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abí léto bylo tentokrát opravdu
vydafiené. A to nejen pfiíjemnû tep-
l˘m poãasím, které nám v‰em zlep-
‰ilo náladu pfied blíÏící se zimou.

Na pfielomu léta a podzimu jsme byli také
svûdky mnoha zajímav˘ch kulturních akcí,
ale rovnûÏ dÛleÏit˘ch událostí, kter˘ch se zá-
stupci mûsta úãastnili.

V polovinû záfií jsem spoleãnû s kolegy
z mûstské rady, zastupitelstva a mûstského
úfiadu nav‰tívil Sulejów, na‰e partnerské
mûsto v Polsku. Pfiijetí bylo velice milé, na‰i
hostitelé si pro nás pfiipravili bohat˘ pro-
gram, jehoÏ souãástí byl fotbalov˘ turnaj
partnersk˘ch mûst, okresní doÏínková slav-
nost, ale také mnohá jednání o dal‰ích moÏ-
nostech spolupráce na‰ich mûst. Pfiivezli
jsme si z této cesty mnoÏství zajímav˘ch pod-
nûtÛ k dal‰ímu rozvoji vzájemné spolupráce,
o konkrétní podobû a moÏném zapojení
evropsk˘ch dotací budeme v nejbliÏ‰í dobû
podrobnûji diskutovat.

O víkendu, kter˘ pfiedcházel svátek sv.
Václava, se v Ti‰novû konaly tradiãní
Václavské hody. Stalo se jiÏ milou tradicí, Ïe
se od sobotního rána potkáváme na na‰em
hlavním námûstí, kde si za zvukÛ cimbálové
muziky vychutnáváme jedineãnou atmosféru
hodov˘ch trhÛ. Kohout i letos nasbíral
mnoho velk˘ch i mal˘ch hfiíchÛ. A opût byl
u‰etfien spravedlivého potrestání. Vûfime,
Ïe tak i nadále bude pouze pfii pfiíleÏitosti
tûchto krásn˘ch lidov˘ch zvykÛ, nikoliv pak
v Ïivotû skuteãném.

Koncem mûsíce záfií rozhodovalo krajské
zastupitelstvo o optimalizaci sítû stfiedních
‰kol v kraji. Pro mnoÏství z nich to bohuÏel
znamenalo faktick˘ zánik. I my jsme Ïili nû-
kolik posledních let ve znaãné nejistotû, zda
se plánované zmûny, vyvolané zejména níz-
kou naplnûností ‰kolních budov a ekomomic-
kou ztrátovostí, dotknou také na‰eho stfied-
ního odborného uãili‰tû. To, co se po dlouhou
dobu na‰im pfiedchÛdcÛm nedafiilo, stalo se
tentokrát skuteãností. Po mnoh˘ch jedná-
ních se zástupci Jihomoravského kraje do-
sáhlo vedení mûsta v˘znamné dohody na de-
finitivním zachování tohoto, pro ná‰ region

tolik dÛleÏitého vzdûlávacího zafiízení.
Vûfime, Ïe nyní na‰e uãili‰tû, kromû pfiislí-
ben˘ch investic, ãeká jen mnoho dal‰ích let
existence, kterou si budeme spojovat uÏ pro
vÏdy jen s kvalitativním rÛstem ‰koly.

Ve stejném t˘dnu, kdy se úspû‰nû dovr‰il
ná‰ boj za zachování uãili‰tû, bylo v budovû
ti‰novského muzea slavnostnû otevfieno nové
informaãní centrum pro seniory s názvem
Senior Point. Toto zafiízení, které je teprve
tfietí svého druhu v celé âeské republice
a které vzniklo ve spolupráci s Centrem pro
rodinu a sociální péãi a Jihomoravsk˘m kra-
jem, má za cíl poskytovat dÛleÏité informace
spoluobãanÛm dÛchodového vûku. Vytvofiili
jsme tak pfiíjemné místo, ve kterém na‰e nej-
star‰í generace vÏdy najde potfiebné rady
nebo si tfieba vyzkou‰í práci s internetem.
DrÏme tedy na‰emu novému informaãnímu
centru palce.

A ãím Ïijeme ve dnech souãasn˘ch?
Mûsto vyhlásilo vefiejnou soutûÏ na vytvo-
fiení jednotného vizuálního stylu mûsta.
Tradiãního zlatého dvouocasého lva na mod-
rém poli, kter˘ je jiÏ po staletí heraldick˘m
znakem Ti‰nova a o mnoho let mlad‰í vlajku
tak jiÏ brzy doplní zcela nové logo mûsta
a slogan, kter˘ by mûl na‰e mûsto lépe cha-
rakterizovat zejména v oblasti propagace
cestovního ruchu. V tûchto dnech uvádíme
do provozu také nové internetové stránky
mûsta. V‰echny tyto kroky souvisí s na‰í
snahou více posílit identitu Ti‰nova jako
mûsta moderního a sebevûdomého.

V plném proudu jsou také pfiípravy roz-
poãtu mûsta na rok 2012. âeká nás opût
mnoho hodin odpovûdné práce pfii jeho sesta-
vování, zejména pak ve v˘dajové stránce.
ProstfiedkÛ se nedostává, potfieb investovat
do majetku mûsta je mnoho. Ve spolupráci
s odborn˘mi komisemi, v˘bory, ale i Vámi,
spoluobãany, se pokusíme vytvofiit takov˘
finanãní plán mûsta na pfií‰tí rok, kter˘ vyu-
Ïije ve‰ker˘ moÏn˘ potenciál finanãních pfiíj-
mÛ mûsta a souãasnû maximálním zpÛsobem
pokryje potfiebné investice do jeho rozvoje.

Pûkné podzimní dny Vám pfieje
Jan Schneider

B
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 6/2011 konaného
dne 8. záfií 2011

01/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje za ovûfiovatele zápisu
6. schÛze Zastupitelstva mûsta Ti‰nova
paní PaedDr. Radmilu Zhofiovou
a Mgr. Renatu Pleskaãovou, za ãleny ná-
vrhové komise PhDr. Irenu Ochrymãu-
kovou a Ing. Karla Souãka a zapisova-
telkou Renátu Srstkovou, DiS.

02/06/2011 ZM schvaluje program 6. za-
sedání Zastupitelstva mûsta Ti‰nova

03/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova podporuje doplnûní Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
o jiÏní variantu obchvatu  mûsta Kufiim
v souvislosti s v˘stavbou komunikace
R 43.

04/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí Zprávu o ãin-
nosti Rady mûsta Ti‰nova do 31. 8. 2011.

05/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí Zprávu o hospo-
dafiení mûsta Ti‰nov k 30. 6. 2011.

06/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí Zprávu o stavu
pohledávek k 30. 6. 2011.

07/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje odpis duplicitnû vede-
n˘ch pohledávek – penále z nájmu bytÛ
za rok 2004 v celkové v˘‰i 539 122,- Kã
dle pfiílohy ã. 1 zápisu.

08/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje odpis nedobytn˘ch
pohledávek – dluh z nájmu bytÛ – ne-
bydlící v celkové v˘‰i 197 681,- Kã dle
pfiílohy ã. 2 zápisu.

09/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pfiijetí dotace od MZe
na zpracování osnov podle lesního záko-
na ve v˘‰i 2 137 484,- Kã.

10/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pfiijetí dotace od
M·MT pro Z· Smí‰kova na realizaci
projektu ,,EU peníze ‰kolám“ ve v˘‰i
1 327 575,- Kã.

11/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje pfiijetí dotace od ÚP
na vefiejnû prospû‰né práce ve v˘‰i
600 000,- Kã.

12/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje návrh rozpoãtov˘ch
opatfiení mûsta Ti‰nova ã. 6/2011.

13/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje poskytnutí mimo-
fiádné dotace ve v˘‰i 70 000,- Kã ¤ím-
skokatolické farnosti Ti‰nov na pokrytí
nákladÛ na opravu vûÏe kostela
sv. Václava v Ti‰novû.

14/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje poskytnutí mimo-
fiádné dotace TTC KORAL Ti‰nov ve v˘-
‰i 80 000,- Kã na pokrytí zv˘‰en˘ch ná-
kladÛ za úãast druÏstva muÏÛ v 1. lize
stolního tenisu.

15/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje poskytnutí mimo-
fiádné dotace SK Basketbal Ti‰nov ve
v˘‰i 80.000,- Kã na podporu ãinnosti
druÏstva Ïen Valosun Ti‰nov v 1. lize.

16/06/2011 Zastupitelstvo mûsta nes-
chvaluje uzavfiení dohody „Uznání dlu-
hu a dohoda o splátkách“ s paní Z. B.

17/06/2011 Zastupitelstvo mûsta schva-
luje uzavfiení dohody „Uznání dluhu
a dohoda o splátkách“ s R. a Z. D., po
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mûsíãní splátce 1 000,- Kã od mûsíce
srpna 2011 dle pfiílohy ã. 3 zápisu.

18/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí Zprávu o likvi-
daci odpadÛ za první pololetí roku 2011.

19/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje uzavfiení Dodatku ã. 2
smlouvy o zaji‰tûní financování systému
IDS JMK dle pfiílohy ã. 4 zápisu.

20/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje uzavfiení dodatku ã. 1
ke smlouvû o uzavfiení budoucí kupní
smlouvy uzavfiené dne 30. 6. 2008 mezi
mûstem Ti‰nov a spoleãností FUERTES
DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem
v Kufiimi dle pfiílohy ã. 5 zápisu.

21/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje smûnu pozemkÛ
v k.ú. Ti‰nov, a to ãástí parc. ã. 475/1
podle GP oznaãen˘ch parc. ã. 475/31
o v˘mûfie 561 m2 a parc. ã. 475/32 o v˘-
mûfie 188 m2 ve vlastnictví spoleãnosti
Ti‰novská dfievov˘roba s.r.o., se sídlem
v Ti‰novû za pozemek parc. ã. 2371/8
o v˘mûfie 46 m2 ve vlastnictví mûsta
Ti‰nov. Rozdíl ve v˘mûfie smûÀovan˘ch
ãástí pozemkÛ bude mûstem Ti‰nov do-
placen ãástkou ve v˘‰i 105 450,- Kã.

22/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje prodej pozemku v k.ú.
Ti‰nov parc. ã. st. 2446 o v˘mûfie 1 m2 L.
CH., M. CH., V. CH. za kupní cenu ve
v˘‰i 350 Kã/m2 + úhradu nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem vãetnû danû z pfievodu
nemovitostí.

23/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje prodej ãástí pozemkÛ
v k.ú. Ti‰nov, a to ãásti parc. ã. 1783/2

podle GP oznaãené jako díl „a“ o v˘mûfie
304 m2, ãásti parc.ã. 1772/3 podle GP
oznaãené jako díl „b“ o v˘mûfie 17 m2

a ãásti parc. ã. 2356 podle GP oznaãené
jako díl „c“ o v˘mûfie 23 m2 manÏelÛm
M. a M. L. za kupní cenu ve v˘‰i 
1 110,- Kã/m2 + úhradu nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem a danû z pfievodu ne-
movitostí.

24/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje prodej ãásti pozemku
v k.ú. Pej‰kov u Ti‰nova parc. ã. 66/1
podle GP oznaãenou parc. ã. 66/37 o v˘-
mûfie 16 m2 manÏelÛm P. S. a J. S. za
kupní cenu ve v˘‰i 70,- Kã/m2 + úhradu
nákladÛ spojen˘ch s prodejem vãetnû
danû z pfievodu nemovitostí.

25/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova schvaluje Dodatek ã. 3 ke zfiizo-
vací listinû ze dne 22. 10. 2009 pfiíspûv-
kové organizace mûsta Ti‰nova Mûstské
kulturní stfiedisko, Ti‰nov, Ml˘nská
152, dle pfiílohy ã. 6 zápisu.

26/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí zápis ã. 6/2011
ze zasedání Kontrolního v˘boru konané-
ho dne 31. 8. 2011.

27/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova bere na vûdomí pfiedloÏen˘ zá-
pis ã. 4/2011 ze zasedání finanãního v˘-
boru konaného dne 31. 8. 2011.

28/06/2011 Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova odvolává na vlastní Ïádost
MUDr. Borise Píchu z Osadního v˘boru
Hájek – Hajánky.

29/06/2011 Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
jmenuje pana Jifiího Formana ãlenem
Osadního v˘boru Hájek – Hajánky.
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„Osobní údaje jsou v originále usnesení
(zápisu), kter˘ je v souladu s ustanove-
ním § 95 zákona ã. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, uloÏen na MûÚ Ti‰nov.“

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
místostarosta mûsta

Tiskové zprávy

Roz‰ífiení komunikace Hajánky
Rada mûsta Ti‰nova na svém zase-

dání 21. záfií  2011 schválila uzavfiení
smlouvy se stavební firmou EUROVIA
CS na roz‰ífiení komunikace Hajánky.

„ K podání nabídky bylo vyzváno 6 fi-
rem, nabídky v‰ak podaly jen firmy tfii.
Vyhrála firma Eurovia s nejniÏ‰í nabíd-
kovou cenou 753 000,- Kã. Pfiedpoklad
byl pfiitom 1 mil. Kã. V̆ bûrov˘m fiízením
tedy mûsto u‰etfií 250 000,- Kã,“ vysvût-
lil 1. místostarosta Radovan Klusák.

Hodnotící komise posuzovala kromû
ceny také termín dokonãení díla, délku
záruky i celkovou v˘hodnost podmínek.

Komunikace se bude roz‰ifiovat
v místech, která roz‰ífiení umoÏní, ãímÏ
vzniknou nová parkovací místa a dojde
k celkovému technickému zlep‰ení ny-
nûj‰ího stavu. Práce by mûly b˘t dokon-
ãeny 11. listopadu 2011.

Nov˘ automobil v Centru sociálních
sluÏeb Ti‰nov vystfiídá star˘ 18 let

Rada mûsta Ti‰nova schválila 21. záfií
2011 nákup nového automobilu pro pfiís-
pûvkovou organizaci – Centrum sociál-
ních sluÏeb Ti‰nov.

Na koupi nového vozu vyãlenila rada
ãástku 260 000,- Kã.

„Stará ·koda Forman z roku 1993 uÏ
opravdu dosluhuje a nové vozidlo bude
zaji‰Èovat ty stejné ãinnosti – správu

DPS Ti‰nov a potfieby peãovatelské
sluÏby. Tento automobil bude slouÏit
k rozvozu obûdÛ, ale také pro potfieby
klientÛ, napfiíklad odvoz k lékafii. Stará
‰kodovka uÏ potfiebovala vymûnit – jde
o babiãku mezi automobily,“ odÛvodnil
rozhodnutí rady místostarosta  Marek
Babák.

Zv˘‰ení kapacity ‰kolní druÏiny pfii
Z· nám. 28. fiíjna 1708 v Ti‰novû

Rada mûsta Ti‰nova schválila 21. záfií
2011 také zv˘‰ení kapacity ‰kolní dru-
Ïiny pfii Základní ‰kole Ti‰nov, nám.
28. fiíjna 1708 ze 150 na 180 dûtí.

„Nová tfiída bude fungovat od 1. pro-
since, kapacita 5 stávajících oddûlení
‰kolní druÏiny se tak roz‰ífií na 6 tfiíd.
KaÏdé oddûlení má pfiitom svou hernu
na plo‰e 45 metrÛ ãtvereãních, i herna
pro nové oddûlení bude ve stejn˘ch pro-
storách ‰koly a sociální zafiízení budou
dûti vyuÏívat na pfiilehlé chodbû,“ po-
psal situaci starosta Jan Schneider.

Kapacitu se rozhodlo mûsto nav˘‰it
z dÛvodu velkého zájmu ze strany rodi-
ãÛ, vytvofiení 6. tfiídy ‰kolní druÏiny si
nevyÏádá Ïádné zv˘‰ené náklady.

„Spoleãnû s vedením ‰koly jsme na‰li
takov˘ systém organizace práce, kter˘
mûsto nebude stát nic,“ doplnil je‰tû
starosta.

Ti‰nov získal ocenûní za sníÏení
kriminality

Ve srovnávacím  v˘zkumu Mûsto pro
byznys 2011 pofiádaném t˘deníkem
Ekonom získal Ti‰nov mezi jihomorav-
sk˘mi obcemi absolutní prvenství v me-
ziroãním sníÏení kriminality.

„Ve v˘zkumu bylo hodnoceno 205
obcí s roz‰ífienou pÛsobností, hodnotilo
se v pûti oblastech – podnikatelské pro-
stfiedí, pracovní trh, vefiejná správa, ce-
nové podmínky a kvalita lokality. Jedno
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z kritérií právû v oblasti hodnocení lo-
kality  byla zmûna kriminality,“ vysvût-
luje místostarosta Radovan Klusák
a dodává, „Ti‰nov je klidné mûsto, bez-
peãné, lidé za prací pfieváÏnû odjíÏdûjí
do okolních mûst. DomÛ se vracejí pfie-
dev‰ím za odpoãinkem. Je to pfiíjemné
místo pro Ïivot i podnikání.“

Druhou pfiíãku získal Ti‰nov v oblas-
ti poãtu registrovan˘ch pacientÛ na 1 lé-
kafie, kdy je poãet pacientÛ mnohem niÏ-
‰í neÏ celostátní prÛmûr. Ocenûní získal
Ti‰nov i v hodnocení zadluÏenosti obce,
které je minimální – stal se tak druhou
nejménû zadluÏenou obcí na jiÏní
Moravû.

„Na druhé stranû jsme na konci
pofiadí v hodnocení webov˘ch stránek
a poãtu úfiedních hodin pro obãany.
Ale na obojím pracujeme,“ dodal
k v˘sledkÛm Jan Schneider, starosta
Ti‰nova.

Renáta Srstková, DiS.,
asistentka starosty

tel.: 549 439 813, mobil: 608 307 076
e-mail: renata.srstkova@tisnov.cz

Tisková zpráva

Otevfiení tfietího informaãního
centra pro seniory

27. záfií 2011
Ti‰nov, Jungmannova 80,
Muzeum mûsta Ti‰nova

Za pfiítomnosti
radní JMK,
Marie Cackové,

starosty mûsta Ti‰nova Jana
Schneidera a dal‰ích hostÛ bylo slav-
nostnû otevfieno v pofiadí tfietí infor-
maãní centrum pro seniory v âeské re-
publice. Jeho adresou je Jungmannova
80, budova Muzea mûsta Ti‰nov.
Partnery Senior Pointu jsou Mûstsk˘

úfiad Ti‰nov, Centrum pro rodinu a so-
ciální péãi, Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
a Rada seniorÛ.

Základní informace o projektu
Senior Point je koncipován jako in-

formaãní centrum pro seniory.
Vy‰kolen˘ pracovník poskytne kom-
plexní informace t˘kající se Ïivotních
potfieb seniorÛ z oblastí bezpeãnosti, so-
ciálního systému, zdravotnictví, volno-
ãasov˘ch aktivit, bytové problematiky
a poradenství. Napfiíklad jak nenaletût
podvodníkÛm nabízejícím pochybné fi-
nanãní produkty a nev˘hodné pÛjãky
atd. Mimo tûchto sluÏeb bude k dispo-
zici bezplatn˘ pfiístup k internetu
s moÏností setkání s ostatními vrstev-
níky. Souãástí kontaktního místa jsou
informace o projektu SENIOR PAS,
vãetnû moÏnosti registrace, pfiedání
katalogu poskytovatelÛ a novinek
projektu. V‰echny sluÏby kontaktního
místa jsou pro seniory zdarma.

Odborn˘mi partnery se staly
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Jihomorav-
ského kraje a SdruÏení obrany spotfiebi-
telÛ, ktefií v souãasné dobû pro‰kolují
v rámci spolupráce pracovníky Senior
Pointu, aby byli schopni poskytnout se-
niorÛm správné a ucelené informace.

V rámci Jihomoravského kraje bu-
dou otevfiena také dal‰í informaãní
centra i v ostatních okresních mûstech.
Na fiadu pfiijdou Znojmo, Bfieclav,
Vy‰kov a Hodonín. Projekt Senior Point
realizuje obecnû prospû‰ná spoleãnost
SPOLEâNù, o.p.s. za finanãní podpory
Jihomoravského kraje.

Pfiínosy projektu Senior Point
– soustfiedûní komplexních informací t˘-

kající se v‰ech aspektÛ Ïivota seniorÛ,
– pomoc pfii vyhledání informací pro-

stfiednictvím kvalifikované osoby,
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– pfiedání informací o projektu Senior
pas vãetnû aktualizovaného katalogu
poskytovatelÛ,

– pfiístup na internet pro hledání nebo
orientace vlastními silami,

– prostor k setkání a diskuzi s ostatními
vrstevníky.

„Osobnû podporuji a vítám kaÏdou
aktivitu, která pfiinese na‰im obãanÛm
nûco nového. O to víc, pokud se jedná
o na‰i nejpoãetnûj‰í vûkovou skupinu, se-
niory a pfiiná‰í jim konkrétní pomoc.
Senior Pointu drÏím palce“, fiekl sta-
rosta mûsta Ti‰nova Jan Schneider.

Radní JMK, Marie Cackové ke slav-
nostnímu otevfiení Senior Pointu dodá-
vá: „Jsem ráda, Ïe my‰lenka informaã-
ního centra pro seniory nalezla jasnou
formu. Dnes otevíráme v pofiadí jiÏ tfietí
z celé sítû. Doufám, Ïe to bude první
vla‰tovka z celé fiady podobn˘ch aktivit,
kter˘mi na‰im star‰ím spoluobãanÛm
pfiímo pomÛÏeme.“

Kontakt:
Tiskov˘ mluvãí projektu Senior Point

Ing. Stanislav Skoumal
Tel.: 777 339 947

E-mail: skoumal@sundrive.cz

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:
Dne 12. 10. 2011 od 07.30 do 14.30 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: bez napûtí  bude ulice
Neumanova a ãást ulice Ml˘nská mezi
ulicemi Janáãkova a Procházkova.

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

Plo‰ná deratizace

V rámci prevence proti pfiemnoÏení
potkanÛ a ãasového sjednocení derati-
zaãních zásahÛ, které zvy‰ují úãinnost
tûchto opatfiení, vyhla‰uje mûsto Ti‰nov
plo‰nou deratizaci od 10. 10. do 31. 10.
2011.

O provedení deratizace podejte pro-
sím zprávu Oddûlení komunálních slu-
Ïeb mûsta Ti‰nova osobnû nebo na
tel. 549 439 851.

Deratizaãní práce provádí
fa. Praiznerovi, tel.: 723 244 840.

Náv‰tûva v partnerském
mûstû

Zástupci mûsta Ti‰nova v ãele se sta-
rostou Janem Schneiderem a jeho zá-
stupci Radovanem Klusákem a Markem
Babákem nav‰tívili na základû osobního
pozvání starosty mûsta Sulejów
Stanis∏awa Bary∏y a pfiedsedy Piotrkow-
ského okresu Stanis∏awa Cuba∏y ve
dnech 16. – 18. záfií partnerské mûsto
Sulejów v Polsku. Náv‰tûva se konala
pfii pfiíleÏitosti okresních doÏínek, které
se jiÏ po desáté konaly v areálu cis-

Foto z jednání o úãasti na spoleãném pro-
jektu EU na radnici
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terciáckého opatství v Sulejówû-
-Podklasztorze. Bûhem náv‰tûvy do‰lo
také k tfiístrannému jednání mezi zá-
stupci polského Sulejówa, maìarského
mûsta Heves a Ti‰nova, jehoÏ závûrem
byla pfiedbûÏná dohoda na úãasti ve spo-
leãném projektu spolupráce tfií mûst
v rámci programu Evropské unie

Evropa pro obãany, kter˘ má za úkol
podporovat budování sítû partnersk˘ch
mûst a vzájemné spolupráce a setkávání
obãanÛ jednotliv˘ch mûst. Souãástí pro-
gramu byl také fotbalov˘ turnaj part-
nersk˘ch mûst, ve kterém zástupci na-
‰eho mûsta posíleni nûkolika hráãi 1. FC
Kvûtnice obsadili 3. místo.

Foto ze setkání se zástupci mûsta Sulejów
v rámci okresních doÏínek

Zástupci mûsta se zúãastnili fotbalového tur-
naje partnersk˘ch mûst v polském Sulejówû

Názory obãanÛ

Ad: Prohlá‰ení Rady mûsta
Ti‰nova…

V pátek 9. záfií jsem odeslal sekre-
táfice a nûkolika ãlenÛm redakãní rady
Ti‰novsk˘ch novin vãetnû jejího vedou-
cího Dr. Josefa Zacpala e-mail tohoto
znûní: „Vzhledem k tomu, Ïe v posled-
ních Ti‰novsk˘ch novinách vy‰lo
„Prohlá‰ení Rady mûsta Ti‰nova k odvo-
lání fieditele MûKS“, které obsahuje
zcela neúplné a fiadu nepravdiv˘ch in-
formací o celé situaci, Ïádám Vás o zve-
fiejnûní pfiiloÏené odpovûdi v plném roz-
sahu hned v následujícím ãísle. Doufám,
Ïe jsme se nevrátili do bol‰evick˘ch dob,

kdy mohl b˘t ãlovûk vefiejnû ostouzen
a nebylo mu umoÏnûno podat na tomtéÏ
místû vlastní vyjádfiení.“

V pondûlí 12. záfií veãer po zasedání
redakãní rady mi její ãlenka paní
Helena Pernicová napsala: „Zvefiejnûní
Va‰eho ãlánku brali v‰ichni ãlenové rady
TN jako samozfiejmé, dokonce se domlu-
vilo i jeho umístûní v první ãásti novin,
hned za zprávy z radnice. Námitky byly
jen vÛãi délce, ale vyjde cel˘, nic jsme ne-
vypou‰tûli.“

Ve stfiedu 14. záfií ráno jsem pro-
stfiednictvím sekretáfiky TN paní
Kubátové obdrÏel zprávu, Ïe Rada mûsta
Ti‰nova rozhodla mou odpovûì nezve-
fiejnit. Následovalo vyjádfiení starosty,
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jehoÏ nûkteré ãásti velmi nápadnû pfii-
pomínaly slovník z komunistick˘ch let,
napfi.: „… v˘mûna názorÛ není … v tuto
chvíli, kdy je tfieba pfiedev‰ím stabilizo-
vat ãinnost této kulturní organizace, po-
tfiebná a vhodná.“

Zhruba hodinu po obdrÏení této
zprávy jsem odpovûdûl následujícím
zpÛsobem: „TN jsou periodick˘m tis-
kem, na kter˘ se vztahuje tiskov˘ zákon
46/2000 Sb., mám tedy tzv. zákonné
právo odpovûdi ve smyslu §10 tohoto
zákona. Z toho dÛvodu Vás vyz˘vám,
abyste mÛj materiál, mimochodem
schválen˘ redakãní radou Ti‰novsk˘ch
novin, v nejbliÏ‰ím ãísle zvefiejnili.“

Teprve po této v˘zvû mi bylo téhoÏ
dne sdûleno, Ïe mÛj poÏadavek byl vzat
na vûdomí a obdrÏel jsem pfiesné in-
strukce, jak mám postupovat, aby byla
– ov‰em o ãíslo pozdûji – moje odpovûì
uvefiejnûna. K dodání mi byl stanoven
termín o t˘den dfiívûj‰í (26. 9.) neÏ je
uzávûrka pfiíslu‰ného ãísla (3. 10.),
zfiejmû „aby mohla b˘t posouzena opráv-
nûnost Va‰í Ïádosti.“

O dva dny pozdûji, v pátek 16. 9.,
jsem byl informován, Ïe se Rada mûsta
navíc rozhodla „poskytnout mi moÏnost
vyjádfiit se i nad rámec zákona,“ pokud
se mimo jiné omezím na maximálnû
6800 znakÛ.

Moje odpovûì na „Prohlá‰ení Rady
mûsta Ti‰nova k odvolání fieditele
MûKS“ mezitím ve‰la dostateãnû ve
známost zásluhou jin˘ch osob, neÏ kte-
r˘m podle jejich mínûní zfiejmû „patfií“
Ti‰novské noviny – v‰em, ktefií se o její
roz‰ífiení zaslouÏili, za tento poãin sr-
deãnû dûkuji. MoÏnost oti‰tûní tohoto
textu i v TN mi ov‰em rozhodnû nestojí
za to, abych v nûm provádûl jakékoliv
doporuãené ãi pfiedepsané úpravy.

Poãáteãní stanovisko vedení mûsta,
kter˘m bylo zvefiejnûní mé odpovûdi

zakázáno navzdory jednoznaãnû opaã-
nému rozhodnutí redakãní rady, je pro
mne dal‰ím nav˘sost v˘mluvn˘m
dokladem o tom, jací lidé v tûchto dnech
doãasnû sídlí na ti‰novské radnici. Na
jejich „velkorysé“ nabídky, kter˘mi se
snaÏí ex post zaretu‰ovat svÛj pÛvodní
neomalen˘ zákaz, jiÏ nemám v úmyslu
ve vztahu k Ti‰novsk˘m novinám reago-
vat nijak – pouze tímto krátk˘m vysvût-
lujícím materiálem.

Václav Seyfert
24. 9. 2011

VáÏené ãtenáfiky a ãtenáfii
Ti‰novsk˘ch novin,

dovolte nám doplÀující komentáfi
k pfiedchozímu ãlánku. Rada mûsta ne-
doporuãila uvefiejnûní reakce
Ing. Seyferta ke svému prohlá‰ení pfie-
dev‰ím pro jeho rozsáhlost a také proto,
Ïe se nemohla operativnû vyjádfiit k jeho
nepfiesn˘m tvrzením. Vzhledem k ãaso-
vé tísni, kdy jiÏ bylo po uzávûrce textÛ,
mûla b˘t jeho reakce oti‰tûna v následu-
jícím ãísle a ve srovnatelném rozsahu,
jako bylo Prohlá‰ení rady mûsta. Proto
byl Ing. Seyfert poÏádán radou mûsta
o zkrácení svého textu.

âlenÛ rady mûsta se samozfiejmû
dot˘ká, Ïe se b˘val˘ fieditel MûKS v re-
akcích na své odvolání nedrÏí vûcn˘ch
argumentÛ, ale útoãí na ãleny Rady
mûsta a snaÏí se situaci zpolitizovat.
Rada mûsta je v‰ak povinna hájit ve-
fiejné prostfiedky pfied nehospodárn˘m
zacházením a dodrÏovat rozpoãtovou
kázeÀ.

Proto si dovolujeme vefiejnost opût
upozornit na hlavní dÛvod odvolání
Ing. Seyferta z funkce fieditele MûKS.
Tím je rozpoãtová nekázeÀ, doloÏená
níÏe oti‰tûnou tabulkou, která pfiibliÏuje
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základní ukazatele hospodafiení MûKS od roku
2007. Ing. Seyfert byl jmenován do funkce fiedi-
tele k 1. 1. 2010, tedy v ãásti tabulky pod silnou
ãarou. Z uvedeného vypl˘vá, Ïe prostfiedky ãer-
pané nad rámec rozpoãtu nebyly vynaloÏeny
pouze do kultury jako takové, ale byly prohos-
podafieny v provozních poloÏkách, zejména zv˘-
‰en˘m ãerpáním mzdov˘ch prostfiedkÛ. Oproti
tomu do‰lo k poklesu prostfiedkÛ na údrÏbu ma-
jetku a také provoz galerie. Prostfiedky vynalo-
Ïené na energie mají spí‰e klesající tendenci.
K 30.6. byl zÛstatek na úãtu MûKS po prove-
dené kontrole pouze 1167,- Kã, tedy ve v˘‰i neu-
moÏÀující bez dal‰ího nav˘‰ení pfiíspûvku z roz-
poãtu mûsta provoz MûKS.

Rada mûsta povaÏuje tuto kauzu za uzavfie-
nou a vûfií, Ïe z nového v˘bûrového fiízení vzejde
osoba, která se bude vûnovat nejen programové
nabídce kultury na‰eho mûsta, ale bude i maxi-
málnû efektivnû hospodafiit se svûfien˘mi vefiej-
n˘mi prostfiedky a peãovat o majetek mûsta.

Rada mûsta Ti‰nova

Vyjádfiení redakãní rady
Ti‰novsk˘ch novin

V souvislosti s odvoláním Ing. Václava
Seyferta z funkce fieditele Mûstského kulturního
stfiediska Ti‰nov a následnou diskuzí k tomuto
tématu do‰lo v ãíslech 15 a 16 k obsahov˘m
zmûnám, které nepro‰ly schválením redakãní
rady. V prvním pfiípadû byl do Ti‰novsk˘ch
novin aÏ dodateãnû bez vûdomí ãi upozornûní
redakãní rady vloÏen text Prohlá‰ení Rady
mûsta Ti‰nova k odvolání Ing. Václava Seyferta
z funkce fieditele Mûstského kulturního stfie-
diska Ti‰nov, v druhém pfiípadû to pak byla
reakce pana Seyferta na toto Prohlá‰ení, schvá-
lená na schÛzi redakãní rady a vyfiazená z ob-
sahu ãísla bez jakéhokoliv upozornûní. Redakãní
rada proto povaÏuje za dÛleÏité informovat ãte-
náfie o tûchto skuteãnostech.

PhDr. Josef Zacpal
Pfiedseda redakãní rady TN

(údaje v tabulce jsou v tis. Kã)
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MûKS Ti‰nov uvádí
www.mekstisnov.cz

BORIS KRAJN¯ – KLAVÍRNÍ
RECITÁL

Druh˘ koncert KPH
Stfieda 19. fiíjna 2011 v 19.30 hod.

velk˘ sál MûKS
Klavírní recitál umûlce, kter˘ byl só-

listou PraÏského komorního orchestru
(1971 – 1981) a sólistou âeské filharmo-
nie v letech 1981 – 1989. Samostatnû
koncertoval v USA, Anglii, Rusku,
Nûmecku, Rakousku, ve Francii, Belgii,
Austrálii, Argentinû, na Kubû, v Japon-
sku, Jihoafrické republice, Egyptû,
Mexiku aj. Krajného hra se vyznaãuje
jemnou, kultivovanou zvukovostí, ze-
jména v podání romantického a impresi-
onistického 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:
DOBROVOLNICTVÍ NA TI·NOVSKU

11. záfií – 4. listopadu 2011
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.
V rámci této v˘stavy probûhne ve stfiedu
2. listopadu kulat˘ stÛl na téma „dobro-
volnictví“.

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:
ALE· KNOTEK – obrazy
15. fiíjna – 1. prosince 2011

V̆ stava obrazÛ ivanãického malífie
Ale‰e Knotka, kter˘ nyní Ïije a tvofií
v Praze. Na vernisáÏi v sobotu 15. fiíjna
od 14.00 hodin vystoupí brnûnsk˘ herec
a zpûvák Zdenûk Junák.

V̆ stava je pofiádána ve spolupráci se
spoleãností ART PERISCOPE.

Setkání s biotronikem
Tomá‰em Pfeifferem

Zveme vás na spoleãné zamy‰lení
nad otázkami a záhadami Ïivota.

Témata pfiedná‰ek urãují náv‰tûv-
níci sami, a to sv˘mi dotazy. Tyto se
mohou t˘kat velmi rozmanit˘ch oblastí
Ïivota, jako je biotronická prevence, filo-
sofie a jiné.  Okruh otázek, které se
v Duchovní univerzitû Bytí objeví, je
tedy nesmírnû ‰irok˘. Jsou to otázky
osudu, smyslu Ïivota, nauka o vznikání,
celkovû otázky filosofie Bytí, a to i s do-
pady do hmotn˘ch oborÛ.  Vstupné je
dobrovolné. Na závûr pfiedná‰ek pro-
bûhne biotronické pÛsobení formou roz-
louãení.

Ti‰nov, Mûstské kulturní stfie-
disko, Ml˘nská 152, nedûle 23. 10.
2011 od 17.00 hodin.



Kultura

12 TI·NOVSKÉ NOVINY 17/2011

Mûstská knihovna Ti‰nov
– dûtské oddûlení 

Pozvánka do knihovny
Nabídka besed pro Ïáky
1. – 7. tfiíd základních ‰kol

¤íkejte si se mnou – beseda o Ïi-
votû a díle jednoho z nejznámûj‰ích ães-
k˘ch autorÛ Franti‰ka Hrubína. Letos
si pfiipomínáme 100. v˘roãí narození to-
hoto básníka a dramatika, kter˘ vût‰inu
své tvorby vûnoval právû dûtem. Beseda
je urãena pro Ïáky 1. – 2. tfiíd.

Srdce a kfiídla Heleny Zmatlíkové
– beseda o v˘znamné ãeské ilustrátorce
pfiinese dûtem fiadu zajímavostí z jejího
Ïivota i tvorby. Více jak padesát let pat-
fiila mezi pfiední ilustrátory, sv˘mi ob-
rázky doplnila témûfi 300 titulÛ knih.
Její ilustrace si svou nûhou, veselostí
a krásou získaly jak dûti tak dospûlé na
celém svûtû a bylo jí udûleno nejedno
ocenûní za nejkrásnûj‰í kníÏku.

Nad knihami Martiny Drijverové
– beseda o souãasné ãeské spisovatelce,
která právem získala za svoji tvorbu pro
dûti nûkolik literárních cen: devûtkrát
obdrÏela prestiÏní cenu SUK „Cenu uãi-
telÛ“ za pfiínos k rozvoji ãtenáfiství, dva-
krát nakladatelskou cenu Albatrosu za
„Nejkrásnûj‰í knihu roku“ a mnoho dal-
‰ích. Z jejich kníÏek je cítit velké pocho-
pení pro dûtsk˘ svût i du‰i.

Vesele s Ondfiejem Sekorou – be-
seda pfiedstaví zaãínajícím ãtenáfiÛm
autora, kter˘ cel˘ svÛj Ïivot rozdával ra-
dost a ‰tûstí a jehoÏ dílo bylo pro mnohé
ãtenáfie vstupní branou do ãarovného
svûta knihy.

Astrid z Wimmerby – povídání o Ïi-

votû a díle Astrid Lindgrenové, která za
svÛj Ïivot získala neuvûfiitelnou pfiízeÀ
ãtenáfiÛ a celou fiadu ocenûní.
Pfiipomínali jsme si její 100. v˘roãí na-
rození.

BoÏena Nûmcová – beseda vûno-
vaná nejznámûj‰í ãeské spisovatelce,
autorce jednoho ze stûÏejních dûl na‰í
literatury – Babiãky. Vyprávûní zachy-
cuje její dûtství a nelehk˘ osobní Ïivot.
Beseda je urãena pro Ïáky 4. – 5. tfiíd.

Hledání radosti Franti‰ka Nepila
– povídání o Ïivotû a díle autora, kter˘
ve sv˘ch knihách kladl dÛraz na hod-
noty pro ná‰ Ïivot dÛleÏité, ale ãasto
opomíjené. Jeho prózy pro dûti spojuje
jemn˘, moudr˘ a laskav˘ humor, s kte-
r˘m nahlíÏel na okolní svût, na jeho
kladné i záporné stránky. Mûl rád rodn˘
kraj, pfiírodu, historii – v‰ude tam ãer-
pal inspiraci pro psaní sv˘ch kníÏek.

Knihovna, ‰kola a moje záliby
– seznámení s moÏnostmi, které nabízí
nauãná literatura, ‰kolní a multime-
diální encyklopedie v oblasti vzdûlávání
a zábavy. Seznámení s jednotliv˘mi
skupinami nauãné literatury, podrobn˘
v˘klad ke v‰eobecn˘m i tématick˘m
encyklopediím.

Po internetu do knihovny – on-line
katalog s podrobn˘m v˘kladem, vyhle-
dávání informací o knihách, rezervace
– praktické procviãování.

Besedy zahrnují orientaci v kni-
hovnû, pfiehled knihovního fondu a na-
uãné literatury.

Termíny besed je tfieba  pfiedem do-
mluvit: tel. 549 121 003

Srdeãnû zveme k náv‰tûvû knihovny!



Kultura

13TI·NOVSKÉ NOVINY 17/2011

V˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce

Od 1. fiíjna do 15. listopadu 2011 mÛÏe-
te v Domovû sv. AlÏbûty nav‰tívit novou
v˘stavu obrazÛ s názvem „Pestr˘ svût ko-
lem nás“. V̆ tvarné práce pfiedstaví Ïáci
Základní umûlecké ‰koly Jaroslava
Kvapila z Brna.

ZU· Jaroslava Kvapila je nejstar‰í
a nejvût‰í v Brnû s více neÏ padesátiletou
tradicí v˘tvarné pedagogiky. Jejím základ-
ním posláním je rozvíjet v˘tvarnou tvofii-
vost a v˘tvarné dovednosti dûtí, ÏákÛ, stu-
dentÛ i dospûl˘ch. Zamûfiuje se pfiedev‰ím
na pfiípravu na stfiední a vysoké umûlecké
‰koly.

Îáci ZU· Jaroslava Kvapila v prosto-
rách Domova sv. AlÏbûty vystavují témûfi
pravidelnû kaÏd˘ rok. Pod vedením paní u-
ãitelky Marie ·rámkové, která jiÏ 15 let
spolupracuje s Chantal Poullain pro na-
daci Archa Chantal, zhotovují mimo jiné

i práce pro zpfiíjemnûní prostfiedí v rÛz-
n˘ch zdravotnick˘ch zafiízeních. Jejich vÛ-
bec nejstar‰ím poãinem je v˘zdoba
Dûtského oddûlení Kliniky plastické chi-
rurgie na Berkovû ulici v Brnû. Pak násle-
dovala Dûtská nemocnice v âern˘ch Polích
a Dûtské centrum na Klinice popálenin
a rekonstrukãní chirurgie v Bohunicích.
V leto‰ním roce jejich díla rozzáfiila barva-
mi Dûtské oddûlení Nemocnice Na
Homolce a Fakultní nemocnice Na Bulovce
v Praze. Jejich obrázky také rozveselují
prostfiedí v nûkolika brnûnsk˘ch domovech
pro seniory, a to ve Starém Lískovci,
v Bystrci, Lí‰ni a dal‰ích.

Doufáme, Ïe „Pestr˘ svût kolem nás“,
vidûn˘ oãima mlad˘ch umûlcÛ, rozjasní
a prozáfií nastávající podzimní dny nejen
na‰im klientÛm, ale také pozitivnû zapÛ-
sobí na ostatní náv‰tûvníky.

Srdeãnû Vás zveme a tû‰íme se na Va‰i
náv‰tûvu na ÎernÛvce dennû od 9.00 do
17.00 hodin.

JP.
Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
11. – Den otevfien˘ch dvefií DPS Králova 9.00 – CSS
12. 10. a K âimperku 17.00
12. 10. Komici kino Svratka 19.00 Kavárna U kina
19. 10. Boris Krajn˘ velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– klavírní recitál – KPH
22. 10. MC Colectiv – Reggae Café U Palce 21.00 Café U Palce
23. 10. Setkání s biotronikem – T. Pfeiffer MûKS 17.00
23. 10. Autogramiáda se spor- Podhorácké muzeum 17.00 Podhorácké muzeum

tovními gymnastkami
28. 10. Pepa Nos Café U Palce 19.00 Café U Palce

V˘stavy
Datum Akce Místo
15. 10. – 1. 12. Ale‰ Knotek – obrazy Jamborova galerie

2. 10. – 6. 11. Autogramy slavn˘ch Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
11. 9. – 4. 11. Dobrovolnictví na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova

3. 10. – 16. 11. Duhov˘ svût MûK
29. 9. – 29. 11. Vãely a vãelafiení na Ti‰novsku Galerie Na schodech

Jinde
Datum Akce Místo

1. 10. – 15. 11. Pestr˘ svût kolem nás Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka
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Den otevfien˘ch dvefií

Ve stfiedu 19. 10.
2011 v dobû od
8.00 do 16.30 hod.
probûhne na na‰í

‰kole „Den otevfien˘ch dvefií“.
Îáci i uãitelé ‰koly Z· Ti‰nov,

nám. 28. fiíjna srdeãnû zvou k prohlídce
prostor ‰koly v rámci Dne otevfien˘ch
dvefií. Kromû tradiãních míst urãen˘ch
pro v˘uku ÏákÛ si náv‰tûvníci mohou
prohlédnout novû revitalizovanou budo-
vu ‰koly.

ZároveÀ tento den probûhne první
setkání „Pfied‰kolákÛ“ v 15.30 hod.
v uãebnû dramatické v˘chovy.

V‰ichni jste srdeãnû zváni!

Smí‰kova do toho!

Prázdniny defini-
tivnû skonãily
a nov˘ ‰kolní rok
na Z· Smí‰kova se
rozbûhl velmi

rychle se v‰ím, co k nûmu patfií. V ma-
lém ohlédnutí bychom je‰tû rádi zhod-
notili minul˘ ‰kolní rok, kter˘ byl po
sportovní stránce pro nás opût velmi
úspû‰n˘.

Celkem, i se v‰emi postupy, jsme se
zúãastnili  35 soutûÏí. Jsme jedna
z mála ‰kol na na‰em okrsku, která se

snaÏí zapojit dûti do co nejvíce sportov-
ních soutûÏí a v konkurenci okresu
Brno-venkov i celého Jihomoravského
kraje se rozhodnû neztrácíme.

1. místo 2. místo 3. místo ostatní
okrsek 3 3 1 2
okres 7 2 6 4
kraj 1 1 5

PrÛpravou v‰em sportÛm je atletika
a gymnastika, která se tû‰í ãím dál vût-
‰í oblibû a obzvlá‰È v atletice jsme pra-
videln˘mi úãastníky krajsk˘ch kol, kde
se jiÏ pot˘káme se ‰kolami s atletick˘m
zamûfiením a rozhodnû nedûláme ‰kole
ani mûstu ostudu.

Mezi dal‰í oblíbené sporty patfií flor-
bal, fotbal a basketbal, kde i díky tomu,
Ïe na‰imi Ïáky jsou svûfienci sportov-
ních klubÛ, se nám dafií mít dobré v˘-
sledky.

Jsme velmi rádi, Ïe i nadále nám ve-
dení ‰koly umoÏÀuje s dûtmi kvalitnû
pracovat, úãastnit se soutûÏí a tím pod-
porovat zájem dûtí o pohyb a sport.

V souãasné dobû pracujeme na zve-
fiejnûní v‰ech v˘sledkÛ, fotek a pfiehledÛ
na webov˘ch stránkách ‰koly a do kon-
ce fiíjna byste tam mûli najít v‰e pod-
statné, co se na na‰í ‰kole kolem sportu
dûlo a i nadále dûje.

Cel˘ minul˘ ‰kolní rok zavr‰il jiÏ de-
sát˘ roãník Sportovce roku, kde jsou vy-
hodnoceni nejlep‰í sportovci z kategorie
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6. a 7. tfiída a 8. a 9. tfiída a dále vítû-
zové ankety, kde hlasují sami Ïáci.

Za mlad‰í kategorii se celkov˘mi ví-
tûzi stali Tereza Kovafiíková a ·tûpán
·paãek, ve star‰í kategorii Petra
Novotná a Ladislav Dufek.

Vûfiíme, Ïe i letos nás nepfiejde chuÈ
sportovat, bojovat a vítûzit. K tomu si
jen mÛÏeme pfiát, aby se sportovcÛm vy-
hnula zranûní, uãitelé aby neztratili
svÛj elán a chuÈ do práce a aby na‰li se
sv˘mi svûfienci spoleãnou cestu k cíli.

Kabinet TV

Mozek roku

Na konci roku jsme na Z· Smí‰kova
vyhla‰ovali nejen  sportovce, ale i Ïáky,
ktefií se zúãastnili rÛzn˘ch olympiád
a vûdomostních soutûÏí. Byla hodnocena
nejen úãast, ale i umístûní v okresním
a krajském kole. Nejlep‰ích v˘sledkÛ
dosáhla L. BartoÀová, která jen o nûko-

lik bodÛ porazila O. Pokorného a na
3. místû se umístila P. Trmaãová.

H.S.

Sereì opût v Ti‰novû

Rok se s rokem se‰el a v pátek 23. 9.
jsme na na‰í ‰kole Z· Smí‰kova opût
pfiivítali na‰e slovenské pfiátele ze
Sereìi. Jak uÏ se stalo za tûch nûkolik
let spolupráce dobr˘m zvykem, pomûfiili
Ïáci pfii této pfiíleÏitosti síly v meziná-
rodním sportovním klání.

Dopoledne se na hfii‰ti závodilo v at-
letice. K vidûní bylo mnoho kvalitních
v˘konÛ a Ti‰nováci si s jasnou pfievahou
vybojovali vítûzství.

Odpoledne probíhaly míãové sporty.
V basketbalu mûly jasnou pfievahu ten-
tokrát dívky ze Sereìi, ale ostatní
prvenství ve fotbalu chlapcÛ a florbalu
dívek i chlapcÛ zÛstalo doma.

AÏ se uvidíme zase za rok, doufejme,
Ïe se na‰e úspûchy zopakují.

H.S.
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Gymnázium Ti‰nov vãera
a dnes

Pod tímto názvem se skr˘vá
v˘zva urãená v‰em, ktefií mají
osobní ãi rodinnou vazbu na

ti‰novské gymnázium. Cílem této v˘zvy
je shromáÏdit jak˘koliv historick˘ i ne-
dávn˘ materiál, kter˘ by stal základem
prezentaãního archívu této devadesáti-
leté vzdûlávací instituce.

Jedná se zejména o fotografie, filmy,
zvukové nahrávky, uãební pomÛcky,
uãebnice, texty, dopisy, diplomy, her-
báfie, kroniky, alba ... Darovan˘ mate-
riál se struãn˘m popisem mÛÏete pfiedat
na sekretariátu ‰koly. Vûci zapÛjãené
budou po zkopírování vráceny. S pfiípad-
n˘mi dotazy se obracejte na Mgr. ·vá-
benskou (svabenska@gymtisnov.cz).

„A zase jsme v zápfiahu…“

Letos se dûti a tety z Dûtského
domova v Ti‰novû opût zapojily do pro-
jektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou
Kynychovou a Novou. Letos je to 5. roã-
ník této charitativní akce. Projekt vede
t˘m lektorÛ, ktefií dûti uãí základÛm
aerobiku, zumby, MTV dance a muzi-
kálu. Je to „hejbací“ projekt pro v‰echny
dûti z dûtsk˘ch domovÛ. Cílem celého
projektu je v dûtech probudit nad‰ení
z pohybu a zájem o aktivní trávení vol-
ného ãasu. LoÀsk˘ rok jsme nastoupili
jako „nováãci" pouze ve tfiech katego-
riích, ale i pfiesto jsme získali dvû zlaté
medaile. Dûti byly z projektu tak nad-
‰ené, Ïe jsme letos zapojili dûti do
v‰ech kategorií. V létû jsme absolvovali
taneãní soustfiedûní ve Zlenici, kam byli
vysláni jen „zástupci“, ktefií se uãili
dané choreografie, jejich úkolem pak
bylo pfiedat nauãené dovednosti ostat-

ním dûtem v DD. Nácviky jsou v sou-
ãasné dobû v plném proudu, protoÏe nás
ãeká dal‰í soustfiedûní a následnû finá-
lové závody v Praze. Finálové závody
probûhnou 19. listopadu v Kongresovém
centru v Praze, kde svou úãastí mÛÏete
podpofiit v‰echny zapojené dûtské do-
movy. V̆ tûÏek ze vstupného pÛjde vítûz-
nému dûtskému domovu.

Tak neváhejte pfiijít a podpofiit dûti
z dûtsk˘ch domovÛ z celé âeské repub-
liky, ãeká vás velkolepá taneãní show.
A kdyÏ tak nám aspoÀ drÏte palce...

Dûti a tety z Dûtského domova Ti‰nov

Den pro rodinu

Dne 28. 8. 2011 jsme byly s dûtmi
z Dûtského domova v Ti‰novû pozvány
do firmy Tyco Electronics Czech, s.r.o.
na ,,Den pro rodinu". Pozvání jsme rády
pfiijaly. Dûti mohly v doprovodném pro-
gramu vystoupit se  sv˘mi taneãními
vystoupeními, se kter˘mi reprezentují
Dûtsk˘ domov Ti‰nov na taneãních pfie-
hlídkách a soutûÏích. Mohly se také po-
chlubit v˘tvarn˘mi pracemi a v˘robky,
které ve svém volném ãase vyrábûjí. Za
to byly náleÏitû odmûnûny, a to nejen po-
tleskem. Velké pfiekvapení nás ãekalo
pfii pfiedání ‰eku, kter˘ byl v˘sledkem
sbírky zamûstnancÛ a úãastníkÛ Dne
pro rodinu. Celému dûtskému domovu
udûlal velkou radost. Tento ‰ek bude
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vyuÏit na projekt Hejbejte se a zpívejte
s Hankou a Novou. Tento projekt pod-
poruje taneãní, pûvecké a pohybové do-
vednosti dûtí. V tomto roce chceme do
tohoto projektu zapojit co nejvíce dûtí,
tak se nám darovan˘ ‰ek velice hodí.
Proto touto cestou moc dûkujeme v‰em
organizátorÛm, zamûstnancÛm a v‰em,
ktefií do sbírky pfiispûli. Souãasnû také
dûkujeme v‰em, ktefií nav‰tívili ná‰ stá-
nek s v˘robky a odnesli si od nás mal˘
dáreãek a pfiispûli do na‰í kasiãky na
stánku. Tato ãástka bude pouÏita na v˘-
tvarné potfieby na dal‰í tvofiení dûtí.
Celá akce byla úÏasná, dûti si jí moc
uÏily a mûly velkou radost z pûknû pro-
Ïitého dne. V‰ichni se zapojili do pfiipra-
ven˘ch soutûÏí a dokonce se nechali vy-
fotit, namalovat a uãesat. Touto cestou
bychom je‰tû jednou chtûli moc podûko-
vat za v‰echny dûti. Dûkujeme v‰em za-
mûstnancÛm za krásnû proÏit˘ den a za
finanãní podporu.

Dûti a tety z Dûtského domova Ti‰nov

Pfiíkladná spolupráce
s matefiskou ‰kolou

Chtûli bychom touto cestou vyslovit
velké díky ãlenÛm âeského zahrádkáfi-
ského svazu, ktefií na‰im dûtem jiÏ dru-
h˘m rokem umoÏnili sledovat v˘robu
mo‰tu ve své provozovnû.

Dûti, které v loÀském roce v˘robu
mo‰tu vidûly, se jiÏ na zaãátku záfií
ptaly, zda mají nosit jablíãka a jestli
opût pÛjdeme dûlat mo‰t. Sv˘m dût-
sk˘m zpÛsobem informovaly kamarády,
jak to v „mo‰tárnû“ vypadá, jak to tam
vrãí a jak teãe z posekan˘ch jablíãek
‰Èáva.

V den „D“ si pfiijel pan Hamák pro
nasbíraná jablka a dûti ve dvou skupin-
kách vyrazily za nimi.

Hodní str˘cové a teta jim vysvûtlili,
co je potfieba s jablíãky udûlat, k ãemu je
jak˘ stroj, názornû pak cel˘ proces
pfiedvedli a na závûr dûti ãerstv˘ mo‰t
ochutnaly. Zbytek jsme si odnesli do
‰kolky a pochutnali si na sladkém
mo‰tu u obûda.

Pro dûti to byl velmi siln˘ záÏitek,
kter˘ je inspiroval k vyprávûní a v˘-
tvarné ãinnosti. Nûktefií chlapci byli tak
zaujati lisem, Ïe pfiem˘‰leli, jak funguje
a snaÏili se ho sestrojit. A mnohé dûti
zmûnily k lep‰ímu svÛj postoj k ovoci
a pfiírodním ‰Èávám.

Není bûÏné, Ïe dospûlí nechají dûti
nahlédnout pod pokliãku sv˘ch ãinností,
zamûstnání a vzniku vûcí, se kter˘mi
pfiicházejí bûÏnû do kontaktu, a pfiitom
je to to nejcennûj‰í, co dûti posouvá dál.
ProtoÏe dûti jsou v tomto vûku jako
houbiãky nasávající nové zku‰enosti
a poznatky „kradou oãima“, a i kdyÏ
v mnohém nezvládnou ãinnosti prak-
ticky, je to pro nû ãást skládaãky, která
do sebe pûknû zapadá a vytvofií dohro-
mady svût.

Proto je‰tû jednou velké díky za obû-
tavost, trpûlivost a nad‰ení pro va‰i
práci.

Mnoho úspûchÛ v dal‰í ãinnosti
pfiejí dûti i zamûstnanci M· „Na
Palouãku“, Horova.
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Hlídání dûtí v RC Studánka
– od 0 do 6 let

Potfiebujete zajít k lékafii ãi na úfiad?
Máte moÏnost pfiiv˘dûlku a potfiebu-

jete pohlídat Va‰e dûti?
Nabízíme jednorázové i pravidelné

hlídání dûtí v prostorách na‰eho rodin-
ného centra.
Hlídáme v pondûlí a v pátek od 8.00
do 12.00 (domluva jiného ãasu je
moÏná).
Ceny za hlídání: 1 hod. 50,- Kã, 2 hod.
90,- Kã, 3 hod. 120,- Kã, 4 hod. 150,- Kã
Ceny pro ãleny o.s.: 1 hod. 40,- Kã,
2 hod. 70,- Kã, 3 hod. 100,- Kã, 4. hod.
130,- Kã
Hlídání je lep‰í si pfiedem rezervovat na
telefonu: pondûlí – 608 878 101, Monika
a pátek – 732 744 247, Dana.

Je ale moÏné pfiivést dítû i v den hlí-
dání (s rizikem odmítnutí).

O dûti peãují zku‰ené tety – ma-
minky s potfiebn˘m vzdûláním. Dítû má
mít s sebou pfiezÛvky, náhradní oble-
ãení, event. pleny, svaãinku a pití, even-
tuálnû oblíbenou hraãku. V pfiípadû do-
stateãného zájmu o tuto sluÏbu bude hlí-
dání roz‰ífieno i na dal‰í dny (pfiípadnû
na více hodin).

DDM oznamuje

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

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

Novinky Domeãku v krouÏcích
pro dûti i pro dospûlé

Ekoateliér
V‰e se dá zuÏitkovat, staãí nápad a ‰i-
kovné ruce. Pro dûti od 2. tfiídy.

Stfieda 16.00 – 17.30, cena: 320,- Kã/
pololetí.

Florbal – holky
Pro holky od 3. tfiídy.
Stfieda 15.30 – 16.30, cena: 240,- Kã/
pololetí.

Plavání
Základy a zdokonalování v‰ech plavec-
k˘ch stylÛ, dal‰í vodní aktivity (vodní
pólo, záchrana tonoucího, hry ve vodû…),
bazén Lomnice. Pro dûti 3. – 7. tfiída.
Stfieda 15.30 – 17.45, cena: 520,- Kã/
pololetí.

Sportovnû – vodáck˘ krouÏek
Sport, hry, v˘lety, vodní turistika (teorie
i praxe, v˘cvik na lodi). V zimních mûsí-
cích hry v tûlocviãnû, v˘lety do pfiírody.
Pro dûti od 9 let.
Pondûlí 14.30 – 16.00, cena: 320,- Kã/
pololetí.

Angliãtina pro dûti 1. tfiída
DÛraz je kladen na schopnost porozu-
mût slovu a správnû reagovat, slovní zá-
soba a jednoduchá gramatika zábavnou
formou, poslech. Pro dûti  z 1. tfiídy.
âtvrtek 13.30 – 14.30, cena: 600,- Kã/
pololetí.

Angliãtina pro dûti 2. – 3 tfiída
ãtvrtek 14.45 – 15.45, cena: 600,- Kã/
pololetí

Angliãtina pro dûti 4. tfiída a star‰í
ãtvrtek 16.00 – 17.00, cena: 600,- Kã/
pololetí

Angliãtina zaãáteãníci pro mládeÏ
i dospûlé
Porozumûní mluvenému slovu a schop-
nost reagovat, dorozumût se a komuni-
kovat v bûÏn˘ch, kaÏdodenních situa-
cích. Podle zájmu mohou b˘t zafiazeny
i prvky záÏitkové pedagogiky. 
âtvrtek 17.15 – 18.15, cena: 600,- Kã/
pololetí, 1 200,- Kã dospûlí.
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Angliãtina pro mírnû pokroãilé
pro mládeÏ i dospûlé
Procviãení gramatiky a roz‰ífiení slovní
zásoby, obohacení jazyka o prvky bûÏné,
hovorové angliãtiny, pfiedev‰ím frázová
slovesa a idiomy. Podle individuálního
zájmu skupiny mÛÏe b˘t zafiazena cí-
lená pfiíprava k maturitû ãi na zkou‰ku
FCE.
âtvrtek 18.30 – 19.30, cena: 600,- Kã/
pololetí, 1 200,- Kã dospûlí.

Linux – pro mládeÏ i dospûlé
Práce s operaãním systémem Linux.
Pondûlí 15.45 – 17.00, cena: 320,- Kã/
pololetí, 640,- Kã dospûlí.

Fotokurz – pro mládeÏ i dospûlé
Kurz je urãen pro zaãáteãníky, ktefií se
chtûjí seznámit se sv˘m  fotoaparátem
a chtûjí si vyzkou‰et manuální nastave-
ní. Pro mládeÏ od 15 let.
Pátek 15.00 – 16.00, cena: 320,- Kã/ po-
loletí, 640,- Kã dospûlí.

Kurzy pro dospûlé:

Korálkování – ‰perky, pfiívûsky, vánoãní
ozdoby
Úter˘ 14.00 – 16.00, cena: 720,- Kã/ po-
loletí.

Keramika – tvorba volná i podle návo-
dÛ, toãení na kruhu.
Úter˘ 17.00 – 18.30, cena: 1 120,- Kã/
pololetí
Stfieda 17.00 – 19.00, cena: 1 200,- Kã/
pololetí

Fimo – moderní modelovací hmota,
‰perky, figurky, pfiívûsky.
Pátek 14.00 – 16.00, cena: 720,- Kã/po-
loletí

Tradiãní ãínská bojová umûní – interní
ãínské bojové styly.
âtvrtek 18.30 – 20.00

Aerobik – Pá 19.30 – 20.30

Zumba – Út 18.00 – 19.00 a St 20.00
– 21.00, cena: 50,- Kã/lekce.

Rekondiãní cviãení vede Mgr. Titus
Ondru‰ka, dlouholet˘ pfiedná‰ející
a lektor pfiedmûtu Harmonizaãní cviãení
na Fakultû sportovních studií MU. Více
na www.tituson.eu. Poãet úãastníkÛ
omezen.
St 19.00 – 20.00

Na v‰echny kurzy mÛÏete pfiijít bez
pfiedbûÏného pfiihlá‰ení. Pfiijìte nezá-
vaznû vyzkou‰et!

Informace na www.ddm-tisnov.cz,
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz, tel. 549
410 118

Registrace do krouÏkÛ a placení
‰kolného – od 3. 10. do 21. 10. 2011.
Roz‰ífiená pracovní doba kanceláfie  Ing.
Koláãka: pondûlí – ãtvrtek 8 – 11, 13
– 18, pátek 8 – 11, 13 – 17
·kolné se platí na celé pololetí (fiíjen
– leden).

DDM Ti‰nov a RC Studánka
srdeãnû zvou celé rodiny
na akci s názvem

BRAMBORIÁDA
Ve stfiedu 26.10. od 14.30 hodin

(v dobû podzimních prázdnin) v zahradû
u DDM Ti‰nov.

Dûti i dospûlí se mohou tû‰it na
bramborové vyrábûní a tiskání, brambo-
rovou olympiádu a i jejich mlsné jaz˘ãky
si pfiijdou na své v bramborové kuchyni.
KaÏdého úãastníka ãeká nûjaké pfiekva-
pení. V 16.30 Bramboriádu zakonãíme
u ohnû s pohádkou a písniãkami. Koná
se za kaÏdého poãasí!

S sebou kuriozní bramboru do sou-
tûÏe a ‰pekáãky na opékání.
Vstupné 30 Kã za dítû.
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Pfiipravujeme:
Pfiímûstsk˘ tábor o podzimních prázd-
ninách – 26. – 27. 10. 2011
FIMO kurz – ‰perky s podzimní téma-
tikou – nedûle 23. 10. 2011
Kurzy na PC pro dospûlé – fiíjen – li-
stopad.
Více informací a pfiihlá‰ky na
www.ddm-tisnov.cz

12. narozeniny Domeãku
– MÛj pes kamarád

V nedûlním odpoledni, o svatovác-
lavsk˘ch hodech, se Riegrovou ulicí
v Ti‰novû  nesly nejenom písniãky z ko-
lotoãÛ, ale ze zahrady Domeãku se oz˘-
valo i ‰tûkání pejskÛ.

Ti sem pfii‰li se sv˘mi dûtsk˘mi pá-
níãky na soutûÏní odpoledne ,,MÛj pes
kamarád“.

Napfied soutûÏili ve zdolávání pfieká-
Ïek. Pfieskakovali prkno, proplétali se
slalomem, proskakovali kruhem, pro‰li
se po laviãce a na závûr prolézali tune-
lem. KaÏd˘ pejsek se s tím vypofiádal po
svém. Nûkter˘ závodil jakoby vûdûl,
Ïe se mu mûfií ãas, jiného víc zajímali
diváci a ostatní pejsci. Potom mûly dûti
ukázat, jak je pejsek poslouchá a tak
dávaly povely – sedni, lehni, zÛstaÀ, ke
mnû a aport. Tady se také nûktefií pfied-

vádûli a dávali si na ãas, neÏ se roz-
hodli úkol splnit. Tfieba efektní podr-
bání se za uchem bylo mnohem dÛleÏi-
tûj‰í neÏ nûjak˘ aport. V poslední sou-
tûÏi se hodnotil nejsladûnûj‰í pár dítû
– pes.

Mezi soutûÏemi se diváci i soutûÏící
mohli podívat na rÛzn˘ v˘cvik psÛ.
Ti‰nov‰tí kynologové pan Bracek a pan
Vitula spolu s Hanou ·tanclovou nám
pfiedvedli, co umí vycviãen˘ pes anebo
jak ho to nauãit. Katka Va‰íãková nám
zase se svou fenkou Heavy ukázala
úplnû jinak vycviãeného pejska, kter˘
rád tanãí a chytá  ve vzduchu frisbee.
No a paní veterináfika MVDr. Jolana
Kaplanová nám nejenom ochotnû dûlala
veterinární dozor a kontrolovala, jestli
jsou v‰ichni pejsci oãkovaní, ale také
nám se svojí fenkou Barchetkou pfied-
vedla, jak hledá záchranáfisk˘ pes tfieba
zranûného ãlovûka.

Dûti i rodiãe se v zahradû DDM také
mohli informovat o pfiipravovan˘ch
krouÏcích a prohlédnout fotky z táborÛ. 

Dûkujeme tûmto sponzorÛm za
pûkné ceny pro soutûÏící  pejsky:
Akarazoo – obchod s chovatelsk˘mi po-
tfiebami, www.royalstore.eu – interne-
tov˘ obchod s chovatelsk˘mi potfiebami
a Sanovet – veterinární ordinace.

Dûkujeme také v‰em porotcÛm,
úãinkujícím, pomocníkÛm, ale i soutûÏí-
cím a divákÛm za zdárn˘ prÛbûh akce
a pûkné odpoledne.

MÛj pes kamarád – v˘sledky soutûÏí

PfiekáÏková dráha
Kategorie dûti do 10 let
1. místo: Jana Zavfielová s Emou
2. místo: Simona Juricová s Amálkou
3. místo: Michaela Kaplanová

s Barchettou

Kategorie nad 10 let
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1. místo: Barbora Váchová s Lili
2. místo: Igor Kaplan s Barchettou
3. místo: Klára Humpolíková s Jessie

Jak tû pejsek poslouchá
Kategorie dûti do 10 let
1. místo: Barbora Králíková  s Denisou
2. místo: Jana Zavfielová s Emou
3. místo: Eli‰ka Zoe Marková s Adélkou

Kategorie dûti nad 10 let
1. místo: Barbora Váchová s Lili
2. místo: Igor Kaplan s Barchettou
3. místo: Klára Humpolíková s Jessie

O nejsympatiãtûj‰í pár
1. místo: Barbora Králíková
2. místo: Eli‰ka Janeãková
3. místo: ·imon a Eli‰ka Markovi

Karolína Divi‰ová

Porota: Katefiina Va‰íãková – chovatelka
Border kolií, MVDr. Jolana Kaplanová
– ordinace SANOVET, Vladimír Bracek
– ãlen kynologického klubu Ti‰nov.

Nácvik sletové skladby
Kontrasty

V jednom z minul˘ch vydání
Ti‰novsk˘ch novin jsme slíbili na‰e ob-
ãany informovat o moÏnosti úãasti pfii
realizaci skladeb XV. v‰esokolského sle-
tu. Dal‰í skladbou, která se bude nacvi-
ãovat v Sokole Ti‰nov, je skladba
Kontrasty. Je urãena pro Ïeny a muÏe
a byla úspû‰nû pfiedvedena na svûtové
gymnaestrádû. Zveme v‰echny zájemce
ke spoleãnému nácviku. První sraz cvi-
ãencÛ bude ve stfiedu 19. 10. v 19 hodin
v sokolovnû. Vedoucím nácviku je Marie
Frantová.

Jan Sláma – náãelník

Drakiáda

1. Brìo Ti‰nov Gingo Vás srdeãnû
zve na Drakiádu, která se koná 23. 10.
2011.

Sraz úãastníkÛ je ve 14.00 na
Honech za Kuk˘rnou u domu s peãova-
telskou sluÏbou, kde bude aÏ do 14.30
probíhat registrace soutûÏících. Va‰i
draci se budou pou‰tût na poli smûrem
k vodárnû a slavnostní vyhodnocení
bude v 15.00 hod. Porota bude hodnotit
zvlá‰tû originalitu, v˘tvarné zpracování
a letové schopnosti, proto pfiijìte pokud
moÏno s vlastnoruãnû vyroben˘mi
draky. V pfiípadû de‰tû se drakiáda ne-
koná. Tû‰í se na Vás ti‰novská brìata.

Barãa

Svaz postiÏen˘ch civilizaã-
ními chorobami v âR, o.s.
Okresní v˘bor Brno – venkov

Plán rekondiãních tfiídenních pobytÛ
zvan˘ch Vánoãní na Hotelu Pavla.
19. 11. – 22. 11. 2011 (sobota – úter˘)
22. 11. – 25. 11. 2011 (úter˘ – pátek)
25. 11. – 28. 11. 2011 (pátek – pondûlí)

Vedoucí Emilie Krãmová, tel. 549
413 171, mob. 607 242 138, 605 832 454.

Dal‰í 2 pobyty budou v listopadu
v Penzionu Horácko U Stud˘nkÛ – Tfii
Studnû.
Vedoucí Eva StaÀková – ·mídková,
tel. 546 413 233, mob. 607 569 187.

Darujte nepotfiebné

Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko vyhla‰uje sbírku na podporu
své ãinnosti a to prostfiednictvím pfied-
mûtÛ, které doma jiÏ nepotfiebujete.
NashromáÏdûné dary budou nabídnuty
na ble‰ích trzích 22. 10. od 8 do 11 ho-
din v Ti‰novû. V̆ tûÏek bude vyuÏit na
realizaci projektÛ Ekoporadny
Ti‰novsko a Lesního rodinného klubu
na Ti‰novsku. V‰e cenné a neprodané
bude následnû vûnováno Diecézní
Charitû Brno.
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Konkrétnû mÛÏete darovat staroÏit-
nosti, domácí potfieby, hraãky, knihy, ne-
vhodné dárky, bytové doplÀky apod.
Pofiadatelé sbírky si vyhrazují právo ne-
pfiijmout obno‰ené obleãení, elektroni-
ku, objemné pfiedmûty apod. Pfiedávka
je moÏná do 20.10. v otevírací dobû
Ekoporadny Ti‰novsko, a to v úter˘ od
13 do 16.30 nebo ve ãtvrtek od 13 do
17.30.
Kontakt: Ekoporadna Ti‰novsko,
nám. 28. fiíjna, ã. p. 28, tel.: 549 210 805,
723 543 910, e-mail: ekoporadna@tis-
novsko.eu.

Za pfiípadnou podporu dûkujeme!
Karolina Krátká a Hana Ondru‰ková 

Ble‰í trhy 22. fiíjna

V sobotu 22. fiíjna bude
prodej místních potravin
a v˘robkÛ zpestfien pod-
zimními ble‰ími trhy.
V nabídce nûkter˘ch pro-
dávajících najdete roztodi-

vnou vete‰: domácí potfieby, hraãky,
knihy, obno‰ené obleãení, staroÏitnosti
apod. Nechcete také vy nabídnout k pro-
deji, co uÏ doma nepotfiebujete?

Zamluvení prodejního místa je
nutné pfiedem u paní Evy Zavfielové,
mûsto Ti‰nov, nám. Míru 111, pfiízemí,
tel.: 549 439 851, e-mail: eva.zavrelo-
va@tisnov.cz, která vám rovnûÏ po-
skytne bliÏ‰í informace. Prodejní místo
si mÛÏete zajistit i sami nebo nabídku
jednodu‰e rozloÏit na plachtu na zem.

Ble‰í trhy pofiádá obãanské sdruÏení
Za sebevûdomé Ti‰novsko, o.s. a mûsto
Ti‰nov.

Bioochutnávky na Ti‰novsk˘ch
trzích

Od fiíjna do prosince je pro náv‰tûv-
níky trhÛ pfiipraveno dal‰ích pût ochut-

návek z biopotravin a místních pro-
duktÛ. Souãástí je také poradna zdra-
vého vafiení a pfiedávání receptÛ. Více
informací poskytuje Lucie Entlerová:
l.entlerova@email.cz, tel. 776 670 608,
739 655 953. Biochutnávky budou za-
mûfieny na d˘nû na slano i na sladko
(8. 10.), povidla (22. 10.), zelné placky,
povidlové koláãky, jableãné mini ‰trÛdly
(5. 11.), vánoãní cukroví (26. 11.)
a bramboraãku (03. 12.). Bioochutnávky
jsou realizovány v rámci projektu ob-
ãanského sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko, o. s. Aktivita nese název
Roz‰ífiení stávajících Ti‰novsk˘ch trhÛ
o farmáfiské v˘robky a je finanãnû pod-
pofiena Revolvingov˘m fondem
Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

KK

Pozvánka na charitativní
akci

Dne 26. fiíjna od 13 hodin probûhne
v pfiízemí hlavní budovy gymnázia (Na
Hrádku) „ble‰í trh“ spojen˘ s charitativ-
ní akcí. V̆ tûÏek z prodeje bude vûnován
obãanskému sdruÏení DebRA, které po-
máhá lidem s tzv. nemocí mot˘lích kfií-
del (epidermolysis bullosa).

Den stromÛ 2011 v Ti‰novû

Leto‰ní Den stromÛ, jako
obvykle pod taktovkou o.s.
Za sebevûdomé Ti‰novsko,
Ekoporadny Ti‰novsko
a komise ÎP mûsta
Ti‰nova, nám pfiinese tra-

diãní akci pfiímo ve mûstû a také nûco
nového. Na Den stromÛ ve ãtvrtek 20.
fiíjna jsme pfiipravili pokraãování obno-
vy starého sadu na Sychráku, aby se
mohli zúãastnit i Ïáci místních ‰kol.
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Alois Luká‰ek – malífi
Vysoãiny a Podhorácka
(k 100. v˘roãí narození)

Po první dekádû mûsíce fiíjna vzpo-
meneme 100. v˘roãí narození akademic-
kého malífie Aloise Luká‰ka, jehoÏ celé

malífiské dílo je spjato s Vysoãinou
a Podhoráckem. Narodil se 12. fiíjna
1911 v malé vesniãce Zlatkov u Bystfiice
nad Pern‰tejnem, vystudoval uãitelsk˘
ústav v Îatci (1933), jako mlad˘ uãitel
pÛsobil hlavnû na vesnick˘ch ‰kolách
– Ostrov nad Oslavou, Miro‰ov, Zvole,

Dal‰í ãást programu probûhne v ne-
dûli 23. fiíjna, kdy se uskuteãní vycház-
ka inspirovaná anketou „Strom
Ti‰novska“, kam byly v minul˘ch letech
navrÏeny mnohé stromy a aleje na rÛz-
n˘ch místech na‰eho regionu pro svou
krásu, stáfií nebo zajímav˘ pfiíbûh.
Chceme zaloÏit novou tradici spoleãn˘ch
v˘letÛ za stromy Ti‰novska. První v˘let
povede za vybran˘mi stromy do
Lomnice.

20. fiíjna: Oslava Dne stromÛ ve mûstû
Sázení stromu v areálu ti‰novské
nemocnice

Tento strom bude vysazen z daru o.s.
Ti‰novsk˘ vozíãkáfi v areálu ti‰novské
nemocnice s pomocí rodiãÛ a dûtí z RC
Studánka, a to od 13.00 hod.

Obnova sadu na Sychráku s herním
odpolednem pro dûti

Zaãátek sázení 10 ks stromÛ star˘ch
ovocn˘ch odrÛd je naplánován jiÏ na
13.30, aby se mohly kromû vefiejnosti
zúãastnit také dûti ze ‰kolních druÏin.
Zveme také ostatní dûti i jejich rodiãe,
aby se pfiidali.  Po vysazení je pro v‰echny
pfiipraveno odpoledne plné her a soutûÏí
k poctû ovocn˘ch stromÛ a jejich darÛ.

23. fiíjna: Vycházka za ÎiÏkov˘m
dubem a dal‰í program v Lomnici

V nedûli 23. fiíjna odjedeme autobu-
sem ve 12.40 od ti‰novského nádraÏí do
Lomnice, kde nás Ing. Dagmar
Fetterová seznámí se zámûrem obnovy
zchátralé zámecké oranÏerie, která b˘-
vala chloubou lomnického zámku. Dále
nás lomnick˘ kronikáfi Ing. Alois Vitoul
a pfiátelé z Okra‰lovacího spolku pro
Lomnici a okolí doprovodí k dubu sta-
rému témûfi 600 let, kter˘ patfií mezi
nejstar‰í stromy na Ti‰novsku. Nachází
se nedaleko vrcholku kopce LedÀov.
Pamûtníci vyprávûjí, Ïe dub je star˘
800 let nebo Ïe „pamatuje ÎiÏku“. Je
dobré se  k nûmu nyní vypravit, neboÈ
jeho stáfií se na nûm jiÏ podepsalo a ne-
víme, jak dlouho je‰tû bude Ïiv˘ a zele-
n˘. Podíváme se i k tzv. jubilejní aleji,
vedoucí ke ÎlebÛm. Sraz zájemcÛ o vy-
cházku je ve 12.30 pfied nádraÏím
v Ti‰novû, doporuãujeme turistickou
obuv.

Srdeãnû zveme malé i velké
pfiátele stromÛ.

Pofiadatelé 

Akce v sokolovnû Ti‰nov 12. 10. – 26. 10. 2011

13. 10. 16 – 19 Pfiedvádûcí akce
19. 10. 9 – 17 Prodej obuvi
22. 10. 9 – 13 Prodej obuvi
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Jimramov, Nedvûdice a v Bystfiici nad
Pern‰tejnem. Od roku 1964 se stal sa-
mostatn˘m v˘tvarníkem. Îil a tvofiil
v Nedvûdici. V letech 1945 – 1949 dál-
kovû studoval praÏskou Akademii v˘-
tvarn˘ch umûní u prof. O. Nejedlého.
Zemfiel náhle ve vûku nedoÏit˘ch 73 let
dne 14. dubna 1984 a je pochován na
nedvûdickém hfibitovû.

Syn fiídícího uãitele a matky uãitelky
domácích nauk Ïil ve skromn˘ch pomû-
rech. „Museli jsme se uskrovÀovat, Ïádn˘

pfiepych u nás nebyl“, fiíkával. Rád
vzpomínal na uãitele speciálek, se kte-
r˘mi se st˘kal – Vlastimil Rada, Josef
Wagner, Karel Pokorn˘, Max ·vabin-
sk˘, Oldfiich ·tefan, prof. ·tech. Po cel˘
Ïivot zÛstal skromn˘m ãlovûkem
a umûlcem s pûkn˘m vztahem k lidem.
Miloval rodnou krajinu: „…Mám ji moc
rád, krajinu i lidi. Znám ji od Velkého
Mezifiíãí aÏ po Blansko, od Pfiibyslavi aÏ
po Kufiim a Brno…“ I kdyÏ také maloval
i v jin˘ch oblastech (Krkono‰e, Jeseníky,
Tatry…), jeho nevyãerpatelnou domé-
nou inspirace bylo Horácko
a Podhorácko, které oslavil cel˘m kraji-
náfisk˘m dílem. Tvorbu Aloise Luká‰ka
jsem znal od samého poãátku (1954

Nedvûdice, Bystfiice nad Pern‰tejnem
1951). Luká‰ek byl krajináfi zamûfien˘
na krajinu a pfiírodu Horácka
a Podhorácka, na kraj kolem Nedvûdice,
B˘‰ovce, Sejfiku, Dolní RoÏínky, Víru
a okolí, Jimramova, Doubravníku,
KfiíÏovic a mnoha dal‰ích míst. V kraji-
náfiské tvorbû se propracoval k osobi-
tému v˘tvarnému ztvárnûní krajiny,
docílil krásnou svûtelnou modelaci,
typickou barevnost a malífisk˘ rukopis.
Jeho krajina je vût‰inou bez lidí, ale lid-

sk˘ faktor zde
v kaÏdém díle cí-
tíme, neboÈ
Luká‰ek dovedl
v podtextu dát ro-
zeznít své bohaté
citové ‰kále. Byl
v˘born˘m malí-
fiem záti‰í, kvûtin,
kvûtinov˘ch zá-
ti‰í. Maloval kra-
jinu ve v‰ech roã-
ních obdobích
a promûnách.
Zachytil v˘tvarnû

v nûkolika desítkách dûl v˘stavbu
Vírské pfiehrady (1947 – 1957)
a Uranov˘ch dolÛ v Dolní RoÏínce.

Vystavoval na desítkách samostat-
n˘ch v˘stav po celé republice (v Ti‰-
novû 1962, 1965, 1967, 1968…)
– Blansko, Boskovice, Brno, Bystfiice
nad Pern‰tejnem, Jihlava, Ivanãice,
Ostrava, Praha…, v zahraniãí
v Bulharsku (3x), Nûmecku, Maìarsku
a na Kubû. Jeho malífiské dílo je zastou-
peno v na‰ich i zahraniãních gale-riích,
sbírkov˘ch fondech, u nás napfi.
v Národní galerii Praha, Brno, Jihlava,
Horácké galerii Nové Mûsto na Moravû
aj., v zahraniãí v Bulharsku v Sofii aj.
O Luká‰kovû tvorbû byla vydána fiada
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Ti‰novsk˘ tenis má Mistry
republiky

Ti‰nov‰tí hráãi Kry‰tof a Matyá‰
Vítkovi v leto‰ní sezónû nastupovali
v soutûÏích druÏstev za TK AGROFERT
PROSTùJOV, kter˘ o nû na jafie projevil
zájem. Kry‰tof  i Mates mûli po celou se-
zónu v˘borné v˘sledky a zvítûzili na
mnoha turnajích v kategorii BABYTE-
NISU a MINITENISU. Teãkou za jejich
úspûchy je vítûzství na Mistrovstvích

âR, které se konaly v Prostûjovû
a v Praze.

Do prostûjovského areálu na finále
BABYTENISU pfiijelo osm nejlep‰ích
druÏstev ze v‰ech oblastních svazÛ
(Prostûjov, Liberec, PlzeÀ, Pardubice,
Krnov, TK Neridé, I. âLTK Praha
a Strakonice). Kry‰tof nastupoval celou
sezonu na postu ã.1 a byl tahounem ví-
tûzného t˘mu. Za svoje pÛsobení v bar-
vách prostûjovského druÏstva neprohrál
ani jeden zápas a potvrdil, Ïe je jeden
z nejlep‰ích hráãÛ ve své kategorii.

odborn˘ch pojednání, recenzí, ãasopi-
seck˘ch a novinov˘ch ãlánkÛ, reportáÏí,
katalogy k v˘stavám, monografie
(Pospí‰il), je uvádûn ve v˘tvarn˘ch
slovnících (Mir. Pavlík: Od Vevefií
k Pern‰tejnu, 2010 ad.). S Luká‰kov˘mi
obrazy se setkáváme v mnoha kultur-
ních domech, zafiízeních, rÛzn˘ch insti-
tucích, ve ‰kolách, organizacích, soukro-
m˘ch sbírkách.

Nedvûdické ‰kole  vûnoval dvacet
dva obrazy. Z tohoto nedvûdického sou-
boru uvádím napfi. obrazy Vchod do
Lískovce, Hrad Pern‰tejn, Pern‰tejnské
lípy, Kytice, Vrby na Svratce, Kvûten na
Krãínû aj. Také na nedvûdické radnici
mají velmi krásné Luká‰kovy obrazy.
Dal‰í soubor padesáti jednoho obrazÛ
vûnoval Alois Luká‰ek mûstu Bystfiici
nad Pern‰tejnem, kter˘ je umístûn
v Mûstském  muzeu. Ti‰nov‰tí obãané ji-
stû vzpomenou na jeho v˘stavy
v Ti‰novû. Malífii Aloisu Luká‰kovi se
dostalo nejednoho ocenûní za krajináfi-
skou tvorbu.

Sté v˘roãí narození akademického
malífie Aloise Luká‰ka je pfiíleÏitostí
pfiipomenout jeho bohatû rozvûtvenou
malífiskou tvorbu, která je pevnû zako-
fienûna do krajiny Horácka a Podho-
rácka, do v˘tvarné historie kraje, kter˘
mûl rád.

Mgr. Josef Pavlík

Pozn.: V malebné obci Kameniãky
u Hlinska, proslavené pobytem
Antonína Slavíãka, OÚ v Kameniãkách
ve sv˘ch prostorách uspofiádal ve dnech
3. – 31. 7. 2011 v˘stavu obrazÛ Aloise
Luká‰ka.
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Matyá‰ hrál za Prostûjov také jed-
niãku, ale v kategorii minitenisu. Pro
úspûch jel se sv˘mi spoluhráãi do areálu
na praÏské ·tvanici. V boufilivé atmo-
sféfie mûl na postu ã. 1 tûÏkou úlohu
a pfiíli‰ se mu nedafiilo. Ostatní hráãi
Prostûjova v‰ak nasbírali dÛleÏitá vítûz-
ství a odvezli si poháry pro MISTRY RE-
PUBLIKY 2011.

ZK

Okresní pfiebor star‰ího
Ïactva

O víkendu 24. – 25. 9. 2011 pofiádal
tenisov˘ klub na dvorcích na Ostrovci
Okresní pfiebor Brno-venkov v kategorii
star‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ. Zúãastnilo se ho
11 chlapcÛ a 13 dívek. Z dvacetiãtyfi
hráãÛ bylo 15 domácích a Okresní pfie-
bor tak byl pod nadvládou ti‰novsk˘ch
tenistÛ.

Chlapeckou ãást turnaje nejlépe
zvládl Tomá‰ Neuer (Cemo Mokrá

– Horákov), kter˘ ukázal lep‰í fyzickou
zdatnost a trpûlivost neÏ domácí hráãi.
V semifinále po tûÏkém boji pfiehrál
Filipa Kfiipského (SKTT) 6/4,2/6,6/2. Ve
finále pak Dominika Kuãeru (SKTT)
6/4,6/1, kter˘ svedl vyrovnan˘ souboj
v semifinále proti Dominikovi
Kfiipskému (SKTT) 7/5,6/4. âtyfihru
ovládli bratfii Kfiip‰tí a získali titul
Okresní pfieborník Brno-venkov.

Tfii sleãny z Ti‰nova se probojovaly
do semifinále. Kamila Prudká proti
Kamile Goldmanové (obû SKTT) 6/1,6/1
a Romana Tumová (TK ·lapanice) proti
Kláfie Dvofiáãkové (SKTT) 7/5,6/4.
Finále pfieboru bylo jednoznaãnou zále-
Ïitostí pro Kamilu Prudkou 6/0,6/3 a ob-
hájila tak loÀské vítûzství. Ve ãtyfihfie se
nejvíce dafiilo páru Prudká,
Goldmanová. Proti ‰lapanické dvojici
Tumová, Kociánová se ve finále pofiádnû
zapotily a zvítûzily aÏ ve zkrácené hfie
tfietího setu 5/7,6/3,10/6.

ZK

Kry‰tof Vítek s trenérem
ZdeÀkem Kunick˘m

Kamila Goldmanová
a Kamila Prudká.
Kamila Goldmanová
a Kamila Prudká.

Kry‰tof Vítek s trenérem
ZdeÀkem Kunick˘m
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Vzpomínky

Dne 1. 10. 2011 to bylo 20 rokÛ, co nás
navÏdy opustil pan JI¤Í BENE·. Kdo
jste ho znali, vzpomeÀte s námi.
ManÏelka, syn a dcera s rodinami.

Vá‰ hlas se ztratil, úsmûv vítr vzal
a nám vzpomínky jen zanechal.

Dne 26. 9. 2011 uplynulo první smutné
v˘roãí, co nás navÏdy opustila paní
KVùTOSLAVA JURÁNKOVÁ a 18. 5.
2011 bylo 6 rokÛ, co nás opustil její
manÏel pan JOSEF JURÁNEK ze
Sentic. Za tichou vzpomínku vás v‰ech,
kdo jste je znali a mûli rádi, dûkuje
dcera Hana s manÏelem Jifiím.

Dne 12. fiíjna uplyne
8 smutn˘ch let, co ode‰la
milovaná maminka, sest-
ra a teta paní MARTA
DVO¤ÁKOVÁ. S bolestí
v srdci stále vzpomíná
a za tichou vzpomínku

dûkuje dcera Martina a sestra Eva s ro-
dinami.

Dne 29. 9. 2011 uplynulo
12 let od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil pan
Ing. FRANTI·EK
MERTA. S láskou vzpo-
mínají manÏelka, dûti
a sestra s rodinami.

Dne 7. fiíjna 2011 uply-
nuly smutné 3 roky,
co nás opustila na‰e
nej-draÏ‰í manÏelka,
maminka a babiãka
paní MARIE NAVRÁ-
TILOVÁ z Lomniãky.

Za tichou vzpomínku v‰ech jejímu srdci
blízk˘ch dûkují manÏel Antonín, dcera
Marcela a syn Václav s rodinami.

Dne 25. 10. 2011 uplyne
15 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustila na‰e maminka,
babiãka a prababiãka
paní MARIE PIVO≈-
KOVÁ. Za tichou vzpo-
mínku dûkují synové

a dcera s rodinami.

Dne 25. záfií uplynulo
8 rokÛ, kdy nás opustil
milovan˘ manÏel, tatí-
nek, dûdeãek, bratr,
‰vagr, str˘c pan LADI-
SLAV WEIDLICH. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,

vzpomeÀte s námi. Dûkuje manÏelka
a dcera s rodinou.

Inzerce

Vymûním OB 3+1 Brno-Kohoutovice
po kompletní rekonstrukci za podobn˘
v Ti‰novû. Tel.: 602 568 694

Pronajmu byt 3+1, ul. Hornická 1528,
cena 8 000,- Kã bez poplatkÛ za elek-
tfiinu a vodu, mob.: 604 588 057
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Pronajmu byt 1+1, ãásteãnû zafiízen˘.
Tel.: 607 575 812

Pronajmu byt 2+1 na ulici Kvûtnická.
Informace na tel.: 776 068 368

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

Prodám pûkn˘ panel. byt 1+1 v Ti‰novû.
Cena 990 000,- Kã. Tel. 605 318 280

Prodám DB v Ti‰novû pod Klucaninou,
2+1, 69 m2, 3/3, po rekonstr., dÛm zatep-
len. Cena dohodou. Tel.: 605 788 026

Prodám zemûdûlskou usedlost v Raãi-
cích u Nového Mûsta na Moravû + pole
a les. Telefon: 774 859 591

Pronajmu prostory k podnikání – 40 m2,
obchod, kanceláfi. Tel.: 608 447 727

Koupím garáÏ U Humpolky. Tel.: 775
621 682

Koupím ve‰keré smyãcové nástroje,
kytary, akustické, elektrické i po‰ko-
zené, nekompletní. Seriózní jednání.
Tel.: 773 573 820

Prodám brambory na uskladnûní,
druh Agria – Ïluté, cena: 6,- Kã/kg. Po
dohodû mohu i dovézt. Tel.: 606 560 634

Prodám úplnû nov˘ smoking vel. 50
(M). Velmi levnû. Tel.: 549 418 491

Prodám 4 ‰tûÀata maltézáãkÛ bez PP.
Odbûr ihned, stáfií 2. mûs. Cena 
2 000,- Kã. Marta Mrkosová, Kuklík 55,
592 03 SnûÏné okr. Îìár n/S. Tel.: 724
076 933

Sháním v Ti‰novû a okolí dûtsk˘ ná-
bytek nebo ob˘vací stûnu do 2 500,- Kã
nebo za odvoz. Nabídnûte na tel.: 607
965 375

Prodám sestavu kuch. skfiínûk – jed-
nopokojového bytu, barva bílá, v‰e za-
chovalé. Cena dohodu. Tel.: 736 180 301

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

Pohlídám starého ãlovûka i dítû + ve‰-
keré práce v domácnosti. Ti‰nov a okolí.
Jsem zdrav. sestra. Tel.: 739 137 894

Nabízím peãovatelskou sluÏbu star-
‰ím i nemocn˘m lidem. Jsem dÛchod-
kynû, praxi mám. Tel.: 734 491 929

JUMPING VacuShape v nov˘ch pro-
storách. Ve dvofie za lékárnou Arnica.
Rezervace na tel.: 603 856 888 nebo 603
142 391

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

Voda – studny – opravy a ãi‰tûní,
zámk. dlaÏby, terasy, opûrné zdi, roz-
vody vody. Tel.: 732 846 836

Chcete peníze z úrazového poji‰tûní,
i kdyÏ se Vám nestane Ïádn˘ úraz?
Tel.: 775 397 824

Nabízím poradenskou sluÏbu za úãe-
lem získání fin. dotací z fondÛ EU pro
vlastníky nebo nájemce lesa. Investice
do lesa, nákup techniky, vybavení pro-
vozoven atp. Porad. sluÏba je hrazena
dotací z EU. Tel.: 724 523 301

Pfiijmeme na poloviãní úvazek ser-
vírku /ãí‰níka v restauraci U RADNICE
Ti‰nov. Tel.: 776 342 666

Hotel Kvûtnice pfiijme brigádnû pouze
na dopolední smûnu 10 – 14 hod. servír-
ku. Tel.: 603 894 613
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