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Dnem 14. ãervna  byla obnovena
tradice trhÛ na ti‰novském námûstí.
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 6/2008 konaného
dne 11. ãervna 2008

ZM schvaluje:
1. Program jednání, pfiedloÏen˘ staros-

tou mûsta Ti‰nova – Ing. Franti‰kem
Svobodou.

2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo-
ãtu Jihomoravského kraje na pofiízení
poÏárního vozidla dle pfiedloÏeného
návrhu.

3. Pfiijetí dotace od Ministerstva zemû-
dûlství ve v˘‰i 435.000,- Kã na
ãinnost odborného lesního hospodáfie
za 4/4 2007.

4. Pfiijetí dotace od Ministerstva
zemûdûlství na v˘sadbu ve v˘‰i
11.200,- Kã.

5. Pfiijetí dotace od Ministerstva zemû-
dûlství ve v˘‰i Kã 449.100,- Kã na
ãinnost odborného lesního hospodáfie
za 1/4 2008.

6. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nov
ã. 7/2008 ke dni 11. 6. 2008 dle pfied-
loÏeného návrhu.

4. Závazek dofinancování projektu
„Park pod kostelem“, a to maximálnû
do v˘‰e Kã 3 mil. v pfiípadû, Ïe bude
získán grant od nadace Promûny.

ZM povûfiuje:
1. RM v souladu s § 102 zákona

ã. 128/2000 Sb., o obcích, v období
od 11. 6. 2008 do 15. 9. 2008, aby
v pfiípadû obdrÏení dotace pfiijala pfií-
slu‰ná rozpoãtová opatfiení a na nej-
bliÏ‰ím zasedání ZM podala informace.

ZM pfiijímá:
1. Grant z Norsk˘ch fondÛ na projekt

„Rekonstrukce Müllerova domu
v Ti‰novû“.

ZM souhlasí:
1. S podmínkami udûlení grantu

a schvaluje zaji‰tûní spolufinancování
projektu „Rekonstrukce Müllerova
domu v Ti‰novû“ z vlastních zdrojÛ.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno

Matefiské centrum Studánka,
mûsto Ti‰nov a Mûstská knihovna
v Ti‰novû vyhla‰ují 3. roãník sou-
tûÏe „Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno
Ti‰novska 2008“.

I letos bychom rádi ocenili va‰i
snahu a péãi o malé zahrádky za okny,
na balkonech a teráskách, které celé
léto lahodí na‰im oãím. TakÏe nevá-
hejte, zkrá‰lete i svá okna a nezapo-
meÀte nám poslat fotografii va‰ich rozk-
vetl˘ch truhlíkÛ a kvûtináãÛ.

Kdy: od 1. 7. do 29. 8. 2008
Co: fotografie rozkvetlého okna nebo

balkonu v Ti‰novû a okolních
obcích, na zadní stranû opat-
fienou jménem, adresou a tele-
fonem majitele vyfotografova-
ného okna

Jak: po‰tou, na podatelnu Mûstského
úfiadu v Ti‰novû, e-mailem

Kam: Odbor správy majetku a investic,
nám. Míru 111, 666 01 Ti‰nov
(obálku nadepi‰te heslem „Okno
Ti‰novska“) nebo e-mailem na:
studanka@atlas.cz

Dal‰í informace najdete na
www.studanka.webzdarma.cz. Pfiípadné
dotazy vám zodpovíme na
tel. 604 871 943.
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V‰echny fotografie budou vystaveny
od 5. 9. do 12. 9. 2008 v Matefiském
centru Studánka a od 15. 9. do 30. 9.
2008 v prostorách Mûstské knihovny
v Ti‰novû. Po diváckém hlasování bude
slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ, pro které
jsou pfiipraveny hodnotné ceny.

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na za-

fiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:
Dne 25. 6. 2008 od 8.00 do 12.00 hod.
Obec Ti‰nov, Na Honech ã. p. 1850,
1849, 1823, 1824, 1783, 1791, 1802,
1822.

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

MûKS Ti‰nov

XIII. roãník Mezinárodního
hudebního festivalu 13 mûst

CONCENTUS MORAVIAE

27. 6. 2008 v 19.30 hod.
Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova, Porta coeli

BORNUS CONSORT /Polsko/
M‰e svatá

Podle dominikánsk˘ch rukopisÛ
z 13. století, ArchivÛ Nejsvûtûj‰í Trojice
v Krakovû a podle pafiíÏského pojednání
De Musica Jeron˘ma Moravského
z roku 1270.

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

âtvrtek 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã.

GALERIE Josefa Jambora
Brnûnská 475, 666 01  Ti‰nov
telefon 549 410 211 

„Pfiíroda vytváfií – ãlovûka inspiruje,
nabádá k následování a snûní“
21. ãervna – 17. ãervence 2008

Lubomír Rejda – dfievofiezby
Vratislav âern˘ – kovové plastiky

OTEV¤ENO DENNù 10 – 12 a 14 – 17
(mimo pondûlí)

Setkání dÛchodcÛ „POD OBRAZY“
Stfieda 25. ãervna a 9. ãervence

od 9 hod.
Zveme nejenom dÛchodce, ale

v‰echny, kdo mají zájem si popovídat
pfii ‰álku dobrého ãaje. Za pfiíznivého
poãasí se setkání uskuteãní na zahradû.

Více na internetov˘ch stránkách
www.mekstisnov.profitux.cz
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Pozvání do Galerie Diana

Na dal‰í leto‰ní v˘stavû
v Galerii Diana, jejíÏ
vernisáÏ se uskuteãní
v nedûli 29. ãervna 2008
v 10.00 hod., pfiedstaví
svoji tvorbu pfiední
brnûnská textilní v˘tvar-

nice Milada Kollárová. Rodaãka
z Ostravy (1947) absolvovala r. 1966
brnûnskou Stfiední umûleckoprÛmyslo-
vou ‰kolu v oddûlení prof. K. Langra.
Jejím uãitelem byl kromû jin˘ch
i Emanuel Rann˘. Po absolutoriu nûko-
lik let pracovala
v Moravské ústfiednû
jako návrháfika tex-
tilních hraãek, poté
se oddala samostatné
tvÛrãí ãinnosti.
S manÏelem prof.
MUDr. A. Kollárem,
DrSc., v˘znamn˘m
otorinolaryngologem
a sbûratelem a znal-
cem naivního umûní,
dlouhodobûji pob˘-
vala i v cizinû, okouz-
lila ji zejména pfií-
roda Kuby. Neménû ji v‰ak jiÏ léta
okouzluje a inspiruje pfiíroda a krajina
Ti‰novska, kde ráda pob˘vá a tvofií na
chalupû v Îelezném. Od r. 1974 prezen-
tovala svoji tvorbu na mnoha samostat-
n˘ch i spoleãn˘ch v˘stavách nejen doma
(Brno, Olomouc, Boskovice, Mikulov,
Mor. Tfiebová, ·lapanice, Ti‰nov aj.),
ale i v cizinû (Kuba, ·v˘carsko,
Rakousko, Nûmecko). Kromû vlastní
v˘tvarné tvorby se náruÏivû vûnuje
i sbírání star˘ch hraãek – nev‰ední
zájem a proslulost si získala v˘stava
její sbírky na brnûnském ·pilberku
v loÀském roce.

Milada Kollárová pfiesvûdãuje o tom,
Ïe proÏitky pfiírody a krajiny se dají pÛ-
sobivû nejen malovat a kreslit, ale
i tkát. Rozsáhlé tapiserie i drobné tex-
tilní miniatury v‰ak bezesporu vyÏadují
podstatnû vût‰í trpûlivost, tfiebaÏe
touha vyjádfiit proÏitek je stejnû jako
u malífie spontánní. Barevnou pfiízí útek
za útkem do svislé osnovy, centimetr za
centimetrem odspodu vzhÛru, dokáÏe
paní Milada utkat pûnu Atlantiku kdesi
u Cojímaru, do níÏ vplouval za svou vel-
kou rybou HemingwayÛv Stafiec, stejnû
jako modrav˘ meandr jarnû Ïivého
Besénku u Ti‰nova. Dovede utkat pomí-

jivá oblaka a jiné
Ïivly i témûfi vûãné
kameny. Je umûlkyní,
která ztvárÀuje své
proÏitky pfiírody
a krajiny s v˘razn˘m
lyrick˘m akcentem.
Dokonce se zdá, Ïe
z jejích tapisérií vyvû-
rá tichá hudba. Konec
koncÛ – není snad vet-
kávání pfiíze do strun
osnovy tak trochu po-
dobné hfie na harfu?
A tichou pohodovou

hudbu, zpûv ptákÛ a bzuãení vãel usly‰í
citliv˘ vnímatel i z jemn˘ch pastelÛ,
kter˘mi Milada Kollárová rovnûÏ ráda –
tentokrát spontánnûji – zachycuje sobû
libá místa, zejména sad v Îelezném. Ze
své lásky k tomuto koutku svûta se ver-
bálnû vyznala v jednom z loÀsk˘ch dílÛ
cyklu Ti‰novské televize „Pfiírodou
Ti‰novska“. Dodejme, Ïe celá její tvorba,
s jejímÏ prÛfiezem se mÛÏete v létû
v Galerii Diana seznámit, je vyznáním
odu‰evnûlé Ïeny, která dovede objevovat,
obdivovat a rozdávat radost a pohodu.

Jan Lacina
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V˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty

V pondûlí 30. 6. 2008 bude v Domovû
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce zahájena v˘sta-
va „….a to je ta krásná zemû“, vysta-
vovat budou Ïáci z nejstar‰í a nejvût‰í
Základní umûlecké ‰koly Jaroslava
Kvapila v Brnû. Jejich tvorba získává
spoustu ocenûní doma i v zahraniãí.
V˘stava bude zahájena 30. 6. 2008
v 15 hodin vernisáÏí a potrvá do
31. 8. 2008. Srdeãnû zveme.

J. P.

Pozvánka

Zveme vás na koncerty
Letní sborové dílny
v Lomnici
3. – 6. ãervence 2008

Koncert
Pátek 4. ãervence 20.00 hod.

synagoga v Lomnici
vystoupí Smí‰en˘ pûveck˘

sbor GABRIEL Praha
Îensk˘ pûveck˘ sbor

MELODIA  Jablunkov

Koncert sborov˘ch ateliérÛ
Nedûle 6. ãervence 14. 00 hod.

synagoga v Lomnici
vystoupí Smí‰en˘ pûveck˘ sbor
– vedoucí Da‰a Bri‰kárová (SK)
Îensk˘ pûveck˘ sbor – vedoucí

Katarína Ma‰lejová (SK)

Gabriel Praha
Melodia Jablunkov

LSDa Lomnice
a dal‰í

Indiáni v nás
a v Podhoráckém muzeu

V Podhoráckém muzeu (poboãce
Muzea Brnûnska) v Pfiedklá‰tefií se
v prÛbûhu posledních sedmnácti let ko-
nalo nûkolik v˘stav, které otvírají
náv‰tûvníkovi dvífika i do pomûrnû
vzdálen˘ch, exotick˘ch konãin (Orinoko,
Antarktida, Tibet, Japonsko).

V nedûli 8. ãervna byla zahájena
v˘stava s názvem „Indiáni v nás“ a s vy-
svûtlujícím podnázvem „Tradiãní kultura

pÛvodních obyvatel severní Ameriky
v podání ãesk˘ch EuroindiánÛ“. Vznikla
ve spolupráci se sdruÏením Indian
Corral. Co je ve v˘stavû, která je insta-
lovaná v muzejní galerii, k vidûní?
V pûti dílãích ãástech se mÛÏeme
seznámit se vznikem a ãinností Indian
Corralu, s v˘robky podle tradiãních
indiánsk˘ch vzorÛ, muÏsk˘mi, Ïen-
sk˘mi a dûtsk˘mi odûvy, ‰perky a drob-
nostmi, dále s taneãními slavnostmi
pow wow a s vybavením t˘pí. Malá
sonda mífií i k indiánské mystice
a váleãnictví. Pro povídání s dûtmi je
urãeno druhé t˘pí. V̆ stava potrvá do
21. záfií a zdaleka není smûrována
jen k dûtem.

Touto v˘stavou chtûjí muzejníci
ukázat, Ïe dûtské hry a obdivování



Kultura v Ti‰novû

6 TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2008

IndiánÛ podnícené ãetbou a romantic-
k˘mi filmy se mohou pfietavit v celoÏi-
votní koníãek, postaven˘ ov‰em na
seriózním studiu. I kdyÏ se mÛÏeme
nadále trumfovat
pfii vzpomínkách
na dûtství, kdo
lépe zasáhl imagi-
nárního medvûda,
jaké byliny byly
na koufiení nejla-
hodnûj‰í, popfi.
jaké pefií zdobilo
na‰e hlavy a s ja-
k˘mi následky.
Souãasná ame-
rická realita je
ov‰em jinde, nûk-
tefií ãlenové Indian Corralu kromû sys-
tematického studia vyjíÏdûjí i za mofie
a udrÏují si pfiehled o Ïivotû indiánsk˘ch
kmenÛ, které je zajímají. Euroindiáni se
snaÏí ve svém volném ãase Ïít v souladu
s pfiírodou v rámci indiánsk˘ch tradic.
Hospodáfiská a spoleãenská nápodoba
samozfiejmû není moÏná ani nutná, ale
pfiesto si nedali vzít, podobnû jako

Indiáni skuteãní, své hodnoty a jistou
svobodu ducha. Právû ve své duchovní
kultufie a lpûní na obfiadech a zvycích
na‰li Indiáni lapení ve své vlastní zemi

oporu. Pocit sou-
drÏnosti, propo-
jení generací od
pfiedkÛ pfies sou-
ãasnost po po-
tomky. Taková
snaha je charak-
teristická u v‰ech
p o d r o b e n ˘ c h
národÛ a moÏná
bude aktuální
v budoucnu i pro
dal‰í, hlavnû
men‰í etnika.

KdyÏ zaãalo pfii vernisáÏi v˘stavy
pr‰et (pr‰elo i pfied programem pro dûti)
a padla fráze: „Velk˘ duch se na nás roz-
zlobil“, pohlédl omokl˘ náãelník ãeského
Indian Corralu Marek Ko‰Èák k obloze
a sv˘m klidn˘m zpÛsobem reagoval:
„Ale nerozzlobil, vÏdyÈ jenom pr‰í.“

Irena Ochrymãuková

Kam – ãerven
Datum Akce Místo âas

27. 6. Concentus Moraviae – M‰e svatá ke cti sv. Cyrila Porta coeli 19.30
5. 7. Letní festival nádvofií U Palce 14.00

V˘stavy
Datum Akce Místo

21. 6. – 17. 7. L. Rejda, V. âern˘ Jamborova galerie
13. 5. – 28. 9. Kvûtnice hora, Besének voda Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
10. 6. – 21. 9. Indiáni v nás Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
29. 6. – 29. 8. Milada Kollárová Galerie Diana

V˘stavy
Datum Akce Místo

4.7. Sbory Gabriel Praha a Melodia Jablunkov synagoga Lomnice
6.7. Koncert sborov˘ch ateliérÛ synagoga Lomnice
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ZáÏitky ze ‰koly v pfiírodû –
– Z· Smí‰kova

KdyÏ jsem se v sobotu ráno probu-
dila, zajásala jsem. Koneãnû nastal den,
kdy odjíÏdí 4.A a 4.B na ·KOLU
V P¤ÍRODù.

U ‰koly jsem si dala do auta zavaza-
dla, rozlouãila se s rodiãi a bratrem
a nasedla do autobusu, kter˘ právû pfii-
jel. V autobusu byla legrace a mûli jsme
‰ikovného fiidiãe.

KdyÏ jsme dojeli do penzionu
U Stud˘nkÛ, tak nás tam pfiivítal pan
Stud˘nka a pejsek Alma.

Rozdûlili jsme se do pokojÛ a ‰li na
obûd. Pak zaãaly první hry. Stavûli jsme
hrady a hledali jsme vlajky a erby. Moc
jsme si uÏili legrace.

V nedûli jsme se uãili a dostali jsme
úkoly, které jsme museli veãer pfiedvést.
Pokoj 207 mûl shazovat plechovky.
Povedlo se mu to! V pondûlí byl orien-
taãní bûh a hráli jsme divadlo.

Úter˘ bylo SUPER, mûli jsme
DISKO·KU, ve stfiedu jsme hledali
poklad templáfisk˘ch rytífiÛ. âtvrtek byl
nároãn˘: vydali jsme se na 10 km túru
na PASECKOU SKÁLU.

V pátek byl táborák a JARMARK.
Na jarmarku jsme si nakupovali
dáreãky za body.

Moc dobfie tu vafiili. Doufám, Ïe
pfií‰tí rok pojedeme znovu!

Bylo to opravdu moc hezké.

Hana Bednáfiová, Z· Smí‰kova

Poznámka uãitelek:
Dûti byly na ‰kole v pfiírodû bez-

vadné. Chovaly se velmi pûknû, pomá-
haly si, v‰echny úkoly a hry provádûly
s nad‰ením a i ve ‰kole podávaly lep‰í
v˘kony.

Pochvalu si také zaslouÏí vychova-

telky Hanka a Pavla Zhofiovy, které se
spolu s námi a zdravotnicí o dûti staraly
ve dne v noci, takÏe nedo‰lo k Ïádnému
úrazu a celá akce dopadla na jedniãku.

Závûrem bychom rády podûkovaly
v‰em rodiãÛm za dárky, které poskytly
dûtem na závûreãn˘ jarmark. Za velmi
hodnotné dary pak dûkujeme paní
Miladû Braunové, manÏelÛm
Polákov˘m a manÏelÛm Kurucov˘m.

Mgr. Petra KfiíÏová a Mgr. Marie ·paãková

Zpráva z 1. mezinárodní
vûdecké konference
o sledování v˘skytu
‰kolních stra‰idel

V noci z pátku 30. na sobotu
31. kvûtna se stal Ti‰nov místem set-
kání vûdeck˘ch kapacit z celého svûta,
jejichÏ cílem bylo prozkoumání a zaji‰-
tûní pfiím˘ch dÛkazÛ o existenci a mífie
v˘skytu ‰kolních skfiítkÛ ãi stra‰idel.

Jako centrum této mezinárodní kon-
ference byla vybrána budova základní
‰koly na ulici Riegrova, konkrétnû tfiídy
II.A a II.B, neboÈ právû v této lokalitû
byly pfiístroji zaznamenány vibrace
pfiedpokládající v˘skyt stra‰ideln˘ch jevÛ.

Vûdeãtí pracovníci se tak zde mohli
pfiímo zapojit do rozsáhlého v˘zkumu
tûchto nevysvûtliteln˘ch jevÛ a pokusit
se objasnit jejich pfiíãiny.

Po usilovném noãním bádání a pfie-
dev‰ím díky t˘mové práci v‰ech zúãast-
nûn˘ch se nakonec podafiilo najít nûko-
lik nezpochybniteln˘ch dÛkazÛ a byly
zaznamenány zatím tyto ãtyfii druhy
‰kolních skfiítkÛ:

1. Fintilka sponková – vyhledává
úkryt v temn˘ch koutech, sbírá zapome-
nuté gumiãky a sponky do vlasÛ, zrcátka
apod. Je ne‰kodná, velmi plachá.
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2. Îrout svaãinov˘ – Ïiví se zbytky
svaãin, obãas okusuje i rostliny ve tfií-
dách. Pokud je syt˘, není agresivní.

3. Zlobivec ãmárav˘ – nejnebezpeã-
nûj‰í druh, trhá se‰ity i uãebnice, kazí
a pfiepisuje známky, ãmárá na tabuli.
Pozor, je velmi rychl˘.

4. Chytrolín uãenliv˘ – mírumilovn˘
a velmi inteligentní skfiítek, pomáhá
lidem, dokonce i tûm, ktefií si jeho pomoc
nezaslouÏí.

Dûkujeme v‰em úãastníkÛm konfe-
rence a doufáme, Ïe v˘zkum ‰kolních
skfiítkÛ bude zdárnû pokraãovat i v dal-
‰ích letech.

Za Ministerstvo pro v˘zkum
neobvykl˘ch jevÛ

Mgr. Celest˘na Moudrá,
koordinátor konference

Prázdninov˘ program
v Matefiském centru Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka.webzdarma.cz

Od 19. 6. do 14. 7. 2008
ZAV¤ENO

Od 15. 7. do 31. 8. 2008
bude otevfieno v úter˘

a ve stfiedu od 9 do 12 hodin.

úter˘ – VOLNÁ HERNA
stfieda – PROGRAM PRO DùTI

(cviãení, malování)

9. 7. 2008 a 15. 8. 2008 od 16 hod.
Tûhulky
Pro tûhotné maminky cviãení, tance,
zpívání, masáÏe, meditace a relaxace.

22. 7. 2008 od 9 do 12 hodin
SAVOVÁNÍ (tvofiivá dílna)
Pfiijìte si vyrobit originální prázdninové
triãko!
S sebou: barevné triãko.

Podûkování

Je mûsíc ãerven a pfiíroda nás i na-
dále okouzluje kvûty rozmanit˘ch barev
a tvarÛ. Dûti oslavily svÛj svátek a zaãí-
nají se uÏ tû‰it na blíÏící se prázdniny.

Chtûly bychom podûkovat dûtem
z Unína za zpestfiení Dne matek
v Hlubok˘ch Dvorech. Pfii‰ly k nám
s Hudebním a recitaãním krouÏkem pod
vedením pana Matûje Spurného, absol-
venta Vojenské akademie, zazpívat,
recitovat a zahrát na hudební nástroje.
Velmi pûknû zpívaly, Adam Spurn˘
zahrál na flétnu a svou básniãkou
„Maminkám“ nás potû‰ila a dojala
teprve tfiíletá, ale talentovaná Valerie
Todorová. Na v‰ech dûtech bylo znát,
Ïe je jejich smysluplná ãinnost
v krouÏku tû‰í.

Díky tûmto dûtem a také triu skvû-
l˘ch hudebníkÛ v ãele s panem Josefem
Krejãím z Unína jsme proÏily krásn˘
den.

M. T., Hluboké Dvory
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Trhy kaÏdou sobotu

14. ãervna 2008 jsme slavnostnû
zahájili pravidelné trhy s biopotravi-
nami a místními v˘robky v Ti‰novû.
Zájem obyvatel mûsta a regionu byl
neãekan˘ – první náv‰tûvníci pfiicházeli

jiÏ pfied osmou, o pÛl deváté bylo vypro-
dáno 60 kg jahod v biokvalitû, v devût
hodin v‰echny druhy cukrovinek, o pÛl
desáté jehnûãí klobásy a okolo jedenácté
uÏ nebyl ani tvaroh,  bio zelenina, med
ãi jehnûãí kotlík... Vûfiíme, Ïe pokud se
ti‰novské trhy budou tû‰it trvalému
zájmu nakupujících, poãet prodejcÛ
naroste ãi se zv˘‰í nabídka jednotlivého
zboÏí. Máte-li o nûkteré potraviny zájem
a nechcete riskovat, Ïe budou vypro-
dané, mÛÏete si je pfiedobjednat na
sobotním trhu ãi získat kontakt na pro-
dejce prostfiednictvím Ekoporadny
Ti‰novsko ãi Mûstského úfiadu Ti‰nov.

Co se t˘ãe pestrosti zboÏí, chceme
vám i nadále zaruãit, Ïe se bude jednat
o potraviny ãi v˘robky, které pocházejí
pfiímo od v˘robce, nejlépe z blízkého
okolí ãi v biokvalitû. Odmítáme zboÏí
pochybného pÛvodu nabízené pfiekup-
níky. KaÏdou nabídku je v‰ak tfieba
posoudit zvlá‰È. Bude-li mít o úãast na
trzích zájem napfi. prodejce merunûk
z konkrétního sadu od Pohofielic, není

dÛvod ho odmítat, i kdyÏ nesplÀuje pod-
mínku biokvality ãi pÛvodu z Ti‰novska
a okolí, protoÏe nadbytek merunûk
v na‰em regionu bude asi málokdy.
Dal‰í pfiíklady ukáÏe ãas – nechceme
b˘t dogmatiãtí.

ZvaÏujeme, zda trhy pravidelnû
nezpestfiit kulturním programem, potû-
‰ilo nás, Ïe lidé kromû prohlíÏení zboÏí
mûli ãas se na námûstí zastavit, pose-
dût, popovídat si, bavit se – Ïe cel˘ stfied
mûsta po celé dopoledne oÏil. V‰e ale
bude záviset na dal‰í finanãní podpofie
i kapacitû organizátorÛ.

Podûkování za skvûlou organizaci
trhÛ po technické stránce patfií t˘mu
pracovníkÛ pod vedením Ing. Václava
Drhlíka z Mûstského úfiadu Ti‰nov.

Máte-li pro nás podnûty k pofiádání
trhÛ, zanechte je prosím v Ekoporadnû
Ti‰novsko na námûstí 28. fiíjna (naproti
Lékárnû Arnika) nebo prostfiednictvím

emailu na adrese trhy@tisnovsko.eu.
Aktuality mÛÏete sledovat na na‰í

webové prezentaci trhy.tisnovsko.eu.
Za pofiadatele pfieje nákup s dobr˘m

pocitem

Karolina Krátká
Za sebevûdomé Ti‰novsko
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Pozvánka

Zveme Vás na „Letní ‰kolu
tance“ 13. – 18. 7. 2008.

Tancuje se v sokolovnû a na hfii‰ti

Z· nám. 28. fiíjna dennû od 10 do 18 ho-
din. Pro kategorie 7 – 10 a 11 – 14 let
street dance, hip hop, disko, dále od
15 let v˘‰e Flamenco a orientální tance.
Informace v sokolovnû.

âervenec ve spoleãenském sále sokolovny

Úter˘ 1. 7. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 3. 7. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 14. 7. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 17. 7. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb KULICHOVI
Pátek 18. 7. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb KULICHOVI  
âtvrtek 24. 7. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pátek 25. 7. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 28. 7. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb

Druhy medu na ãeském
trhu

Obchod dává pfiednost
vytáãenému medu.

Hlavní funkcí vãely medonosné
v ekosystému je její úloha opylovatele,
pro vãelafie je rozhodujícím faktorem
také ekonomika jejího provozu ve formû
produkce medu a jejího trÏního uplat-
nûní. Zde o ekonomickém v˘sledku vãe-
lafiského provozu podstatnou mûrou
rozhoduje nejen mnoÏství získané pro-
dukce, ale také okamÏitá rovnováha
nabídky a poptávky na trhu s medem.

Na území âeské republiky je povo-
len chov vãely medonosné kraÀské Apis
mellifera carnica a její vlastnosti nám
umoÏÀují získávat velice kvalitní kvû-
tov˘ a medovicov˘ med.

Med nektarov˘ (kvûtov˘) – kon-
centrovan˘ roztok nektaru (vût‰inou
30% aÏ 40%), jeÏ obsahuje pfieváÏnû
cukry pocházející z kvûtních nektarií,
nûkdy v‰ak i z nektarií mimokvûtních
(nejãastûji z fiapíkÛ listÛ). Je to med
fiepkov˘, akátov˘, sluneãnicov˘, lipov˘,

jetelov˘, svazenkov˘, vojtû‰kov˘,
vikvov˘… Na etiketû oznaãen˘ jako med
kvûtov˘ smí‰en˘, pocházející z nektaru
rÛzn˘ch kvûtÛ nebo druhov˘ oznaãen˘
pfiímo druhem rostliny.

Med medovicov˘ – medovice je v˘-
mû‰kem producentÛ medovice, z nichÏ
nejvût‰í v˘znam mají v souãasné dobû
m‰ice z ãeledi medovnicovit˘ch
(Lachnidae). Ty nabodávají vodivá
pletiva sítkovice svazkÛ cévních a Ïiví
se rostlinn˘mi ‰Èávami. Z této ‰Èávy
vyuÏívají látky nezbytné ke svému
Ïivotu, jako napfi. aminokyseliny.
Nadbyteãné sloÏky, hlavnû glycidy, vylu-
ãují v podobû kapiãek medovice. Vãely ji
sbírají pfiedev‰ím v ranních hodinách,
kdyÏ je‰tû není zaschlá. Velké mnoÏství
medovice se tvofií pfiedev‰ím v ãervnu
a ãervenci. Do této skupiny patfií med
smrkov˘, borovicov˘, jedlov˘, modfií-
nov˘, ale také lipov˘… Je oznaãen na
etiketû jako med medovicov˘.

Med smí‰en˘ – je med nektarov˘
a medovicov˘, protoÏe vãely souãasnû
pfiiná‰ejí do úlÛ nektar i medovici.
Pocházející pfieváÏnû z tzv. lesní boufie,
jako jsou maliny, ostruÏiny, lípy a jiné
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lesní byliny. Smí‰ené medy mají velmi
rozdílné vlastnosti, jsou vût‰inou zá-
vislé na vût‰ím  mnoÏství druhÛ rostlin,
z nichÏ vãelstva doná‰ejí do medovice
nektar. B˘vá oznaãen˘ takto: med
pochází ze snÛ‰ky nektarového a medo-
vicového pÛvodu.

V‰echny druhy medu po urãité dobû
pfiirozenû zkrystalizují. Pfii zaãátku
tohoto procesu je moÏné med pastovat.
(Oti‰tûno v TN ãervenec 2006 ãíslo 13,
zpÛsob zpracování.) Med je v˘robci –
vãelafii technologicky upraven do pasto-
vité konzistence, jemn˘ch krystalÛ.

Med plásteãkov˘ ve voskovém
panenském plástu je dal‰ím trÏním dru-
hem medu, jeÏ má sv˘m vzhledem a slo-
Ïením nejblíÏe k pfiírodnímu stavu.
Tento med je sice stálou souãástí trÏních
druhÛ medu v Evropû i mimo ni, má
v‰ak z hlediska mnoÏství své produkce
zcela okrajové postavení a v na‰ich pod-
mínkách na Ti‰novsku pfiichází v úvahu
pouze jako plásteãkov˘ med akátov˘.
Proã nektarov˘ med akátov˘? ZÛstává
dlouhodobû v tekutém stavu, je to jedin˘
med kvûtov˘, kter˘ obsahuje vysok˘ podíl
fruktózy. U druhÛ medu s vysok˘m obsa-
hem glukózy, jako je med fiepkov˘
a pampeli‰kov˘, probíhá krystalizace jiÏ
po nûkolika dnech po vytoãení. Proto
jsou nevhodné pro produkci plásteãko-
vého medu.

Pro ãlovûka v‰echny druhy medu
mají svÛj v˘znam. Vysok˘ obsah inver-
tovan˘ch cukrÛ (60-70%) dûlá z medu
ideální zásobník energie. V této formû
cukr pfiechází pfiímo do krve a zaji‰Èuje
rychlou v˘Ïivu a náhradu spotfiebované
energie svalÛ.

Josef Permedla
Pfií‰tû v záfií: Dnes vãelafiení není vûcí

jen vãelafiÛ, ale celé na‰i spoleãnosti
Ohlédnutí za vãelafisk˘m rokem

2007/08 na Ti‰novsku

Povodí Moravy, s. p.,
závod Dyje informuje 

Pfies mûsto Ti‰nov protéká
vodní tok Svratka, kter˘
pramení ve Îìársk˘ch
vr‰ích na úboãí Kfiivého

javora a Îákovy hory, vlévá se do toku
Dyje, respektive do prostfiední
Novoml˘nské nádrÏe, a na své trase je
dlouh˘ 174 kilometrÛ. Tok Svratka
patfií do kategorie vodohospodáfisky
v˘znamn˘ch vodních tokÛ a správu
a údrÏbu provádí Povodí Moravy, s. p.,
závod Dyje. Cel˘ tok je podle správy roz-
dûlen do tfií provozních stfiedisek Povodí
Moravy, s.p. Provoz Dolní Vûstonice má
na starost dolní úsek od soutoku s pro-
stfiední Novoml˘nskou nádrÏí po mûsto
Nosislav, dále provoz Brno – Svratka,
kter˘ vykonává správu prostfiední ãásti
toku a to od mûsta Nosislav po soutok
s tokem Louãka (BobrÛvka) a vrchní
ãást toku má ve správû provoz Bystfiice
nad Pern‰tejnem. Provozní stfiedisko
Brno – Svratka, které má ve své správû
ãást toku pfies mûsto Ti‰nov, vãetnû jezu
âerven˘ ml˘n, sídlí v mûstské ãásti
Brna Komárov, na ulici K Povodí 10.

Provozní stfiedisko Brno – Svratka
ve mûstû Ti‰nov provádí pravidelné
údrÏbové práce na vodním toku, mezi
které patfií pfiedev‰ím kaÏdoroãní seãení
travního porostu na bfiehov˘ch svazích,
odstraÀování polomÛ, v˘vratÛ a pfieká-
Ïek ve vodním toku, udrÏovaní bfieho-
vého porostu probírkami, kácením
a rovnûÏ i náhradní v˘sadbou. Druhová
skladba bfiehového a doprovodného
porostu je celkem pestrá a odpovídá
nadmofiské v˘‰ce a charakteru toku.
Mezi nejãastûji vyskytující se druhy
patfií ol‰e lepkavá, vrba bílá, vrba kfiehká,
jilm vaz, jasan ztepil˘, javor mleã, vrba
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jíva, líska obecná, vrba ko‰íkáfiská.
Ke správû vodního toku patfií i vyjadfio-
vací ãinnost ke stavbám souvisejícím
s vodním tokem, jako jsou napfi. mosty,
inÏen˘rské sítû kfiíÏící koryto toku apod.
a také stavby leÏící v záplavovém území.
Dále se provádûjí pravidelné terénní
obchÛzky za úãelem zji‰tûní vyuÏívání
pobfieÏních pozemkÛ z hlediska ochrany
vodního toku a jeho koryta a oznamování
zji‰tûn˘ch závad vodoprávnímu úfiadu.

Charakter toku ve mûstû Ti‰nov je
jak upraven˘, tak i neupraven˘, zvût‰í
ãásti pfievaÏuje ãást toku neupravená.
Upravené úseky toku se nacházejí okolo
silniãních mostÛ a jezÛ âerven˘ ml˘n
a Trmaãov. Úãel tûchto vodních dûl je
stabilizace koryta a energetické vyuÏití
vody. Nad vodními díly (jezy) a úpravami
toku je vykonáván tzv. technickobezpeã-
nostní dohled v pravidelné ãetnosti.
V minul˘ch letech ve mûstû Ti‰nov pro-
vedl provoz Brno – Svratka mnoho práce
t˘kající se vodního toku, zmiÀme tu jen
ty nerozsáhlej‰í akce. KaÏd˘ rok prová-
díme postfiik invazních druhÛ rostlin

(kfiídlatka). V roce 2006 se realizovalo
rozsáhlé tûÏení nánosÛ z podjezí jezÛ
Trmaãov, âerven˘ ml˘n a Bfiezina. Tyto
nánosy, které by zpÛsobily znaãné ‰kody
pfii ledochodu ãi pfii extrémním jarním
tání, byly vytvofieny povodní v tomtéÏ
roce. Od roku 2005 se provádí probírka
bfiehového porostu, vãetnû náhradní
v˘sadby po jednotliv˘ch etapách a úse-
cích toku. Práce v posledním nejvíce
problematickém úseku byly provádûny
tento rok; jedná se o prostor za
Brnûnsk˘mi papírnami, kde rostly po-
rosty v korytû toku a zpÛsobovaly tak
nemalé problémy pfii prÛchodu velk˘ch
vod. V souãasné dobû je cel˘ úsek toku
pfies mûsto Ti‰nov jiÏ dokonãen. Ve‰keré
práce probíhají v úzké spolupráci
s mûstsk˘m úfiadem a jejich odbory,
zejména odborem Ïivotního prostfiedí
a vodoprávním orgánem.

Ing. Jan Moronga,
vedoucí provozu Brno – Svratka

moronga@povodi.cz
www.pmo.cz

Sport

Ohlédnutí za Petunií 

JiÏ pát˘m rokem si v májov˘ch
dnech dali dostaveníãko pfiíznivci sta-
rofrancouzské hry kovov˘ch koulí zvané
PETANQUE. Letos bohuÏel z organizaã-
ních dÛvodÛ s tfiít˘denním zpoÏdûním
za datem vstupu do EU, pro zmûnu
v nové lokalitû na hfii‰ti pod Kvûtnicí,
ale jako tradiãnû v pfiíjemné a pohodové
náladû. Ne Ïe by nechtûl kaÏd˘ vyhrát
nûkterou z pûkn˘ch cen vûnovan˘ch
mûstem Ti‰nov, ale jak  v nepsan˘ch

pravidlech petanque stojí, pfii této hfie
jde zpravidla o setkávání a pfiíjemnou
kratochvíli. Existují sice i závodní koule
a v˘borní hráãi, ale pfii tomto zápolení
vstupuje do dûje ãasto i dal‰í nezane-
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dbateln˘ faktor, kter˘m b˘vá ‰tûstûna.
Za doprovodu podmaniv˘ch francouz-
sk˘ch melodií a po an˘zu ãi chmelu
vonících nápojÛ se rozbûhl ãtyfihodi-
nov˘ kolotoã zápasÛ. Tucet domácích
párÛ letos jiÏ podruhé doplÀovala
dokonce jedna ãesko-italská soutûÏní
dvojice. Nejlep‰ích koneãn˘ch v˘sledkÛ
dosáhli:

Buãek – Buãková, Fabio – Irena
a Hrotek – Veselá.

Hrací náãiní, cenovû dostupné ‰iroké
vefiejnosti, je ve chvílích volného ãasu
vídat stále ãastûji. Hra je nenároãná na
hrací terén. Kdo chce, mÛÏe ji vyzkou‰et
témûfi kdekoliv. Ideální je napfiíklad
zmínûné hfii‰tû pfiímo pod Kvûtnicí. Jak
to ve skuteãnosti vypadá, mÛÏete zde
vidût pravidelnû kaÏdou stfiedu po
18. hodinû. A pokud vlastníte hrací
koule, vezmûte je pro jistotu s sebou.
Dal‰í  pfiíleÏitosti k soutûÏení nabízí
je‰tû pfied prázdninami 22. ãervna orga-
nizátofii v ·erkovicích.

Mistrovství mûsta Brna 2008

Na tento velk˘ turnaj, konan˘
15. ãervna v Brnû – Îebûtínû, dostaly
vedle mûstsk˘ch správních ãástí pozvání
také t˘my z ‰ir‰ího regionu kolem jiho-
moravské metropole. V modroÏlut˘ch

barvách mûsta Ti‰nova se v kategorii
mimobrnûnsk˘ch celkÛ prezentovala
dvû druÏstva. Na 5. místû skonãilo druÏ-
stvo v ryze Ïenském sloÏení v sestavû:
Randuchová, Buãková, Stará. Pfiekva-
piv˘m úspûchem i pro samotného hejt-
mana kraje Stanislava Juránka v‰ak
bylo umístûní ti‰novsk˘ch hráãÛ (Mach,
Randuch, Buãek), ktefií pro‰li turnajem
bez jediné poráÏky a získali pfiekvapivé,
ale zaslouÏené vítûzství. Od data právû
uplynulé soboty je tedy na Brnûnsku
známo, Ïe i v Ti‰novû se hraje dobr˘
petanque.

M.B.

Turnaj v Pfiedklá‰tefií

Pfii pfiíleÏitosti oslav druhého v˘roãí
vzniku Sokola v Pfiedklá‰tefií se odehrál
mj. turnaj ÏákÛ ve futsalu. Hráãi
Tomsonu DDM Ti‰nov v nûm navázali
na neúspûch z MâR a s mladou sesta-
vou na soupefie opût nestaãili. PfiíleÏi-
tost k napravení reputace tak budou mít
pfii dal‰ím turnaji otevfiené Brnûnské
ligy pro hráãe narozené v roce 1995
a mlad‰í. Ten sehrají v nedûli 22. 6. od
8.30 na hfii‰ti na Riegrovû ulici. V této
soutûÏi se Ti‰novákÛm tradiãnû dafií –
v prvním turnaji skonãili na druhém
místû a druh˘ turnaj vyhráli.

V˘sledky Tomsonu DDM Ti‰nov na
turnaji v Pfiedklá‰tefií:
Ti‰nov – Dolní Louãky 3:9 (branky
Ti‰nova: 2x Maroviã, Pu‰ka Denis)
Ti‰nov – Pfiedklá‰tefií 0:10
Ti‰nov – Boraã 3:8 (2x Pu‰ka Denis,
Goroly Josef)

1. Pfiedklá‰tefií
2. Dolní Louãky
3. Boraã
4. Ti‰nov

Radek Babiãka
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Blahopfiání

Dne 2. ãervence oslaví
80. narozeniny pan JAN
HAMERSK¯ z Heroltic.
Potû‰ení ze zahrádky,
z pfiírody, z vnouãátek
Honzíãka a Kubíãka
a hodnû zdraví do dal‰ích

let pfieje rodina.

Vzpomínky

V‰echny jsi miloval, tak rád jsi Ïil,
nám zbyly vzpomínky nejdraÏ‰ích chvil.
V srdcích sv˘ch, drah˘ ná‰,
navÏdy Tû máme,
s láskou a vroucností stále vzpomínáme.

Dne 4. ãervence uplyne
jiÏ 9 rokÛ, co nás náhle
opustil ná‰ drah˘ man-
Ïel, tatínek a dûdeãek
pan LUDVÍK KREJâA.
Stále vzpomínají manÏel-

ka a synové s rodinami.

Dne 27. ãervna 2008
uplyne první bolestn˘
rok ode dne, kdy nás
navÏdy opustil bez jedi-
ného slova rozlouãení
pan PETR âEPIâKA.
Kdo jste ho znali a mûli

rádi, vzpomeÀte s námi. Stále vzpomíná
maminka, syn Mí‰a a Marcela.

Dne 28. ãervna uplyne
5. smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustil ná‰
milovan˘ tatínek, dûde-
ãek a manÏel pan
VOJTùCH KROUFEK.
Stále vzpomíná man-

Ïelka a dûti s rodinami. Dûkujeme v‰em
za tichou vzpomínku.

Bolestn˘m pro nás navÏdy zÛstane
10. ãervenec, kdy nás pfied pûti léty
navÏdy opustily na‰e dûti LEONA
a MARTIN. Stále na vás vzpomínáme
a nezapomeneme. Kdo jste je znali,
vzpomeÀte prosím s námi. Rodina
Stfielecká a Dou‰kova.

Inzerce

Vymûním DB 2+1, 56m2, cihla, po rekon-
strukci za 3+1 nebo koupím 3+1
v Ti‰novû. Bez RK. Tel.: 739 635 969

Vymûním byt 3+1 v obecním vlast.
a garáÏ Ti‰nov-Halasova za RD
v Ti‰novû nebo Bfiezinû. Tel.: 736 459 005

Pronajmu 1+kk, cena 6.000,- Kã
vãetnû inkasa. Tel.: 603 894 613

Prodám 3+1 v OV, 1.p. sídl. Kvûtnice,
79m2, po revitalizaci, v bytû v‰e nové,
krásn˘. RK – Tel.: 604 994 652

Koupím byt v Ti‰novû. Tel.: 731 114 713

Koupím RD v Ti‰novû. Tel.: 731 114 713

Koupím byt nebo men‰í RD v Ti‰novû.

Pozdûj‰í vystûhování nevadí. Prosím,
nabídnûte i sms. Tel.: 606 788 710

Prodám pomník, nyní hfibitov
Na Hrádku, hfibitovní ã. 90-96, even-
tuelnû pfienechám hrobku. Tel.: Praha
272 920 386

Prodám koãárek trojkombinaci
zn. Jerry, pÛl roku star˘ se záruãním
listem. Tel.: 775 077 463

Prodám star‰í Ford Escort r. v. 87,
pojízdn˘. Tel.: 602 501 009. Cena
dohodou.

www.zhubni.info
www.pracedomu.info

Pfiijmu fiidiãe s velkou praxí na Maxi
dodávku. Dlouhá trasa, Ïádná manuální
práce. Tel.: 775 125 148
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Jazyková ‰kola hledá lektora AJ pro
Ti‰nov. Tel.: 777 240 925

Uklidím v odpoledních hodinách
v Ti‰novû a Pfiedklá‰tefií. Tel.: 776 176 426

Hotel Kvûtnice pfiijme na 1/2 úvazek
údrÏbáfie. Tel.: 603 894 613

Zavedená firma pfiijme strojníka na
rypadlo JCB 3CX na Ïivnost. list.
PoÏadujeme ãasovou flexibilitu.
Mob.: 731 455 678
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TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2008. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov-mesto.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Zvefiejnûní inzerátu 12 Kã/cm2, platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce
osobního charakteru (blahopfiání, vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN
zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-. Pfií‰tí zpravodaj (ã. 13/2008) vyjde 9. ãervence 2008 (uzávûrka textÛ i inzerce je 30. 6. 2008).


