovatelÛ sociálních sluÏeb,
ktefií své sluÏby poskytují pfiibliÏnû
700 000 klientÛ. Pracují zde desetitisíce
zamûstnancÛ, ktefií pomáhají fie‰it jejich
nepfiíznivou sociální situaci formou,
která zaruãuje zachování lidské dÛstoj-
nosti, ctí individuální potfieby a posiluje
schopnost zaãleÀování do spoleãnosti
v pfiirozeném sociálním prostfiedí.

Chceme ‰iroké ãeské vefiejnosti uká-
zat, Ïe sociální sluÏby jsou kvalitní, po-
máhají mnoha lidem a zachovávají lid-
skou dÛstojnost a sobûstaãnost.

Více informací www.tyden-social-
nich-sluzeb.cz

V rámci t˘dne sociálních sluÏeb
pofiádáme

DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
v DPS Králova i K âimperku v úter˘
11. 10. a ve  stfiedu 12. 10. 2011 od 9.00
do 17.00.
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Budete si moci prohlédnout budovy
Centra sociálních sluÏeb, nahlédnout do
nûkter˘ch bytÛ, dovûdût se o poskytova-
n˘ch sluÏbách a podmínkách ubytování
v DPS. Souãástí akce bude v˘stava
prací obyvatel DPS a seniorÛ
z Ti‰novska a ukázky trénování pamûti
seniorÛ.

Ekoporadna Ti‰novsko

Srdeãnû Vás zveme na
workshop „·ETRNÁ
DOMÁCNOST“
Praní a ãi‰tûní ‰etrné
k pfiírodû

Kdy: v pondûlí 3. fiíjna 2011 v 17 hodin
Kde: v Mûstské knihovnû Ti‰nov,

Brnûnská 475
Kdo: RNDr. Jana Koudelová

Ing. Barbora Gottwaldová

Pozvánka na tradiãní
v˘stavu ZO âSCH Ti‰nov

Jamné 24. – 25. 9. 2011
Sobota od 13.00 do 18.00 hod.
a nedûle od 9.00 do 15.00 hod.

Tombola, obãerstvení a prodej pro-
duktÛ zaji‰tûno.

Leto‰ní v˘stavu chovatelÛ tvofií chovy
drÛbeÏe, králíkÛ, holubÛ a exotického
ptactva i z okolních ZO âSCH. SoutûÏit
budou o nejlep‰í jedince v dané katego-
rii. Pfiedání cen probûhne po ukonãení
v˘stavy.

·est˘ roãník vãelafiské v˘stavy ur-
ãen˘ pro dûti má název Pracovit˘ velk˘
vãelí národ. Informace o roztoãi Varroa
destructor, tvorbû medu, tajemství tepla
ve svûtû vãel…

Srdeãnû vás a dûti zvou pofiadatelé
v˘stavy.

ZO âSCH Ti‰nov
a vãelafi Josef Permedla

Ti‰nov‰tí fotografové
bodovali

V̆ znamn˘m poãinem spolku ti‰nov-
sk˘ch fotografÛ z poãátku leto‰ního
roku byla jeho transformace do obãan-
ského sdruÏení, roz‰ífiení jeho ãlenské
základny a vstup do celorepublikové
soutûÏe fotoklubÛ v rámci „Ratibofiic-
kého mapového okruhu“.

Na v˘sledky zmínûné soutûÏe si ãle-
nové klubu museli poãkat do konce
mûsíce srpna. Celkové 9. místo ze 16
zúãastnûn˘ch klubÛ je potû‰ující a sou-
ãasnû i tím nejlep‰ím povzbuzením do
pfií‰tího roãníku.

Z celkového poãtu 320 hodnocen˘ch
fotografií získala druhé nejvy‰‰í ocenûní
fotografie „Kovárna“ ãlena ti‰novského
fotoklubu Oldfiicha V˘lety. Úspû‰n˘
pfiedklá‰tersk˘ autor, zanícen˘ krajináfi



RÛzné

17TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2011

a vyznavaã úzk˘ch formátÛ se tentokrát
pfiekvapivû neprosadil nûkter˘m z nála-
dov˘ch snímkÛ oblíbené Vysoãiny, n˘brÏ
záti‰ím zad˘meného pfiítmí kovárny.

VernisáÏ v˘stavy nejlep‰ích snímkÛ
soutûÏe se 3. záfií uskuteãnila v pfiíhra-
niãním polském Klodzku. Osobní úãast
zástupcÛ klubu zcela nepochybnû napo-
mohla následnému zv˘‰enému povû-
domí o existenci a ãinnosti ti‰novského
fotoklubu.

MB

DDM oznamuje

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

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

MÛj pes kamarád
DÛm dûtí a mládeÏe v Ti‰novû zve

v‰echny rodiny s dûtmi a jejich ãtyfinohé
kamarády na své 12. narozeniny. âeká
na vás zábavné soutûÏní odpoledne s bo-
hat˘m doprovodn˘m programem. Dûti
si mohou spoleãnû se sv˘mi pejsky za-
soutûÏit v tûchto kategoriích:
– jak tû pejsek poslouchá
– jednoduchá pfiekáÏková dráha
– o nejsympatiãtûj‰í pár dítû – pes

Startovné pro soutûÏící dítû je 30,- Kã,
pro ostatní je vstupné dobrovolné. Pro
pejsky i dûti máme pfiipraveny pûkné
odmûny. Dále uvidíte tanãící fenku
Heavy s Katkou Va‰íãkovou, ukázku
cviãení sportovních kynologÛ a v˘cvik
policejního psa. Budete mít moÏnost in-
formovat se o nabídce na‰ich krouÏkÛ,
zapsat dítû do krouÏku, prohlédnout si
fotky z na‰ich táborÛ a akcí, nebo se ob-
ãerstvit u na‰eho stánku.

!!!Pfii vstupu do areálu je nutné
pfiedloÏit oãkovací prÛkaz psa. Bez
nûho nebude pes do areálu vpu‰tûn.
Po celou dobu akce musí b˘t pejsek
na vodítku!!!

Akce se koná v nedûli 25. 9. 2011
od 14 do 17 hodin na zahradû DDM
Ti‰nov, Reigrova 312. V pfiípadû de‰ti-
vého poãasí se akce nekoná!!!

Propozice soutûÏe najdete na:
www.ddm-tisnov.cz

Ájurvéda v Ti‰novû na Domeãku
VáÏení, zveme Vás na cyklus ájur-

védsk˘ch  podveãerÛ, kde se mÛÏete
více dovûdût o ájurvédû – nejstar‰ím
komplexním pfiírodním léãebném sys-
tému, jehoÏ cílem je ZDRAVÍ. Souãástí
cyklu bude urãení individuální konsti-
tuce úãastníkÛ, seznámení se s konkrét-
ním vyuÏitím  ájurvédsk˘ch poznatkÛ
v bûÏném Ïivotû.
Ájurvéda Vám mÛÏe pomoci:
– zlep‰it fyzické i psychické zdraví
– lépe pochopit sám(a) sebe a své okolí

(partnery, dûti, rodiãe, spolupracov-
níky, pfiátele)

– s v˘bûrem vhodn˘ch potravin, léãi-
v˘ch bylin, prostfiedkÛ k detoxikaci,
cviãení, partnerÛ, koníãkÛ, povolání…

Datum a místo konání: DDM Ti‰nov,
zaãátek úter˘ 4. 10. od 17.30 do 19.00
hod. Podveãery budou probíhat 1krát za
14 dní.
Poãet úãastníkÛ: max. 12, poãet míst
omezen.
Telefonní ãíslo pro vãasné pfiihlá‰ení:
724 607 062.

Na setkání s Vámi se tû‰í
Mgr. Svûtlana Macháãková
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Ohlédnutí za vãelafisk˘m
rokem

Staré ãeské pfiísloví „Bez práce ne-
jsou koláãe“ platí i u vãel také. UÏ víme,
Ïe Ïivot v úlu je velmi dobfie uspofiádané
spoleãenství, v nûmÏ se tísní nûkolik de-
sítek tisíc vãel. Proto tam musí b˘t po-
fiádek a ten se dá udrÏet jen spoleãnou
usilovnou prací. O práci se podûlí, ãím je
vãela star‰í, tím je její práce nároãnûj‰í.
Jen harmonická spolupráce v‰ech vãe-
lích jedincÛ zabezpeãí existenci vãel-
stva. Vãelí  jedinci mÛÏou pfieÏívat ve
vzájemné závislosti, ve spoleãenství,
kterému fiíkáme roj, vãelstvo nebo vãelí
rodina. Já fiíkám velk˘ vãelí národ.

Zopakujme si, Ïe vãelstvo se skládá
ze tfií druhÛ jedincÛ.  Je to jedna matka,
vãely dûlnice jsou jejími dcerami v poãtu
25 aÏ 80 tisíc, podle roãního období,
a trubci nezbední kluci,  v jarním a let-
ním období je jich ve vãelstvu nûkolik
stovek.

V dávné minulosti vyhledávaly vãely
pro své pfiíbytky rÛzné pfiírodní dutiny
v kmenech stromÛ a vzniklo pojmeno-
vání „brtû“. Dnes máme moderní ná-
stavkové úly. Proti nepfiíznivému poãasí
chrání  vãelafii své úly rÛzn˘mi nátûry
a urãitû jste nûkde v zahradû fiadu tûch-
to domeãkÛ vidûli.

Nûkter˘ z vás má na vãelu nepfiíjem-
nou vzpomínku v podobû Ïihadla a po-

znali jste, Ïe bodnutí bolí. Ale Ïihadlo
pouÏije  vãela, jen kdyÏ se brání nebo
chrání svoje obydlí. Radûji vãely provo-
kovat nebudeme a ãesno – otvor, z kte-
rého vãely vyletují, budeme pozorovat
z bezpeãné vzdálenosti za pfiítomnosti
vãelafie.

V pfiírodû vidíme nejãastûji vãely,
jak poletují z kvûtu na kvût a sosáãkem
se dob˘vají dovnitfi. Pfii tom se nalepí na
její chloupky pyl, kter˘ pak vãela pfie-
nese na jin˘ kvût, a tak dochází k opylo-
vání. Vãely jsou velmi starostlivé a jiÏ
od jara shromaÏìují zásoby. Sladkost
nektaru uvnitfi je láká. KdyÏ to shr-
neme, vidíme, Ïe v pfiírodû není nic
zadarmo. Kapiãku sladkého nektaru do-
stane vãela za opylování kvûtu. Nektar
pfiedá vãelám v úlu, kter˘m fiíkáme
úlové vãely. A ty pfiemûÀují nektar na
med. Pfiedstavte si, kolikrát musí vãela
vyletût, neÏ vytvofií jen malou kávovou
lÏiãku medu, která váÏí asi 9 g. Je to
mnoÏství, které nasbírá jedna vãela bû-
hem svého Ïivota. KdyÏ budete med sní-
dat, vzpomeÀte si, kolik to dalo vãelám
práce, a tak si medu vaÏme.

Co pfiinesl ten právû uplynul˘ vãe-
lafisk˘ rok 2010/11? Vãelafisk˘ rok byl
chovem mlad˘ch matek na vãelnici, ro-
kem medného v˘nosu, rokem pfiíprav
podzimních v˘stav na Ti‰novsku a ná-
v‰tûvy vãelnice ÏákÛ Z· Smí‰kova… Byl
nároãn˘.

Pro nás toto staré pfiísloví „bez práce
nejsou koláãe“ platí dnes dvojnásob.
Vãelafi musí o vãelstva peãovat lépe
a peãlivûji, neÏ tomu bylo za doby na‰ich
pfiedkÛ. Dnes vãela nemÛÏe pfieÏít bez
svého vãelafie. Musí b˘t dosaÏeno efek-
tivnosti na‰ich chovÛ nejen v produkci
vãelích produktÛ, ale pfiedev‰ím zaji‰-
tûna opylovací ãinnost. V podletí 2010
po medobraní byla vãelstva o‰etfiována
proti roztoãi varroa destruktor. Napa-



RÛzné

21TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2011

dení parazitem nebylo tak velké jak
v letech pfiedchozích. Podzim a zimu
vãelstva pfieãkala bez váÏn˘ch pro-
blémÛ, byla v dobré kondici. Vãelafiské
pfiedjafií a jaro 2011 bylo pro vãelstva ve-
lice pfiíznivé. Po letech bylo v korunách
tfie‰ní sly‰et siln˘ bzukot pracovit˘ch
vãel. Vãelstva byla v druhé polovinû
kvûtna v takové síle, Ïe jim nestaãil úl
a do‰lo k rojení – dûlení vãelstva. V ob-
dobí léta a plného léta docházelo ke
zklidnûní rojové nálady. Vãelstva zpraco-
vávala nektar a medovici na med, ale
také pyl, propolis a pfiipravovala se na
nov˘ vãelafisk˘ rok 2011/12 po odkvûtu
lip v˘chovou zimních dlouhovûk˘ch vãel.

Chovem vãel a souãasnû chovem ma-
tek se zab˘vám od roku 1987. Od roku
2002 chovem vãel kmene Vigor.
Provozní metoda o‰etfiování vãelstev je
plnû podfiizována chovu matek. Je posu-
zována mírnost, ukládání zásob, roji-
vost… KaÏdoroãnû je vymûnûno 60 %
matek. Matky chovám metodou pfii
matce v medníku. Tím není naru‰en
chod vãelstva. Chov zaãíná kolem
8. kvûtna první sérií a konãí v polovinû
ãervence. ¤íkám tomuto chovu mara-
ton, kter˘ se nedá zastavit. Neprovést
dan˘ úkon v urãeném ãase ve vãelstvu
by znamenalo zmafiení ve‰keré pfied-
chozí práce. ¤íká se, Ïe vãelafi má vãely
ru‰it co nejménû, aby mohly pilnû pra-
covat. Pfii chovu vstupuji do úlu v plo-
di‰ti dvakrát t˘dnû pfierovnáním plástÛ
a do medníku asi ãtyfiikrát do t˘dne.
Pfiesto tato vãelstva vykazují vy‰‰í
medn˘ v˘nos neÏ ostatní na stanovi‰ti.
Chov matek z vy‰‰ích chovÛ v dne‰ní
dobû má velk˘ v˘znam. Jsou ‰lechtûny,
aby jejich potomstvo bylo mírné, praco-
vité a také na ãistící pud… Proã cho-
váme matky? Potomci po inseminované
matce nám zaruãí silné, zdravé potom-
stvo a pomÛÏou i v boji s roztoãem.
Zaruãí Ïivotaschopnost vãelstva – vita-

litu jejími dcerami a trubci oplozením.
S chovem trubcÛ zaãínáme o jeden mû-
síc dfiíve. Jejich v˘voj a dospívání je
del‰í neÏ dûlnic a matky. Vãelafisk˘ rok
byl tedy rokem chovu matek na vãelnici,
kde byly odchovány oplozené, neoplo-
zené matky a zralé mateãníky (den pfied
jejím vylíhnutím), které vãelafii získali
pro pfiidání do sv˘ch chovÛ na
Ti‰novsku.

Na závûr chci podûkovat paní uãi-
telce PaedDr. Petfie Kappelové, která
pfiivedla dûti ze Z· Smí‰kova na vãel-
nici. Prohlédly si úlov˘ nástavkov˘
systém a chov matek v oplodÀáãcích.
Îáci byli velice, velice ukáznûní a se zá-
jmem naslouchali vyprávûní o Ïivotû
vãel.  Z medníku byly odebrány medné
plásty a po odvíãkování v medometu
vytoãen první jarní med. V praxi dûti
poznaly moderní vãelafiení a ukázku
medobraní na vãelnici. Za odmûnu
ochutnaly med z panenského díla vãel,
vosková víãka s medem a také medo-
cukrové tûsto, kter˘m jsou krmeny
vãely v tom malém vãelstvíãku pfii od-
chovu mladé matky. Práce s mládeÏí je
investice do budoucna. Na‰e vãelafiství
bude v rukou právû tûch mlad˘ch.
Pfiíroda vãely potfiebuje…

Vás v‰echny chci pozvat na podzimní
v˘stavy. ZO âSCH Ti‰nov, ZO âZS
Ti‰nov a vãelafiskou v˘stavu ZO âSV
Ti‰nov k 110. v˘roãí zaloÏení organizace
na Ti‰novsku. V̆ stavy nebudou stejné.
Na nûkteré z nich se dozvíte nûco o ãín-
ském sr‰ni, vãelách a africk˘ch slonech,
vose severní, vãely bez Ïihadel a jiné
zajímavosti o Ïivotû vãel. Vûfiím, Ïe
v‰echny základní informace i v‰e souvi-
sející o chovu vãel na v˘stavách získáte.
NezapomeÀte pfiivést dûti a vnouãata,
kter˘m jsou právû vãelafiské ãásti v˘-
stav urãeny.

Josef Permedla
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Akce v sokolovnû Ti‰nov 24. 9. – 9. 10. 2011

24. 9. TI·NOVSKÉ HODY
28. 9. 9 – 17 Prodej spotfiebního zboÏí
3. 10. 9 – 18 Prodej konfekce
4. 10. 9 – 18 Prodej konfekce
8. 10. TI·NOVSKÁ PADESÁTKA

Zahrádkáfiská vzpomínka

Dûlal jsem pofiádek v pozÛstalosti a vybíral pfiedmûty pro Podhorácké muzeum.
Narazil jsem na jednu pozoruhodnou památku. V̆ kres velikosti A2 s peãlivû na-
malovan˘m a popsan˘m návrhem na osazení zahrady pro mé rodiãe, ktefií tehdy
v roce 1932 stavûli rodinn˘ dÛm. Nedovedu si pfiedstavit, Ïe ruce, okoralé lopaty,
jak si je u pana zahradníka Chocholy pamatuji, dokázaly vytvofiit takov˘ nákres
s úhledn˘m popisem v mûfiítku 1 : 100. Témûfi exotické názvy odrÛd mlad‰ím pûs-
titelÛm dnes snad ani nic nefiíkají. Boskopské, Grav‰t˘nské, Long Derby,
Blenheimská reneta, Jadrnáã rybstonsk˘, Kininová reneta, Croselské, Hedvábné
Ïluté zimní. Hru‰ky Gelertova, Hardyho, âáslavka, Lebrenova, Máslovka,
Wiliamsova.

Ostheimská vi‰eÀ, Amarelka stinná. MeruÀka Uherská rodí dodnes, tj. 79 rokÛ.
MeruÀka Holubova, broskev Alexandrova, broskev Krásná z Vitry nebo Rieversova.
Dal‰í broskve Nancy a Velká ranná. Je‰tû z dal‰ích stromÛ mnû zÛstaly v pamûti
jablko Potovo, Gus Bery, Malinové hornokrajské, rumem vonící Hammerstein,
Matãino, Ontario, Krasokvût, Wagenerovo.

Matka byla nad‰ená zahradnice a co vypûstovala, to se také snûdlo a zavafiilo.
VÏdy fiíkala, Ïe nejvût‰í úrodu zeleniny mûla první rok po stavbû, kdy pÛda byla od-
poãatá. Tehdy se zaãínalo s rajãaty, matka pûstovala chfiest, jak jsme doma fiíkali
‰pargl. B˘vala z nûho jemná polévka s máslovou zásmaÏkou, jindy jsme jej mûli va-
fien˘ jako pfiedkrm nebo místo polévky.

Pokapan˘ máslem a posypan˘ smaÏenou strouhankou. KdyÏ se dûlal jahodov˘
dÏem, nechávaly se jahody 24 hodin ve vápenném  mléce, aby se nerozvafiovaly.
DÏem z rynglí ovonûn˘ bazalkou byl lep‰í neÏ meruÀkov˘. Matka odebírala od-
born˘ ãasopis Rádce z Pfiedmostí. Byl vydáván v Pfiedmostí u Pfierova, které je
také známé archeologick˘mi nálezy. Otec byl milovník jablek, hru‰ek a rynglí.
S meruÀkami a broskvemi se tehdy také zaãínalo. Zajímavé je, Ïe jsme nemûli Ïád-
nou tfie‰eÀ, ty jsem druh˘m jako první ovoce vÏdy závidûl.

KdyÏ zaãaly stromky rodit a bylo na nich jen nûkolik plodÛ, krájel otec po ve-
ãefii jablka nebo hru‰ky na ãtvrtky a dával nám posoudit jejich kvalitu. Jablka
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Ti‰nov Cup 2011

Poslední závod sezóny Ti‰nov Cup
2011, ten ãas stra‰nû rychle bûÏí
a zvlá‰È, kdyÏ je pofiád co na práci, a Ïe
letos bylo práce plno, to mohou potvrdit
v‰ichni ãlenové na‰eho cyklistického
klubu. Ale je‰tû neÏ Vás pozvu na závû-
reãn˘ závod seriálu, ráda bych za cel˘
ná‰ klub podûkovala hlavním partne-
rÛm „·tûpánovick˘ch stezek“, sedmého
závodu seriálu. V první fiadû obci ·tûpá-
novicím, bez jejíÏ podpory by závod ne-
bylo moÏné uspofiádat a manÏelÛm
Matou‰kov˘m, ktefií opût skvûl˘m zpÛ-
sobem ve ·tûpánovicích zajistili pro zá-
vod zázemí v jejich Pivnici ve dvofie.

Závod se konal 4. záfií a patfiil k tûm
nároãnûj‰ím, z 51 registrovan˘ch závod-
níkÛ do cíle nedorazilo 8 jezdcÛ. DÛvody
byly rÛzné, defekty, prasklé dráty, ale
také fyziãka závodníkÛ. Byl to zatím
nejvy‰‰í poãet jezdcÛ, co nedokonãili zá-
vod od zaãátku seriálu. Tûm, ktefií závod
dokonãili, kraloval Jaroslav Matou‰ek,
ten vyhrál jak ve své kategorii M2 tak
celkovû cel˘ závod. První tfii kola si to
v ãele „rozdával“ s juniorem Adamem
Sekaninou, ale nakonec tohoto mladého
závodníka porazil. Adam Sekanina pak

vyhrál ve své kategorii juniorÛ. V kate-
gorii M1 zvítûzil David Florián, v kate-
gorii M3 zvítûzil Jifií Ra‰ovsk˘. Z Ïen
v závodû nejvíce pfiekvapila juniorka
Markéta Parolková, která se v‰echny
kola drÏela s nejlep‰ími jezdci v muÏ-
sk˘ch kategoriích, o to bylo její vítûzství
v kategorii cennûj‰í, i kdyÏ k sobû ne-
mûla Ïádnou soupefiku. Vzhledem
k tomu, Ïe se na trati moc Ïen nepohy-
bovalo, zÛstává uÏ jen zmínit kategorie
Î2, kde se na prvním místû umístila
Alena Ma‰ková. Více najdete na na‰ich
webov˘ch stránkách www.tisnovcup.cz,
kde je také ke zhlédnutí celkové pofiadí
v seriálu. CoÏ mû pfiivádí zpût k posled-
nímu závodu seriálu sezóny Ti‰nov Cup
„Chlébské okruhy“. Na tomto závodû
budou vyhlá‰eni vítûzové jak tohoto zá-
vodu, tak i vítûzové celého seriálu.
Závod se bude konat 1. fiíjna
v Chlébském u Nedvûdice, zázemí závo-
du je v Turistické ubytovnû Chlébské
30. Prezentace od 12.00 hod., start zá-
vodu 13.30 hod. Budeme závodit v obvy-
kl˘ch kategoriích, novû v‰ak bude vy-
hlá‰ena kategorie „Pfiíchozí“, ve které si
mohou pomûfiit své cyklistické doved-
nosti i jezdci, ktefií jezdí na kole jen re-
kreaãnû, ti pojedou zkrácenou poloviãní

Sport

k uskladnûní vybíral a ukládal sám a kaÏdé balil do zvlá‰tního papíru. Ne novino-
vého, kter˘ tehdy obsahoval olovo z olovûné sazby. Mnozí sazeãi také tehdy umí-
rali na otravu olovem.

Tak mû pfiimûl nález v˘kresu k zavzpomínání a k rozhodnutí, zda ho dát do mu-
zea nebo vnuãce pana Chocholy mezi rodinné památky. Ta projevila enormní zájem,
v muzeu by snad leÏel zapomenut, a tak bylo rozhodnuto.

Karel Krejãí



traÈ. Srdeãnû Vás v‰echny zveme, ve‰-
keré propozice k závodu najdete na na-
‰ich webov˘ch stránkách www.tisnov-
cup.cz

Za Ti‰nov Cup
Bc. ·árka Bûhounková

Ti‰novské futsalové peklo
je zpátky

Podzim v Ti‰novû neznamená jenom
zaãátek ‰koly, blíÏící se hody nebo ob-
dobí burãáku, ale hlavnû pfiíchod futsa-
lové sezóny. T˘m Kvûtnice ãeká uÏ
druh˘ rok v 2. lize – v˘chod, kde loni
jako nováãci pfiekvapili mnoho soupefiÛ
a moÏná i sami sebe a skonãili na skvû-
lém pátém místû. Pfies léto se pak ti‰-
nov‰tí futsalisté zúãastnili jednoho
z nejvût‰ích turnajÛ v âeské republice
Quanto cupu v Moravské Tfiebové a pfies
164 úãastníkÛ se jim podafiilo vybojovat
ãtvrté místo. Také v rámci pfiípravy

a pravideln˘ch tréninkÛ odehráli nû-
kolik pfiátelsk˘ch utkání. Informace
o místenkách, zápasech a t˘mu najdete
na stránkách www.kvetnice.tisnov.cz.
A nyní uÏ nezb˘vá nic jiného neÏ klu-
kÛm popfiát vydafien˘ start do nové se-
zóny a do kalendáfie si zaznaãit 1. 10.
kdy se v ti‰novské sokolovnû opût roze-
zní bubny a 1. FC Kvûtnice ve 20.00 na-
stoupí proti t˘mu V·B Ostrava. Pfiijìte
si zafandit a zkusit atmosféru, která
v Ti‰novû nemá obdoby!

Nina Adamcová

Zahajujeme nácvik
sletov˘ch skladeb

Jak uÏ jsme ti‰novskou vefiejnost in-
formovali, zaãátkem ãervence pfií‰tího
roku se v Praze uskuteãní XV. v‰esokol-
sk˘ slet, kter˘m vyvrcholí oslavy
150. v˘roãí vzniku Sokola. Oficiálním
zahájením nácvikÛ bude sletová ‰tafeta,
která odstartuje 23. 9. z nejvzdálenûj-
‰ích míst na‰í zemû tak, aby v‰echny
její vûtve se v nedûli 25. záfií setkaly
v Tyr‰ovû domû v Praze. ·tafeta je smû-
rována tak, aby se do ní zapojily v‰echny
sokolské Ïupy v republice. U nás
v Ti‰novû pozdravíme ‰tafetu v sobotu
24. záfií v 10 hodin, kdy se na hfii‰ti u so-
kolovny spojí vûtve z Boskovic – Ïupa
Krále Jifiího a z Brna – Ïupa Jana
Máchala a Ïupa Vaníãkova. Kromû slav-
nostního pfiedání uvidí diváci ukázky
z ãinnosti sokolsk˘ch jednot.

Zveme obãany v‰ech vûkov˘ch sku-
pin, aby se zapojili do nácviku skladeb.
Nácviky budou probíhat v sokolovnû
v Ti‰novû v tûchto termínech:
Chlapáci III – skladba pro muÏe v úter˘
od 19 hodin.
Jen pro ten dne‰ní den – skladba pro
seniory ve stfiedu od 15 hodin.

Sport
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Sport

25TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2011

Nebe nad hlavou – skladba pro doro-
stenky a mlad‰í Ïeny ve stfiedu od 19.30
hodin.

Termíny nácviku dal‰ích skladeb
uvefiejníme v dal‰ím ãísle Ti‰novsk˘ch
novin. Dále zveme ti‰novskou vefiejnost
na pokraãování v˘stupu na 15 sletov˘ch
vrcholÛ, kdy v sobotu 8. fiíjna vystou-
píme na vrcholy V̆ rovky, Kozí brady
a Pasníku. Start je u sokolovny od 8 do
9 hodin. Úãastníci, ktefií jiÏ vlastní zá-
pisník rozpisu pochodÛ se na start do-
stavit nemusí a mohou se fiídit pokyny
uveden˘mi v ,,Zápisníku“.

Jan Sláma

·VIHADLA JSOU IN
Skákat pfies ‰vihadlo mÛÏe kaÏd˘!

Srdeãnû zvu v‰echny zájemkynû
a zájemce o nácvik sletové skladby Nebe
nad hlavou pro XV. v‰esokolsk˘ slet
2012.

Skáãe se pfies tzv. trikové ‰vihadlo
dlouhé 3,2 m, které je obaleno dfievû-
n˘mi korálky, je tedy tûÏ‰í neÏ obyãejné
‰vihadlo, takÏe se s ním dobfie skáãe.

Autorka skladby Jana âerná vy-
brala písniãky od skupiny OLYMPIC
a jsou to Îelva, Nebe nad hlavou,
Dynamit a jedna celkem ménû známá
orchestrální skladba. Cviãení je sviÏné,
zábavné a uplatní se i ménû zdatné sko-
kanky pfies ‰vihadlo. Od záfií 2011 do
ãervna 2012, kdy budeme skladbu na-
cviãovat, se jistû zdokonalíte v technice
skoku pfies ‰vihadlo a vûfiím, Ïe ‰irokou
vefiejnost pfiekvapíme sv˘m skokan-
sk˘m umûním.

Tû‰ím se na Vás!
Eva Brázdová

Sportovní gymnastika není nuda
Sokol Ti‰nov oddíl v‰estrannosti Ïac-

tva zve v‰echna pohybovû nadaná dûv-

ãata ve vûku od 6 do 11 let do oddílu
sportovní gymnastiky.

Budeme se vûnovat základÛm akro-
bacie a cviãení na náfiadí jako je laviãka,
kladina, hrazda, skokÛm a pfieskokÛm.
Pfiipravíme Vás na sportovní soutûÏ v‰e-
strannosti, která probíhá vÏdy v jarních
a letních mûsících na Ïupní úrovni
v Ti‰novû a celorepublikové úrovni
v Brnû a Praze.

Nenechte zahálet svÛj talent!
Rozvíjejte svoji sílu, obratnost a odvahu. 

Zaãínáme 12. záfií 2011 od 17 do 18
hodin v tûlocviãnû sokolovny v Ti‰novû.

Tû‰í se na Vás
cviãitelka Eva Brázdová

·erkovick˘ pétanque 2011
„Louãení s prázdninami“
– pfiíjemnû strávené odpoledne

Za pfiíjemného letního poãasí se
uskuteãnil v nedûli 11. 9. 2011 jiÏ 5. roã-
ník otevfieného turnaje dvojic pro dûti
i dospûlé v pétanque „·erkovické kou-
lení – Louãení s prázdninami“.

SoutûÏní klání se odehrávala v pfií-
jemném prostfiedí sportovního areálku
v ·erkovicích na pfiesnû nachystan˘ch
hfii‰tích (boulodromech).

V̆ konÛm a hernímu zaujetí hráãÛ
pfiihlíÏel i hojn˘ poãet divákÛ. Po cel˘
turnaj bylo k dispozici zázemí areálku
vã. obãerstvení.



Turnaje se zúãastnilo 30 soutûÏících
dvojic (20 párÛ dospûl˘ch a 10 párÛ
dûtí) ze ·erkovic, Ti‰nova, Brna.

Ve ãtyfikolovém turnaji 1. místo v ka-
tegorii dûtí obhájila vítûzná dvojice
Kvûto‰ Tesafi – Tomá‰ Dou‰ek ze ·erko-
vic své vítûzství z ãervnového turnaje.

V kategorii dospûl˘ch pro‰la turna-
jem bez jediné poráÏky pouze vítûzná
dvojice Jifií Gargulák – Silvie Horáková
z Brna.
Koneãné celkové v˘sledky dospûl˘ch:
1. Jifií Gargulák – Silvie Horáková

(Brno)
2. David Olbort – Petr Vesel˘ (Ti‰nov)
3. Dá‰a a Milo‰ Buãkovi (Ti‰nov)
4. Marko Buterin – Ivan Sedláãek

(Ti‰nov)
5. Kvûto‰ Tesafi – Laìa Kotlín (·erkovice)
6. Mirek ReÏ – Pavel Pûtník (Brno)
Kategorie dûtí – koneãné pofiadí:
1. Kvûto‰ Tesafi – Tomá‰ Dou‰ek (·erko-

vice)
2. Aneta Dou‰ková – Monika Vlachová

– Natálka Floriánová (·erkovice)
3. Marek Valíãek – Tom Kubíãek (·erko-

vice)
4. Ivo Holub – Jáchym Navrátil (Ti‰nov)
5. Anna Buterinová – Ivan Sedláãek

(Ti‰nov)
6. Hanka Senohrábková – Vojtûch Tesafi

(·erkovice)

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

JiÏ desát˘ turnaj pofiádan˘ v ·erko-
vicích od roku 2007 se vydafiil.
Pofiadatelé pfiislíbili, Ïe pfií‰tí rok budou
turnaje uspofiádány opût v jiÏ tradiãních

termínech v ãervnu a záfií.
Více o ve‰kerém petanquovém dûní

v Ti‰novû a ·erkovicích: www.repete-tis-
nov.webnode.cz.

MR/O·

Klub ãesk˘ch turistÛ
Ti‰nov
Vás zve  v sobotu 8. fiíjna 2011
na 41. roãník dálkového pochodu

Ti‰novská padesátka
Pfiipraveny jsou trasy:
T 8: Ti‰nov – nauãná stezka kolem

Kvûtnice – Ti‰nov
T 13: Ti‰nov – Lomniãka – ·erkovice

– Jamné – Lomniãka – pfies âim-
perek do Ti‰nova

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

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

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

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

Cyklotrasy:
C 60 km, nároãná, kopcovitá, velké

pfiev˘‰ení, pfieváÏnû silnice a zpevnûné
cesty:
Ti‰nov – Lomnice – Ochoz – Bûleã
– Doubravník – âernvír – Nedvûdice
– Chlébské – HodÛÀka – âernovice
– Hluboké u Kun‰tátu – Kunice
– Bedfiichov – rozhledna Babylon
u Kozárova – Ra‰ov – Zhofi – Bukovice

Sport
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– Rohozec – Jamné – Ti‰nov
C 37 km, ménû nároãná, pfieváÏnû

silnice a zpevnûné cesty:
Ti‰nov – Lomnice – Bedfiichov – roz-
hledna Babylon u Kozárova – Ra‰ov
– Zhofi – Bukovice – Rohozec – Jamné
– Ti‰nov
Prezentace v sokolovnû Sokola
Ti‰nov a start pochodÛ podle zvo-
lené trasy:
T 50 v dobû od 6 do 7 hodin
T 30 v dobû od 7 do 8 hodin
T 8, T 13 a T 21 v dobû od 8 do 10 hodin
Pro cyklisty je start individuální od 9 do
11 hodin.
Ukonãení v‰ech pochodÛ je do 18 hod.

Zápisné na trase T50 – 30,- Kã, na
T30, T21 a T13 – 20,- Kã, na trase T8
– 10,- Kã.

V cíli obdrÏíte úãastnick˘ list.
Obãerstvení je pfiipraveno na kontro-

lách del‰ích tras: ãaj, chléb se sádlem,
cibule, sÛl.

KaÏd˘ úãastník si musí b˘t vûdom
svého zdravotního stavu a sv˘ch schop-
ností.

Trasa T 50 je urãena pro turisty
star‰í 15 let.

Rodiãe plnû zodpovídají za dûti.
Pochod se koná za kaÏdého poãasí.

Trasy pro cyklisty jsou sjízdné na sil-
niãních i horsk˘ch kolech.

Doporuãujeme s sebou mapu Okolí
Brna-Svratecko.

Vloni se pochodu zúãastnilo 430 tu-
ristÛ a cykloturistÛ. 

Zapi‰te si do kalendáfie termín pfií‰-
tího pochodu: 13. fiíjna 2012.

Akce ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Záfií
Sobota 24. 9. 14.00 basketbal – Ïeny, Valosun Brno – Krnov
Nedûle 25. 9. 10.00 basketbal – Ïeny, Valosun Brno – Ostrava

17.00 házená  Kufiim
¤íjen
Sobota 1. 10. 10.00 volejbal – SK Îidenice A

13.00 volejbal – SK Îidenice A
15.00 basketbal – dorky – Vel. Mezifiíãí
17.00 basketbal – dorky – Vel. Mezifiíãí
20.00 futsal – FC Kvûtnice – V·B Ostrava

Sobota 8. 10. 16.00 basketbal – Ïeny, Valosun Brno – Sparta Praha
Nedûle 9. 10. 10.00–16.00 házená – dorostenci, turnaj

17.00 házená – Brno IV.
Sobota 15. 10. 10.00 volejbal – Sokol Dûdice

13.00 volejbal – Sokol Dûdice
15.30 basketbal – Ïeny, Îìár nad Sázavou
17.30 basketbal – muÏi, KromûfiíÏ
20.00 futsal – FC Kvûtnice – Gilotina ChoceÀ

Nedûle 16. 10. 10.00 basketbal – muÏi, Uhersk˘ Brod 
Sobota 22. 10. 18.30 basketbal – Ïeny, Valosun Brno – Strakonice
Nedûle 23. 10. 10.00 basketbal – Ïeny, Valosun Brno – Bene‰ov

17.00 házená – Dolní Cerkev
Sobota 29. 10. 20.00 futsal – FC Kvûtnice – Komax Kunãice
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Vzpomínky

Nejvíc nám chybí ten, koho jsme mûli
a uÏ nikdy mít nebudeme.

Dne 21. záfií  uplyne jiÏ 20 dlouh˘ch
rokÛ, kdy nás navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel a tatínek pan LADISLAV
KUBÍâEK. Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte s námi. ManÏelka
a dûti s rodinami.

JiÏ 10 smutn˘ch rokÛ
uplynulo 22. záfií, co nás
navÏdy opustil manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
MILAN JE¤ÁBEK. Za
tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka a syn s rodi-
nou.

Dne 21. 9. uplyne jiÏ
20 let od smutné chvíle,
kdy nás navÏdy opustil
milovan˘ syn, bratr
a str˘c pan MIROSLAV
KADLEC. Kdo jste ho
znali a mûli rádi, vzpo-

meÀte s námi. Za tichou vzpomínku dû-
kuje rodina Kadlecova.

„âas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích Ïijí dál.“

Dne 7. fiíjna uplyne první
smutn˘ rok, kdy náhle
utichlo srdce milovaného
manÏela, tatínka, dûdeãka
a pradûdeãka pana
ANTONÍNA ·INDELKY
ze ·erkovic. V‰em, ktefií

jste ho znali, dûkujeme za tichou vzpo-
mínku. S láskou vzpomínají manÏelka
Magda a dûti s rodinami.

Dne 30. 9. uplyne 5 rokÛ
od úmrtí pana JANA
V¯ROSTY. Vzpomíná
manÏelka.

Dne 1.10. 2011 by se do-
Ïil 75. narozenin ná‰
drah˘ tatínek a dûdeãek
pan B¤ETISLAV
ZAV¤EL a 25. 10. vzpo-
meneme 16 let, kdy nám
navÏdy ode‰el. Za tichou

vzpomínku dûkují dûti s rodinami.

Inzerce

Pronajmu 2+1 v RD ul. Horova, 80 m2,
nová koupelna+WC, moÏn˘ int. a kab.
TV, podmínkou nekufiák, 8 000,- vãetnû
inkasa, volné ihned, tel.: 776 104 073

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

Prodám byt 3+1, 72 m2, OV, ul. Kvût-
nická, 2. patro. Vlastní kotelna. Cena
dohodou. Mob.: 739 476 178

Chatu v Lomniãce prodám k celoroã-
nímu uÏívání nebo bydlení. Nízké
náklady, komfortní, zdûná, v krásné pfií-
rodû. Tel.: 777 324 322

Pronajmu sklad, garáÏ 40 m2 v centru
mûsta Ti‰nova. Tel.: 737 022 105
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Pronajmu prostory k podnikání
– 40 m2, obchod, kanceláfi. Tel.: 608 447
727

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

Prodám brambory na uskladnûní,
cena 6,- Kã vãetnû rozvozu po Ti‰novû
a okolí. Tel.: 777 661 618

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

HROMOSVODY. Provádíme montáÏ,
opravy a revize hromosvodÛ. www.elekt-
rosova.cz, tel.: 777 171 926

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

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

Anglická konverzace pro maturanty
– pfiíprava k maturitní zkou‰ce.
Tel.: 728 216 034, www.aj-hanka.webnode.cz

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

ZUMBA cviãíme opût kaÏdou stfiedu
od 19 – 20 hod. ZUMBA pro dûti kaÏdé
pondûlí 16 – 17 hod. Z· nám. 28 fiíjna.
Info: 724 305 414, cechrom@seznam.cz

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

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