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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Referent odboru správy majetku a investic
asistent/ka vedoucího odboru, vedení bytové agendy

PoÏadavky:
– VO·, popfiípadû S· s maturitou
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích ) a zákonÛ

spojen˘ch s bytovou agendou (zákon ã. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ; zákon
ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník a zákon ã. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvy‰ování nájemného ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ)

– praxe ve vefiejné správû vítána
– znalost práce s PC
– ¤P skup. B
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a ãasová

flexibilita

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã.564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 8.
Nástup dle dohody, nejlépe ihned.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT do 1. 9. 2008
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka

na MûÚ v Ti‰novû:

Referent odboru sociálního zabezpeãení

PoÏadavky:
– VO· v sociální oblasti
– znalost zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû (zákon ã. 108/2006 Sb., o sociál-

ních sluÏbách, zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích a zákon ã. 500/2004 Sb.,
správní fiád)

– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do
18 mûsícÛ od nástupu

– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã.564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 8.
Nástup dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT do 1. 9. 2008
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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Informace o zv˘‰eném
v˘skytu padûlkÛ kolkov˘ch
známek

Ministerstvo vnitra oznamuje,
Ïe bylo upozornûno na zv˘‰en˘ v˘skyt
padûlkÛ kolkov˘ch známek, a proto
v této souvislosti doporuãuje nákup kol-
kov˘ch známek pouze u oznaãen˘ch
nákupních míst.

Podûkování

Mûsto Ti‰nov dûkuje Ing. Jifiímu
Vejrostovi, bytem Na Zahrádkách
za vãasné nahlá‰ení havárie na
M· Humpolka v dobû jejího prázdnino-
vého uzavfiení. Díky jeho pohotovosti
nedo‰lo k rozsáhl˘m ‰kodám na zafií-
zení a majetku matefiské ‰koly.

Kontrola dodrÏování
stanoven˘ch limitÛ
rychlosti (pravidel
silniãního provozu)

V prÛbûhu mûsíce ãervence 2008
byla ve va‰em mûstû (obci) 2x provedena
kontrola dodrÏování stanoven˘ch limitÛ
rychlosti (pravidel silniãního provozu).

Pfii uveden˘ch kontrolách bylo zji‰-
tûno 16 pfiestupkÛ – poru‰ení § 22
odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb. v platném
znûní.

npor. Mgr. Karel Palatka
Vedoucí oddûlení

Policie âeské republiky
okresní fieditelsví Brno-venkov

Dopravní inspektorát
Rybáfiská 17, 611 33 Brno

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 16. 9. 2008 od 7.30 do 16.30 hod.
Dne 18. 9. 2008 od 7.30 do 17.30 hod.

Obec Ti‰nov, Pfiedklá‰tefií.
Vypnutá oblast – bez napûtí budou
trafostanice:

V Ti‰novû trafostanice OSTRO-
VEC, LESY a BENZINKA HABEN.

V Pfiedklá‰tefií trafostanice
VE DVO¤E.

V Ti‰novû budou bez napûtí firmy
napájené z TS Lesy vãetnû Hasiãského
záchranného sboru na ul. Olbrachtova.
Benzina Haben – Hradãany, a areál
firmy CE WOOD a.s. vãetnû dvou RD.

V Pfiedklá‰tefií budou vypnuty ulice
Trávníky – od ul. Uhrova po popisné
ãíslo 1007, ul. Uhrova, ul. Ve Dvofie,
ul. Uzavfiená, ul. Palackého od
ul. Uhrova po kfiiÏovatku
s ul. Komenského, ul. Komenského od
ul. Uhrova po ‰kolu, ul. Ondfiejova od
ul. Uhrova po restauraci v Chaloupkách
vãetnû.

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

Zájezd pro dÛchodce
na Opavsko a do Polska

Odbor sociálních vûcí Mûstského
úfiadu v Ti‰novû pfiipravil pro dÛchodce
na‰eho mûsta dvoudenní zájezd na
Opavsko a do Polska ve dnech
16. a 17. 9. 2008. První den zájezdu
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si prohlédneme památník
J. A. Komenského ve Fulneku,
nejpohádkovûj‰í zámek v Hradci nad
Moravicí, arboretum ve Stûbofiicích
a Opavu. Druh˘ den nav‰tívíme Státní
muzeum v Osvûtimi.

Odjezd autobusu bude tradiãnû
v 6.00 hodin od budovy radnice
v Ti‰novû. Cena zájezdu je 1.020,- Kã
a zahrnuje ubytování v hotelu s polo-
penzí, vstupy do nav‰tíven˘ch objektÛ
a prÛvodce.  Jídlo na obûdy vezmûte
s sebou. Na zpáteãní cestû jsou zaji‰tûny

veãefie v pûkné restauraci – není zahr-
nuto v cenû zájezdu (objednáno pro
v‰echny úãastníky).

Pfiihlásit se mÛÏete na odboru sociál-
ních vûcí u p. Trnãákové nebo
p. Majzlíkové nejdfiíve od stfiedy
3. 9. 2008 v 8.00 hod. Telefonické re-
zervace nebudou pfiijímány. Peníze na
úhradu zájezdu a cestovní doklad vez-
mûte s sebou.

Emilie Trnãáková, vedoucí odboru

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 

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

Záfií v galerii Josefa Jambora

Za hojného poãtu náv‰tûvníkÛ a ma-
lebn˘ch písní v podání Filipa Buriana
byla v Jamborovû galerii venisáÏí
zahájena v˘stava kanaìanky ãeského
pÛvodu Evy Hontely. V˘stava potrvá
do 11. záfií 2008.

1. záfií v l6. 00 hod. Hovory O

O svojí emigraci v roce 1968 pod
obrazy svojí dcery Evy Hontely bude
vyprávût její otec MUDr. Slavoj Hontela.
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Setkání seniorÛ

Zveme Vás na první poprázdninové
setkání ve stfiedu 3. záfií v 9.00 hod. do
galerie Jamborova domu.

Pfiijìte mezi nás a nad ‰álkem ãaje
zavzpomínáme na to jaké byly na‰e
zaãátky ve ‰kole a co se od té doby
zmûnilo.

Setkání nejen seniorÛ

17. záfií vzpomínka na Josefa
Jambora – u pfiíleÏitosti 54. v˘roãí
úmrtí uctíme památku u jeho hrobu.

Sraz v 9. 00 u vchodu na hfibitov.

P¤Í·TÍ V¯STAVA:
Dorota Líbalová
Pohledy do krajiny – obrazy

Vojtûch Novotn˘
Lidé a svût – fotografie

13. 9. – 9. 10. 2008

VernisáÏ v˘stavy v sobotu 13. záfií 2008
v 10.00 hod.

Paní JUDr. Dorota Líbalová Ïije
a pracuje v Praze. PÛsobí zde jako práv-
ník – samostatn˘ advokát. Kromû práce
je jejím koníãkem kultura a zvlá‰tû ma-
lování, jiÏ nûkolik let nav‰tûvuje kurzy
olejomalby u malífiky Vûry ·teflové. Na
ti‰novské v˘stavû pfiedstaví v˘bûr svého
díla, kter˘ je tematicky zamûfien pfiede-
v‰ím na krajinu a na pohledy do ní.

Vojtûch Novotn˘ je studentem âVUT
v Praze. Aãkoli studuje technickou
univerzitu, jeho zájmem je i kultura,
zejména fotografie. Fotí od roku 2005
a za tu dobu nafotil volnou sérii foto-
grafií nazvanou „Lidé a svût", kterou
pfiedstaví na své první v˘stavû v ti‰nov-
ském Jamborovû domû.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci kvûtnu
– oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Univerzita volného ãasu

Mûstská knihovna Ti‰nov zahajuje
2. roãník Univerzity volného ãasu, coÏ je
netradiãní forma zájmového celoÏivot-
ního vzdûlávání pro ‰irokou vefiejnost.
Je urãena zejména pro ty, ktefií chtûjí
dobrovolnû rozvíjet svou osobnost, jsou
otevfieni nov˘m informacím, moderním,
tfieba i odli‰n˘m názorÛm.

Smyslem Univerzity volného ãasu je
pfiiblíÏit celoÏivotní uãení co nej‰ir‰ímu
poãtu zájemcÛ. Neplatí zde Ïádná
omezení:

– pfiipraven˘ studijní program je urãen
v‰em vûkov˘m kategoriím

– pfiedchozí vzdûlávání není podmínkou

Cílem studia na Univerzitû volného
ãasu je zájem o obor, naãerpání nov˘ch
vûdomostí a dovedností ãi prostû jen
chuÈ vrátit se po letech „do ‰kolních
lavic.“

Pfiedná‰ky jsou realizovány semest-
rálnû – zimní a letní semestr – vÏdy
8 pfiedná‰ek 1x za 14 dní, a to v úter˘
nebo ve stfiedu od 17.00 hod. v pfiedná‰-
kovém sále knihovny.

V˘uku vedou externí lektofii.
Pfiedmûty jsou prezentovány poutavou
a populární formou.

Kursovné za jeden obor a jeden
semestr ãiní 200,- Kã splatn˘ch pfii
zápisu do studia.

V zimním semestru nabízíme zájem-
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cÛm tyto studijní obory:
„Tradice lidové kultury, etnika
evropská i mimoevropská a posta-
vení lidové kultury v souãasnosti“
Novû otevfien˘ kurz
Pfiedná‰í PhDr. Irena Ochrymãuková
Zahájení: úter˘ 16. 9. 2008

„Kapitoly z dûjin umûní“
Pokraãovací kurz pro studující, ktefií
absolvovali letní semestr.
Pfiedná‰í Mgr. Michal Koneãn˘
Zahájení: úter˘ 23. 9. 2008

„Velcí mistfii svûtového malífiství
a sochafiství“
Novû otevfien˘ kurz
Pfiedná‰í Mgr. Michal Koneãn˘
Zahájení: stfieda 24. 9. 2008

Zájemci se mohou pfiihlásit do 12. 9.
2008 v Mûstské knihovnû, kde obdrÏí
podrobnûj‰í informace k jednotliv˘m
studijním oborÛm.

BliÏ‰í informace naleznete téÏ na webu
knihovny: www.tisnov.cz/knihovna
v sekci Univerzita volného ãasu.

Poãet studijních míst je omezen, tak
neváhejte a pfiijìte se pfiihlásit brzy.

Tû‰íme se na Vás!

Salonky

11. 9. 2008 v 9.30 hod.
Pleteme ponoÏky na zimu na noÏky

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky" praktickou
dílnu. S technikou pletení ponoÏek na
dvou jehlicích nás seznámí paní Jarmila
Pavlíková. Zájemkynû si pfiinesou
vlastní jehlice a vlnu.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

25. 9. 2008 v 8.30 hod.
Poznávací zájezd do Tfiebíãe

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky" poznávací
zájezd do jediné kompletnû dochované
Ïidovské ãtvrti v Evropû a jediné Ïidov-
ské památky UNESCO mimo území
Izraele – do Tfiebíãe. Souãástí zájezdu
bude také náv‰tûva Baziliky sv.
Prokopa a Mûstské vûÏe, jejíÏ hodiny
patfií mezi nejvût‰í v Evropû.

Odjezd autobusu: 8.30 hod. od Elektry
(nám. Míru)

Cena vstupného a dopravy: 200,- Kã
Zájemci se mohou hlásit telefonicky
na ãísle 549 121 001-5 nebo osobnû
v knihovnû.

Cestopisná beseda

18. 9. 2008 v 17.00 hod.
Malajsie – z vrcholkÛ mrakodrapÛ

aÏ do pralesÛ Bornea
Cestopisná beseda doplnûná data-

projekcí. S panem Martinem Mykiskou,
cestovatelem a autorem knih „JiÏní
Amerikou pfies stolové hory do Bolívie“,
„Pût mûsícÛ v Himaláji“ a „Po zamrzlé
fiece do nitra Himaláje“, si budeme ten-
tokrát povídat o Malajsii.

Malajsie je fascinující smûsí moder-
ního svûta a tradiãní Asie, v jedné zemi
najdete nejmodernûj‰í budovy a kousek
dál lidi na úrovni koãovníkÛ. Ve mûs-
tech, aÈ uÏ moderních nebo historick˘ch,
pospolu Ïijí Malajci, âíÀané, Indové
nebo tfieba potomci lovcÛ lebek. âasto
v bezprostfiední blízkosti se nacházejí
svatostánky muslimské, hinduistické,
kfiesÈanské ãi buddhistické. V pfiírodû
mÛÏeme narazit na makaky, krokod˘ly,
hady a pavouky stejnû jako na orly nebo
na vzácné nosaté opice ãi orangutany...
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29. 9. 2008 v 9.30 hod.
Trénování pamûti

Ach, ta moje hlava!!!
Zahájení druhého roãníku kurzÛ tré-

nování pamûti Ach, ta moje hlava!!! na
téma: âESKÁ REPUBLIKA.

Kurzy jsou urãeny pro seniory, ktefií
nechtûjí trávit svÛj voln˘ ãas u televize,
ale mají chuÈ a zájem roz‰ifiovat si obzory.

V loÀském roce se úãastníci kurzÛ
seznámili s pamûÈov˘mi technikami,
které jim pomohly zvládnout zapama-
tovat si napfi.: 27 státÛ EU, nákup
o 30 poloÏkách, státy Afriky, památky
âR zapsané na seznamu UNESCO...

Souãástí kaÏdot˘denních dvouhodi-
nov˘ch setkání jsou také rÛzné zábavné
úkoly ãi pfiíklady, které mají procviãit,
pobavit a pouãit. V kurzech se neznám-
kuje. Jejich cílem je podpofiit zájem
o procviãování mozkov˘ch bunûk a zvy-
‰ování sebevûdomí seniorÛ.

Kurzy probíhají pod vedením lekto-
rek, které se zúãastnily celorepubliko-
vého ‰kolení trénování pamûti.

Kurzy budou probíhat kaÏdé pondûlí
od 29. 9. 2008 (pfiípadná zmûna bude
vãas oznámena).

Zájemci si pfiinesou vlastní psací
potfieby.

V˘stavy

15. – 30. 9. 2008
Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno

Ti‰novska 2008
V̆ stava fotografií v rámci soutûÏe

o Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno
Ti‰novska, spojená s diváck˘m hlasová-
ním. Ocenûní získá prvních pût diváky
urãen˘ch oken, balkonÛ, terásek, zají-
mav˘ch kvûtinov˘ch zákoutí...

Václavské hody v Ti‰novû

Mûsto Ti‰nov a MO KDU-âSL Vás
zvou na tradiãní Václavské hody, které
se letos budou konat v sobotu 27. záfií.

Program Václavsk˘ch hodÛ pfiinese-
me v pfií‰tím ãísle TN.

Kvûtnice hora, Besének
voda…v muzeu

Krajinu domova pfiijímáme úplnû sa-
mozfiejmû. Celkem se nám líbí a jsme na
ni zvyklí. KaÏd˘ na svou. Krajina do-
mova je ãlovûku zázemím. Moc nad tím
nepfiem˘‰líme, snad na procházkách
a v˘letech. Pokud se vracíme z cest, nej-
dfiíve se vlastnû dotekem oãí vítáme s ní.
KdyÏ se v‰ak setkáme s nûk˘m, kdo
je tu pouze na náv‰tûvû, uvûdomíme si,
Ïe se mÛÏeme i pochlubit. A muzejníci
mají v˘hodu, mohou pfiedstavit krajinu
rovnûÏ v˘stavou.

V˘stava v Podhoráckém muzeu
nazvaná pfiíznaãnû „Kvûtnice hora,
Besének voda“ uvádí vefiejnost do pro-
stfiedí dvou pfiírodních prvkÛ charakte-
rizujících neoddûlitelnû mûsto Ti‰nov.
Navazuje bezprostfiednû na svou star‰í
sestru, historickou v˘stavu z roku
2007 – Ti‰nov. Mûsto pod Kvûtnicí.

Autorem scénáfie je tentokrát jako
host Doc. Ing. Jan Lacina, CSc. Znám˘
odborník upozorÀuje na v˘jimeãnost
Kvûtnice, jednak na její nerostné bohat-
ství, jednak na její Ïivou pfiírodu.
Vzácné teplomilné druhy rostlin zde
rostou na absolutní hranici sv˘ch
areálÛ, velké vzácnosti najdeme i ve
zdej‰í faunû, zejména hmyzu. Podzemní
prostory Kvûtnice jsou nadregionálnû
v˘znamn˘m zimovi‰tûm nûkolika druhÛ
netop˘rÛ a vrápencÛ.
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Pfiímo pod Kvûtnicí v povodí
Besénku najdeme také rozliãné pfiírodní
zajímavosti.

Pfii pfiípravû v˘stavy spolupracovali
dal‰í odborníci a pfiedstavitelé rÛzn˘ch
kulturních a zájmov˘ch institucí,
úvodní panel je poctivû jmenuje. Bylo
dosaÏeno pestrého, nicménû pfiísnû
systematického v˘bûru dvoj i trojroz-
mûrného sbírkového a v˘stavního mate-
riálu. Náv‰tûvníci mají moÏnost si
prohlédnout  minerály, horniny, krasové
prvky, preparáty rozmanit˘ch druhÛ
hmyzu a zvífiat, rostliny. Mapy, foto-
grafie, tiskoviny, texty, knihy, video-
program, to v‰echno provází hosta
v˘stavními místnostmi. Fantazii pro-
bouzí aranÏovan˘ prÛchod jeskyní,
jedna její ãást patfií speleologÛm, dru-
hou uzavírá malé jezírko s nezbytnou
zlatou kaãenkou.

Hora Kvûtnice dÛstojnû stfieÏí
Ti‰nov, je opfiedena povûstmi a otevírá
pr˘ kaÏd˘ Velk˘ pátek své poklady.
Potok Besének, kter˘ se pfiihnal
z hornatiny, ji objímá pfied ústím do
Svratky. Ve stylizované podobû protéká
i ãástí v˘stavy.

Co se pokladÛ t˘ká, v souãasnosti
je z nich asi nejvût‰í pfiírodní bohatství
tohoto území. Ve vztahu k nûmu je tfieba
ocenit cílenou ochranu pfiírody, ale
i kaÏdodenní pokoru tûch, kdo tam
vstupují.

V˘stava v Podhoráckém muzeu
konãí 28. záfií 2008.

IO

Ti‰nov na star˘ch
fotografiích

Tak se jmenuje dal‰í pfiipravovaná
v˘stava v Galerii Diana v areálu firmy
Mouka. Jak uÏ vypl˘vá z názvu,

náv‰tûvníci na ní uvidí témûfi 160 kusÛ
dobov˘ch fotografií s ti‰novsk˘mi moti-
vy od 70. let 19. století do zaãátku 50. let
20. století, men‰í kolekce je také vûno-
vána sousední obci Pfiedklá‰tefií.
V‰echny vystavené fotografie jsou ze
soukromé sbírky ti‰novského fotografa
Pavla Smékala. Vedení galerie v˘stavu
pfiipravilo ve spolupráci s mûstem
Ti‰novem. Cel˘ projekt volnû navazuje
na úspû‰né v˘stavy obrazÛ a pohlednic
v minul˘ch dvou letech, které byly

rovnûÏ vûnovány mûstu Ti‰novu.
Souãasnû s v˘stavou vyjde v nakladatel-
ství Sursum kniha, která bude obsaho-
vat vût‰inu vystaven˘ch fotografií.
VernisáÏ v˘stavy se koná v nedûli
31. srpna v 10.00 hodin. V̆ stava bude
pro vefiejnost otevfiena do 31. fiíjna tohoto
roku, ve v‰ední dny od 12 do 17 hodin
a v sobotu a v nedûli od 10 do 16 hodin.

(jz)

Pozvánka na v˘stavu

2. záfií 2008 bude v Domovû
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce zahájena v˘-
stava pana Milivoje Husáka – „Sakrální
interiéry 1993 – 2003“. Autor Ïije
v Lelekovicích a zab˘vá se malbou,
kresbou a tvorbou sakrálních interiérÛ.
V̆ stava potrvá do konce mûsíce fiíjna.
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Program v Matefiském
centru Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka.webzdarma.cz

5. 9. 2008 od 16 hod.
Oslava narozenin matefi-
ského centra – program:
– v˘stava soutûÏe Nejkrás-
nûj‰í rozkvetlé okno

Ti‰novska 2008 vãetnû diváckého hlasování
– v˘stava Dûtská hfii‰tû v Ti‰novû
– pfiedstavení pravidelného programu

matefiského centra
– narozeninov˘ dort a dal‰í dobroty
– dáreãek pro dûti

8. 9. 2008 v 9 hod. zaãíná pravi-
deln˘ program. Více informací na
www.studanka.webzdarma.cz, nebo
v matefiském centru.

Matefiské centrum Studánka
v Ti‰novû vás srdeãnû zve k úãasti na
kurzu

KARIÉRA ÎENY
Jak ji úspû‰nû zahájit a jak
pokraãovat v sebeuplatnûní.

Kurz je urãen zejména pro Ïeny po
rodiãovské dovolené a nezamûstnané
Ïeny. Zamûfiuje se na ohodnocení

Kam – záfií
Datum Akce Místo âas Organizuje

11. 9. Salonky – Pleteme ponoÏky
na zimu na noÏky knihovna 9.30 MûK

13. 9. SoutûÏ elegance historick˘ch vozidel námûstí 9.30
18. 9. Malajsie – cestopisná beseda knihovna 17.00 MûK
25. 9. Salonky – Poznávací zájezd do Tfiebíãe 8.30 MûK
27. 9. Václavské hody
29. 9. Trénování pamûti knihovna 9.30 MûK

V˘stavy
Datum Akce Místo

16. 8. – 11. 9. Eva Hontela – koláÏe Jamborova galerie
15. 9. – 30. 9 Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno

Ti‰novska 2008 knihovna
10. 6. – 21. 9. Indiáni v nás Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
13. 5. – 28. 9. Kvûtnice hora, Besének voda Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
31. 8. Ti‰nov ve star˘ch fotografiích galerie Diana

Jinde
Datum Akce Místo

2. 9. Milivoj Husák –
– Sakrální interiéry 1993-2003 Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka
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vlastních moÏností uplatnûní na trhu
práce a zlep‰ení pfiipravenosti Ïen ko-
munikovat se subjekty pracovního trhu.

Kurz odbornû vede: Brnûnská perso-
nalistika s.r.o.
Rozsah kurzu: 4 x 3,5 hodiny
Zahájení kurzu: fiíjen 2008
Místo konání: Matefiské centrum
Studánka, Kvûtnická 821, Ti‰nov
Cena: 4x 150,- Kã
Hlídání dûtí zaji‰tûno.
Pfiihlá‰ky: Lenka Vlasáková
tel.: 604 871 943
e-mail: vlasak.lenka@seznam.cz

Kurz je realizován s finanãní podpo-
rou âSOB, a to  v rámci právû probíha-
jícího projektu „âSOB PRO TI·NOV“,
kter˘ banka organizuje pfii pfiíleÏitosti
otevfiení nové poboãky âSOB na ulici
Brnûnská. âástka, kterou âSOB na
projekt Kariéra Ïeny pfiispívá, ãiní
35.000,- Kã.

Jóga v pohybu zpût v DDM
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

Ve ãtvrtek 4. 9. od
19 do 20.30 hodin
zahajuji kurz jógy
v pohybu pro chro-

nické zaãáteãníky i pokroãilé. Cviãit
budeme kaÏd˘ ãtvrtek vyjma státních
svátkÛ, pfiihlásit se mÛÏete bûhem záfií
nebo kdykoli bûhem roku. Jóga
v pohybu v sobû sluãuje prvky integ-
rální jógy s ãínsk˘mi harmonizaãními
cviãeními, wydou (keltskou jógou), 5-ti
TibeÈany a lunární jógou. Propojení
s pfiírodními cykly dodává cviãení na
síle a úãinnosti. Zamûfiujeme se také
na schopnost pomoci si jednoduch˘mi

masáÏními metodami u mnoha zdravot-
ních potíÏí.

Bûhem pravidelného cviãení nachá-
zíme rovnováhu a osvojujeme si jógu
jako zpÛsob Ïivota, kter˘ vede k sebepo-
znání a harmonii tûla i ducha.

Srdeãnû vás zvu, Jana Koudelová
email: jana@homeoporadna.com
KaÏd˘ ãtvrtek v 19 – 20.30 hod.

ve Sluneãním sále DDM, Riegrova 312
Karimatky a deky s sebou.

Primární prevence v regionu
Ohlédnutí za ‰kolním rokem 2007/08

Regionálni centrum prevence,
SdruÏení SCAN Ti‰nov ve ‰kolním roce
2007/2008 realizovalo na základních
‰kolách na‰eho regionu pilotní interak-
tivní program primární prevence
Unplugged.

Tento program je souãástí evropského
projektu EU–DAP2– „Implementation
of European Drug Addiction Prevention“,
jehoÏ garantem pro âR je Centrum
adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékafi-
ské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Do projektu se v na‰em regionu za-
pojilo devût ‰kol: Gymnázium Ti‰nov,
Z· Smí‰kova Ti‰nov, Z· Lomnice,
Z· Dolní Louãky v aktivní skupinû
a Z· 28. fiíjna Ti‰nov, Z· Drásov,
Z· Nedvûdice, Z· Deblín, Z· Îìárec
v kontrolní skupinû.

Na zaãátku ‰kolního roku 2007/08
jsme s Ïáky ‰est˘ch tfiíd základních ‰kol
a primy Gymnázia Ti‰nov provedli
vstupní dotazníkové ‰etfiení ESPAD,
zamûfiené na míru uÏívání návykov˘ch
látek a postojÛ dûtí k nim. Následnû
Ïáci ‰est˘ch tfiíd vybran˘ch aktivních
‰kol absolvovali 12 hodinov˘ch lekcí
pilotního programu Unplugged v rámci
‰kolní docházky. Program byl zamûfien
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na konopné drogy a dal‰í nelegální
drogy, ale také na tabákové v˘robky
a alkohol, jako legální drogy a dále na
rozvoj kritického my‰lení, rozhodování,
fie‰ení problémÛ, kreativního my‰lení,
efektivní komunikace, vztahov˘ch
dovedností, sebeuvûdomûní, schopnost
empatie, normativního pfiesvûdãení
a zvládání emocí. Dûti k tomu mûly své
speciální pracovní se‰ity s tûmito
tématy, kter˘mi se  ve 12 lekcích zab˘-
valy. Nejednalo se v‰ak o pfiedná‰ky, ale
o interaktivní aktivity a hry, které
s nimi provádûl jejich  ‰kolní metodik
prevence, coÏ je jeden z nejdÛleÏitûj‰ích
pedagogÛ na ‰kole v oblasti rizikového
chování dûtí. Cílem programu primární
prevence je, aby dûti získaly takové zna-
losti, dovednosti a postoje podporující
zdrav˘ Ïivotní styl, které dokáÏí
uplatnit ve svém chování nejen v dobû
realizace programu, ale i v budoucnosti.
Na konci ‰kolního roku – po ukonãení
interaktivního programu primární pre-
vence Unplugged – jsme opût provedli
v˘stupní  dotazníkové ‰etfiení ESPAD se
stejn˘m zamûfiením u ‰esÈákÛ v‰ech
zapojen˘ch ‰kol, pro vyhodnocení efekti-
vity tohoto programu.

Podle pfiedbûÏn˘ch hodnocení
a ohlasu na realizaci programu pri-
mární prevence ve ‰kolách na
Ti‰novsku pfiipravuje Regionální cent-
rum prevence, SdruÏení SCAN pro
následující ‰kolní rok 2008/09 roz‰ífiení
realizace tohoto programu do v‰ech ‰kol
na‰eho regionu. Cílem na‰í ãinnosti –
– Regionálního centra prevence je po-
stupnû vytvofiit na v‰ech ‰kolách na
Ti‰novsku systematickou a efektivní
primární prevenci rizikového chování
dûtí a mládeÏe, která vychází z nejno-
vûj‰ích v˘zkumn˘ch poznatkÛ u nás i ve
svûtû a která splÀuje ve‰kerá kriteria
stanovená Ministerstvem ‰kolství, mlá-

deÏe a tûlov˘chovy âR pro primární pre-
venci na ‰kolách.

âinnost Regionálního centra pre-
vence je financována mûstem Ti‰nov,
Jihomoravsk˘m krajem, Miniserstvem
‰kolstvi, mládeÏe a tûlov˘chovy âR
a Radou vlády pro koordinaci protidro-
gové politiky âR, kter˘m také touto ces-
tou SdruÏení SCAN Ti‰nov dûkuje za
podporu.

V. ·Èastn˘
SdruÏení SCAN

Street Dance taneãní skupina
STREET FLAVA (dfiíve Stagger)

Pofiádá NÁBOR nov˘ch taneãníkÛ.
Nábor probûhne ve ãtvrtek 11. záfií
v 17.00 hod. ve Sluneãním sále DDM
Ti‰nov (prosklená budova naproti
Sokolovnû).

Nábor neprobíhá formou konkurzu –
tzn. bereme v‰echny zájemce, rozdûleni
budete podle vûku a zku‰eností.

Otevíráme tyto sloÏky:
Juniofii (10 – 14 let) – zaãáteãníci
Hlavní A (15 - ? let) – pokroãil˘ taneãníci
Hlavní B (15 - ? let) – zaãáteãníci

Tû‰íme se na v‰echny nováãky
a na to, jak budeme mít tu ãest nauãit je
na‰í nejvût‰í lásce – lásce k tanci.
Podrobné info: www.stagger.wz.cz
V pfiípadû jak˘chkoliv nejasností ãi dotazÛ
pi‰te na e-mail: streetflava@seznam.cz

Taneãní skupina Street Flava pÛsobí
pfii DDM v Ti‰novû jiÏ ‰est˘m rokem.
Hlavní vedoucí a choreografkou je
Katka Jamborová. Za dobu na‰í exi-
stence na‰í skupinou pro‰lo pfies 200
taneãníkÛ od 8 do 20 let. V souãasné
dobû máme kolem 40 ãlenÛ. Zab˘váme
se taneãními styly street dance, které
pochází z ãerno‰sk˘ch ghett v USA ze
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70. let minulého století. ¤adí se sem
styly – hip hop new style, housedance,
locking (funky), poppin (electric boogie),
hype (new jack swing), R_n_B, krump,
breakdance, wacking, dancehall,
c-walk, MTV style. Vystupujeme na kul-
turních akcích v Ti‰novû i okolí, jezdíme
po taneãních soutûÏích po celé âR,
máme doma dva poháry a jiná ocenûní.
Pofiádáme zimní a jarní dvoudenní
taneãní soustfiedûní, v létû t˘denní sou-
stfiedûní. Také pfies rok promítáme
taneãní a hip hopové filmy. V leto‰ním
roce máme v plánu se úãastnit je‰tû
více soutûÏí a také si zvát na taneãní
workshopy nejlep‰í lektory a taneãníky
z âR. Letos to rozjedeme ve velkém !!!

Katka Jamborová

V˘stava ekoporadny
v knihovnû

Ekoporadna Ti‰novsko ve
spolupráci s Mûstskou kni-
hovnou Ti‰nov pofiádá v˘-
stavu fotografií z ãinnosti
ekoporadny za její dosa-

vadní dva roky existence a z novû
vydané publikace o ekologicky v˘znam-
n˘ch krajinn˘ch prvcích na Ti‰novsku,
která bude pro zájemce také k dispozici.
V̆ stavu bude moÏno shlédnout na ti‰-
novském námûstí v prÛbûhu letních
trhov˘ch slavností, které se konají
30. srpna (viz samostatn˘ ãlánek)
a poté od 1. do 14. záfií v prostorách
dospûlého oddûlení mûstské knihovny
v její otevírací dobû (Po 8 – 11 a 13 – 15,
Út 13 – 18, St 8 – 11 a 13 – 18, Pá 8 – 11
a 13 – 19).

Je‰tû k Ti‰novské televizi

Do ã. 11 (ãerven 2008) Ti‰novsk˘ch
novin jsem pfiispûl textem s chválou

na práci Ti‰novské televize. Stalo se.
I do chvály, které dnes b˘vá jako
‰afránu, se nûkdy chybiãka vloudí.

Ozval se totiÏ pozorn˘ ãtenáfi
a pamûtník Mgr. Jan Beránek. A tak
na základû jeho informací bych rád
poopravil z textu vûtu: „Tuto Ti‰novskou
televizi jiÏ od svého vzniku vede
Ing. Radim Tich˘.“ Neznajíc v‰ech
souvislostí opomenul jsem (i kdyÏ
neúmyslnû) ten fakt, Ïe Ti‰novskou
televizi zaloÏil a vedl aÏ do své pfied-
ãasné smrti Jaroslav Pavli‰, kter˘
vychoval i svého nástupce. Do tohoto
vznikajícího t˘mu patfiil také
Ivo Medek, jehoÏ jméno nese cyklos-
tezka z Ti‰nova do Îelezného. Jaroslav
Pavli‰ vstoupil do povûdomí kulturní
vefiejnosti pfiedev‰ím jako talentovan˘
malífi (tak jsem ho poznal). Pracoval
také jako fotograf v Brnûnském veãer-
níku, potom pracoval ve studiu jedné
soukromé televize v Brnû, a nelze opo-
menout ani jeho studijní pobyt
v Kuvajtu, kter˘ ovlivnil jeho dal‰í
malífiskou tvorbu. KdyÏ se se svou
Ïenou rozhodli usadit v rodném domû
jeho Ïeny na Lomnici (v historickém
domû Gambrinus), vûnoval svÛj ãas
i síly vybudování ti‰novského televiz-
ního studia. A mûl bych také pfiipo-
menout, Ïe ti‰novsk˘ Klub pfiátel
v˘tvarného umûní uspofiádal malífii
J. Pavli‰ovi velkou autorskou v˘stavu,
která se setkala s velk˘m diváck˘m
ohlasem. Jeho jméno je zafiazeno také
do pfiipravovaného slovníku v˘tvarn˘ch
umûlcÛ.

Snad tûchto m˘ch pár fiádkÛ uspo-
kojí ãtenáfie TN. Sám jsem zastáncem
názoru, Ïe by se nemûly psát polo-
pravdy, jak nûkdy b˘vá v ãesk˘ch
zemích zvykem.

Mgr. Miroslav Pavlík
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Projekt „âSOB pro Ti‰nov“
odstartoval!

âSOB se rozhodla u pfií-
leÏitosti otevfiení nové
poboãky v Ti‰novû
v Brnûnské ulici udûlat
nûco pro místo, kam

pfiichází.
„Chceme lidem ukázat, Ïe âSOB

není jen bankou, která pfiiná‰í lidem
kvalitní finanãní sluÏby, ale je i dobr˘m
sousedem. Na‰í snahou je rozvíjet
a podporovat okolí míst, kde pÛsobíme.
Proto jsme se rozhodli finanãnû podpofiit
ãtyfii projekty, které jsme vybrali ve spo-
lupráci s vedením mûsta,“ fiekla Irena
Nakládalová, fieditelka poboãky âSOB
v Ti‰novû.

âástka urãená na tyto projekty ãiní
100 000 Kã. KaÏd˘ projekt je podpofien
základní ãástkou 10 000 Kã. O dal‰í
v˘‰i finanãní podpory rozhodujete pouze
vy! Projekty tak obdrÏí ãtenáfisk˘ bonus,
kter˘ odpovídá poãtu získan˘ch hlasÛ.

Chcete podpofiit poãítaãové vzdûlá-
vání seniorÛ a dûtí? Chybí vám kulturní
program na Ti‰novsk˘ch trzích? Chcete
podpofiit rozvoj mlad˘ch ti‰novsk˘ch
atletÛ? A nebo pofiídit vybavení hudební
dílny do Klubu âas pro dûti a mládeÏ?

V‰e je jen na vás! Zapojit se do pro-
jektu je jednoduché. Staãí na anketním
lístku, kter˘ je souãástí tohoto vydání
Ti‰novsk˘ch novin, vybrat projekt, kte-
r˘ má pro Ti‰nov nejvût‰í pfiínos. Díky
ãtenáfisk˘m hlasÛm tak mÛÏe vá‰ oblí-
ben˘ projekt získat bonus aÏ 60 000 Kã.
Anketní lístky je moÏné vhodit od
27. srpna do 30. záfií do schránky pfiímo
v poboãce âSOB v Ti‰novû. SvÛj
hlas oblíbenému projektu mÛÏete dát
také na www.csob.cz/CsobProTisnov.
Hlasovat smí pouze osoby star‰í 15 let.

KaÏd˘ ãtenáfi má pouze jeden hlas. 
Pro hlasující je pfiipraveno deset ãte-

náfisk˘ch v˘her.
Informujte se pfiímo v poboãce

âSOB Ti‰nov na ve‰keré podrobnosti
a také na nabídku zv˘hodnûn˘ch
sluÏeb. MÛÏete tak získat napfiíklad
‰estimûsíãní poplatkové prázdniny
za vedení novû otevfien˘ch úãtÛ a fiadu
dal‰ích slev.

Kontakt: Irena Nakládalová
tel.: 549 436 311
e-mail: inakladalova@csob.cz

Podrobná pravidla ankety naleznete na
www.csob.cz/CsobProTisnov, v poboãce
âSOB Ti‰nov a u v‰ech pfiedkladatelÛ
projektu.

Jednotlivé projekty pfiedstavujeme:

Projekt ã. 1: Seniofii komunikují
– poãítaãov˘ kurz

V̆ ukov˘ kurz je urãen pro seniory
dÛchodového vûku. Jeho cílem je
seznámit úãastníky se základní obslu-
hou poãítaãe, s vyuÏíváním internetu,
pouÏíváním elektronické po‰ty a psaním
textu. Seniofii se nauãí pouÏívat také
mobilní telefon a platební karty. Kurz
mÛÏe probíhat i v podobû mezigeneraã-
ního ‰kolení. Senior si pfiivede vnouãe,
pravnouãe nebo dítû z rodinného kruhu
a budou se uãit psát  si e-maily, komu-
nikovat pfies ICQ ãi Skype.

Finanãní podpora ze strany âSOB
bude vyuÏita na úhradu v˘uky a pfií-
padnû i na pofiízení notebooku, kter˘ bu-
de umístûn v poãítaãové uãebnû
v Centru sociálních sluÏeb Ti‰nov. Bude
k dispozici nejen úãastníkÛm kurzu bû-
hem jeho trvání, ale poté bude dále slou-
Ïit i pro upevÀování poãítaãov˘ch doved-
ností obyvatel v‰ech tfií domÛ s peãova-
telskou sluÏbou Ti‰nov a v‰ech zájemcÛ
z fiad seniorÛ z Ti‰nova.
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Pfiedkladatel projektu: Centrum sociál-
ních sluÏeb Ti‰nov, Králova 1742, Ti‰nov,
www.css.tisnov.cz

Projekt ã. 2: Ti‰novské trhy – pofií-
zení stánkÛ a zaji‰tûní
doprovodného programu

Cílem pravideln˘ch sobotních trhÛ
je nabídnout obyvatelÛm Ti‰novska
kvalitní potraviny z blízkého okolí, nej-
lépe v tzv. biokvalitû. âerstvû sklizená
zelenina a ovoce, domácí cukrovinky,
mléãné v˘robky pfiímo z farem, med
a dal‰í regionální pochutiny ãi v˘robky
se tak stávají dostupnûj‰í. Stfied mûsta
pravidelnû oÏívá, trhy jsou místem
setkávání.

Finanãní prostfiedky z projektu
âSOB budou vyuÏity na dal‰í rozvoj
trhÛ. Konkrétnû na nav˘‰ení poãtu pro-
dejních stánkÛ, kter˘ch se na slavnost-
nûj‰ích akcích nedostává, a na zaji‰tûní
doprovodného programu: ochutnávka
kulináfisk˘ch specialit, hudební, taneãní
ãi divadelní vystoupení, ekoporadenství
apod.

Aktuální informace jsou k dispozici na
http://trhy.tisnovsko.eu/

Pfiedkladatel projektu: Obãanské
sdruÏení Za sebevûdomé Ti‰novsko,
Majorova 1709, Ti‰nov

Projekt ã. 3: Atletick˘ klub Ti‰nov
– pfiíprava talentovan˘ch
atletÛ

Atletick˘ klub funguje v Ti‰novû
od roku 2002 a jiÏ v roce 2007 poãet
ãlenÛ klubu dosáhl  hranice 100 ãlenÛ.
Za dobu své ãinnosti jsou zde tfii repre-
zentanti âeské republiky, ãtyfii medai-
listé z mistrovství âR a jeden splnûn˘
limit na mistrovství svûta.

Cílem projektu je vybrat mladé
talentované jedince a pomoci jim pfii

pfiípravû. Finanãní prostfiedky získané
z âSOB jsou urãeny na dlouhodobou
a komplexní tréninkovou práci, úãast na
závodech a reprezentaci Ti‰nova.

Pfiedkladatel projektu: Atletick˘
klub AK Ti‰nov, Al‰ova 976, Ti‰nov,
www.aktisnov.wz.cz

Projekt ã. 4: Klub âas Ti‰nov
– pofiízení Hudební dílny

Cílem Klubu âas pro dûti a mládeÏ
v Ti‰novû je pomoci sociálnû znev˘hod-
nûn˘m dûtem a mládeÏi zaãlenit se do
kolektivu, v‰tûpit jim základní spole-
ãenské postoje a pÛsobit preventivnû
v oblasti drogové závislosti. MládeÏ má
moÏnost scházet se díky klubu v bezpeã-
ném a pfiátelském prostfiedí.

Finanãní prostfiedky z tohoto
projektu jsou urãeny na vybavení
tzv. hudební dílny nástroji a ozvuãovací
technikou. UÏivatelé klubu budou mít
moÏnost vyuÏívat dílnu individuálnû
i pro zkou‰ky klubové kapely.

Prostfiednictvím hudby a moÏnosti
aktivnû se podílet na spoleãném díle
chce dílna vést dûti k vytváfiení dobr˘ch
mezilidsk˘ch vztahÛ, kladnému vztahu
ke kolektivní práci a ke vztahu k umûní.

Pfiedkladatel projektu: Oblastní cha-
rita Ti‰nov, RáboÀova 116, Ti‰nov,
www.klub-cas.cz

Tû‰íme se na setkání s vámi!
Kolektiv zamûstnancÛ âSOB Ti‰nov

Pozvánka na letní trhové
slavnosti

Poklidná prázdninová atmosféra
Ti‰novsk˘ch trhÛ bude zãefiena 30. srpna,
kdy je pfiipraven pestr˘  doprovodn˘
program. Od osmi do deseti hodin Vám
bude hrát k poslechu (i va‰emu tanci?)
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Duo Kvasarka ze Sentic. Sládek Jifií
Jelínek si se sv˘m spoluhráãem
Vyskoãilem pfiipravili lidové i country
písnû jako Tam u nebesk˘ch bran,
Bájeãná Ïenská, UÏ mi lásko není 20 let,
Nikdy se nevrátí, Mûl jsem frajáreãku aj.

Kromû Sentického medového piva
a nealka z âerné Hory je moÏno se na
trzích obãerstvit jehnûãí specialitou –
– âernohorské hrabûnky. Tu pro nás
navafií manÏelé Korenekovi z Hlubo-
k˘ch DvorÛ. Na svém stánku nám rov-
nûÏ pfiedstaví v˘robu ovãích s˘rÛ, ke
koupi budou mít nachystány – pfiírodní
a uzen˘ s˘r, brynzu ãi Ïinãicu.
Porovnání s v˘robky z kravského mléka
vám prostfiednictvím s˘rÛ a jogurtu
nabídne Farma rodiny Nûmcovy
z Netína. Kdo bude mít chuÈ spí‰ na
sladké, mÛÏe si vybrat z domácích
mouãníkÛ tfií v˘robcÛ: ing. Milana
Katolického z ¤epky, Hany Pfiíbramské
z Ti‰nova a Jarmily Ëapkové ze
Svatoslavi. Na jejich stáncích najdete
medovník, tradiãní frgály, svatební
koláãky, rÛzné druhy závinÛ (i slan˘ch),
bábovku, vûneãky, trubiãky aj.

V deset hodin nastane ãas vhodn˘
pro dûti – Divadlo Prkno z Veverské
Bít˘‰ky nám pfiijede zahrát pohádku
O Kuli‰ákovi. Pfiíbûh o my‰ce Eli‰ce,
ptáãkovi Jarabáãkovi, hafanovi Bafanovi,
uzené Klobásce a zlém ptákovi
Kuli‰ákovi, kter˘ se, jak uÏ to v pohád-
kách b˘vá, nakonec polep‰í. Kvalitní
pfiedstavení zku‰en˘ch ochotníkÛ potû‰í
dûti i dospûlé.

Po celé dopoledne bude na trzích
k dispozici nabídka místních potravin
a v˘robkÛ z Ti‰novska ãi blízkého okolí.

Konkrétnû se mÛÏete tû‰it na:
• ãerstvû sklizenou zeleninu v biokva-

litû z Ekofarmy Machovi v Osové
Bít˘‰ce, Ekofarmy Pospí‰ilovi v Holubí

Zhofii a Ekofarmy Baucis v LesoÀovicích
• brambory Jana Horkého z Bfiezkého
• biopeãivo z Veverské Bít˘‰ky
• potraviny pro zdrav˘ Ïivotní styl z na-

bídky Zdravé v˘Ïivy Veronika
• ãajníky, medníky, struhadla na ães-

nek, skladovací dózy, naklíãovací
misky, aromalampy a dal‰í kun‰tát-
ská keramika z dílny Moravia Art

• hedvábné ‰átky, patchworkové
a poti‰tûné ta‰ky, deky, ubrusy
z Dílny fiemesel agentury Zera
z Námû‰ti nad Oslavou

• keramické obrázky na zeì Martiny
Hlou‰kové z Nedvûdice

• kávu, ãaj, ãokoládu, kakao a dal‰í
potraviny ze spravedlivého obchodu,
letáky k tématu trhÛ a poradenství
v nabídce Ekoporadny Ti‰novsko.

Vzhledem ke kapacitû v˘robcÛ a pûs-
titelÛ je nejvût‰í v˘bûr po osmé hodinû
ranní. Na stáncích budou k dispozici
nové látkové nákupní ta‰ky s logem
Ti‰novsk˘ch trhÛ.

Letní trhové slavnosti pofiádá
Ekoporadna Ti‰novsko ve spolupráci
s mûstem Ti‰nov za finanãního pfiispûní
projektu ESF „Doplnûní sítû EVVO
v Jihomoravském kraji“. Více informací
na http://trhy.tisnovsko.eu.

Chcete-li, aby doprovodn˘ program
probíhal ãastûji a aby na slavnostnûj‰ích
akcích narostl poãet stánkÛ, hlasujte
pro Ti‰novské trhy v anketû âSOB.
Zajistíte tak dal‰í prostfiedky na jejich
roz‰ífiení. Dûkujeme.

Za pofiadatele pfiíjemné letní dny pfieje
Karolina Krátká

Ti‰nov a Lomnice oÏijí
motoristickou historií

Do Ti‰nova se po roce vrátí histo-
rická vozidla. Pofiadatelé z Autoklubu
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Ti‰nov pfiipravili po úspû‰né organizaci
MâR ve sprintrally dal‰í motoristick˘
svátek. Spoleãnû s Veteran Clubem
âebín pofiádají dal‰í roãník SoutûÏe
elegance historick˘ch vozidel o Pohár
mûsta Ti‰nova. Organizátofii se rozhodli
navázat na loÀskou úspû‰nou spolu-
práci s mûstysem Lomnice, a tak budou
historická vozidla opût k vidûní
i v Lomnici. SoutûÏ elegance bude roz-
dûlena do devíti kategorií, o jejichÏ
vítûzích rozhodnou sv˘mi hlasy diváci.

Historici se na ti‰novské námûstí
Míru sjedou v sobotu 13. záfií. Hlavní
program, bûhem nûhoÏ bude moderátor
vozidla s posádkou pfiedstavovat, zaãne
v 9.30. Po pfiedstavení budou jednotlivá
vozidla odjíÏdût na námûstí do Lomnice.
Zde budou automobily a motocykly
vystaveny do 12.30. Poté se vydají na
cestu zpût do Ti‰nova. V areálu
Autoklubu Ti‰nov pak ve 13.30 odstar-
tuje odpolední program. Bûhem nûj
budou vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏe
a zahraje kapela.

Pro leto‰ní osm˘ roãník pofiadatelé
pfiichystali dvû pfiekvapení. O co se kon-
krétnû jedná se diváci dozví aÏ na ti‰-
novském námûstí. Zatím mÛÏeme jen
naznaãit, Ïe si na své pfiijdou muÏi
i Ïeny a Ïe obû pfiekvapení stylovû
vy‰perkují atmosféru celé akce.

Radek Babiãka

Vohanãick˘ tis se stal
Stromem hrdinou roku 2008

Tis u SamsonÛ ve Vohanãicích zvítû-
zil v loÀské anketû Strom Ti‰novska
a starostka obce Lada Hamerníková
spoleãnû se sdruÏením Za sebevûdomé
Ti‰novsko tis pfiihlásila do celostátní
ankety Strom roku. JiÏ na zaãátku léta
jsme dostali z Nadace Partnerství

krásnou zprávu, Ïe porota udûlila
16. ãervna vohanãickému tisu titul
Strom hrdina. DÛvodem bylo stáfií tisu
i jeho dramatick˘ pfiíbûh, kter˘ se ve
Vohanãicích stále traduje. Porota usou-
dila, Ïe strom nemá v tûsné blízkosti
domu zcela lehk˘ Ïivot a pfiesto prospe-
ruje. Stejné ocenûní bylo udûleno i pozÛ-
statku lipové aleje v Modfiicích u Brna.

Pojìme si oÏivit pfiíbûh tisu, kter˘
mÛÏete vidût nejen ve skuteãnosti, aÏ
pÛjdete kolem Samsonova domu, ale
i na obrazech Zdenky Ranné-Samsonové,
která jej mûla ve velké oblibû. Povûst
praví, Ïe za dávn˘ch dob se na rychtu ve
Vohanãicích (nynûj‰í ã. 5 u SamsonÛ)
pfiihnal zchvácen˘ a rozedran˘ kupec,
ztûÏka se opírající o biã v ruce. Domáhal
se od rychtáfie pomoci. KdyÏ se trochu
vzpamatoval a obãerstvil, vyprávûl,
Ïe byl v lesích poblíÏ Deblína pfiepaden
loupeÏiv˘mi rytífii a jejich pacholky.
Ti tehdy fiádili v ‰irém okolí, ãíhali
u cesty a brali projíÏdûjícím kupcÛm
a cestujícím jejich zboÏí a peníze. Kupec
rychtáfii a shromáÏdûn˘m vesniãanÛm
líãil, jak pfii‰el o v‰echno – o vÛz pln˘
vzácného sukna, o taÏné konû i o hoto-
vost v mû‰ci. Rychtáfi v‰ak mávl bez-
radnû rukou a pravil: „TûÏká pomoc,
tûÏká rada, já jsem mal˘ pán. V‰ichni se
jich bojí, nikdo si s nimi neví rady. Co
‰kod uÏ natropili, kolika lidem ublíÏili.
To se dfiív tento tvÛj biã zazelená, neÏ
nûkdo zkrotí deblínské rytífie.“

Rozlícen˘ muÏ zarazil zmínûn˘ biã
u domovní zdi na dvofie a ode‰el si zjed-
nat spravedlnost jinam. Po nûjaké dobû
a po mnoha dal‰ích stíÏnostech se poda-
fiilo vojenskou mocí dopadnout, pochytat
a potrestat rytífiské lapky i s jejich po-
mocníky. Do Vohanãic se pfii‰el podívat
i onen pfied ãasem oloupen˘ kupec,
kterému bylo nûco z jeho majetku
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navráceno. A tu cel˘ uÏasl˘ uvidûl, Ïe se
násada jeho biãe vraÏená do zemû u zdi
vohanãické rychty uchytila a zazele-
nala. Postupnû z ní vyrostl mohutn˘
strom, vzácn˘ tis. Má podivn˘ tvar, pro-
toÏe kupec násadu pr˘ ve zlosti zarazil
do hlíny obrácenû, proti smûru rÛstu.

Vohanãiãtí obãané se rozhodli svému
stromu-hrdinovi vûnovat pamûtní
tabuli, kterou umístí slavnostnû pfied
Samsonovu usedlost v rámci hodov˘ch
oslav. Chcete-li b˘t pfii tom, zavítejte na
Václavské hody ve Vohanãicích v nedûli
21. záfií v odpoledních hodinách.

Irena Ochrymãuková
Jana Koudelová

Samari vyhla‰uje sbírku na
pomoc ukrajinsk˘m dûtem,
jejichÏ rodiny jsou kvÛli
pfiírodní katastrofû
sociálnû ohroÏeny
Tisková zpráva ze dne 31. 7. 2008

Zlínská humanitární organizace
Samari, o. s. Ïádá vefiejnost o pomoc pfii
shromaÏìování finanãních prosfiedkÛ na
pomoc dûtem, jejichÏ rodiny jsou kvÛli
rozsáhl˘m povodním v sociálním
ohroÏení. Finanãní prostfiedky je moÏné
zasílat na úãet vefiejné sbírky
218288609/0300, v. s. 8881. Samari pfii
pomoci Ukrajinû spojí své síly s dal‰ími
humanitárními orgnizacemi. Konkrétní
podobu pomoci vytypují ve spolupráci
s pracovníky Pomoci bez hranic, o. s.,
ktefií momentálnû spolu s lidmi ze
Samari pracují jako brigádníci ve vino-
gradské nemocnici.

„Tady vodu nemáme, ani velká vlna,
která v úter˘ 29.7. pro‰la nedalekou
oblastí âernivce, nezpÛsobila citelné
‰kody. Zato v Ivano Frankyvske,

âernivské a Ivovské oblasti je to ka-
tastrofa: na 800 strÏen˘ch mostÛ, 1.400
hektarÛ zaplavené p‰enice, 900 kilomet-
rÛ poniãen˘ch silnic... a mezitím samo-
zfiejmû stovky strádajících lidí, ktefií
ãasto pfii‰li o v‰echno,“ sdûluje Jan
Lauterbach, pfiedseda sdruÏení Pomoc
bez hranic, kter˘ do Vinogradova sv˘m
mikrobusem pfiivezl ‰est brigádníkÛ,
vãetnû své 17-leté dcery Lucie.

Spolu s Franti‰kem Tomancem,
pfiedsedou sdruÏení Samari a vedoucím
ukrajinské brigády, a ve spolupráci
s místním pastorem Ivanem Filipem
fie‰í aktuální potfieby rodin dûtí v zapla-
ven˘ch oblastech. „Paradoxnû máte
o situaci na Ukrajinû více informací, neÏ
my tady,“ sdûlil Franti‰ek Tomanec.
Ohnisko katastrofy je totiÏ asi 300 kilo-
metrÛ vzdálené od místa, kde pracují
ãe‰tí brigádníci. „Zjistíme, jak by bylo
moÏné pomoci a jak nejlépe reagovat.
Finanãní prostfiedky budeme rozhodnû
potfiebovat, prosím, zaãnûte se sbírkou,“
vyz˘vá Tomanec.

Brigádníci ve Vinogradovu opravují
sedm místností tamní nemocnice.
ProtoÏe chtûjí také poznat Ïivot místních
lidí, nûktefií po práci nav‰tûvují sociálnû
slabé rodiny. „Právû jsme se vrátili
z romské baptistické rodiny, otec leÏí ‰est
mûsícÛ po autonehodû, kolem nûho deset
dûtí... Zrovna tam byli rom‰tí pastofii
a mûli modlitební chvíli. Docela síla...,“
popsal jednu z náv‰tûv Tomanec.

Samari, o. s. se obrací na v‰echny lidi
dobré vÛle s prosbou o finanãní pomoc
pro ukrajinské dûti z rodin, které se
kvÛli pfiírodní katastrofû ocitly v sociál-
ním ohroÏení. O organizaci pomoci
a o v˘sledku sbírky budeme informovat. 

Kontakt: Alena Rusová,
jednatelka Samari, o. s.
tel.: 777 808 777
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Zahrádkáfii oznamují –
– zaãíná se lisovat

âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz, základní
organizace v Ti‰novû zahájí v sobotu
23. srpna 2008 v lisovnû na Wágnerovû
ulici lisování ovoce, a to jako kaÏdoroãnû
nejen pro své ãleny, ale pro v‰echny
zájemce. Lisovat se bude kaÏdou sobotu
od 7.30 hod. do 10.00 hod. (podle
potfieby i déle) a od 10. záfií i kaÏdou
stfiedu od 17.00 hod. (na základû telefo-
nického dojednání i dfiíve). MnoÏství
ovoce nad 300 kg je moÏno objednat
pfiedem. Poplatek za 1 kg vylisovaného
ovoce je 2 Kã.

Dal‰í informace je moÏno získat
u vedoucího lisovny Miloslava Hamáka
na telefoním ãísle 549 412 239 (nejlépe
v poledních nebo veãerních hodinách)
a u jeho zástupce Jaroslava Klime‰e,
mobil 739 177 587. Aktuální informace
o lisování budou také ve v˘vûsní skfiíÀce
zahrádkáfiské organizace v horní ãásti
námûstí Míru nad ¤eznictvím u BártÛ.

Jan Ka‰parec

Záfií ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 6. 9. 9.00 – 19.00 stolní tenis – Krajsk˘ turnaj muÏÛ + dorostu
Nedûle 14. 9. 10.00 házená – ml. Ïáci KP Brno

11.15 házená – st. Ïáci KP Brno
13.30 házená – ml. dorci Hustopeãe
15.00 házená – muÏi B Tfie‰È
17.00 házená – muÏi Zlín

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Úter˘ 9. 9. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 13. 9. 9.00 – 13.00 prodej obuvi
Pondûlí 15. 9. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 16. 9. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Stfieda 17. 9. 9.30 – 17.00 prodej obuvi
âtvrtek 18. 9. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 22. 9. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 23. 9. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 27. 9. 20.00 VÁCLAVSKÉ HODY
Úter˘ 30. 9. 10.00 – 17.00 prodej kobercÛ
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Vãelstva niãí roztoã Varroa
destruktor, vetfielec
na‰í vãely medonosné

Na vãelafisk˘ch v˘stavách a rÛz-
n˘ch setkání jsem zjistil, Ïe mnozí
z nás neví, co je varroáza. Tak velice
struãnû, kdo je roztoã dnes naz˘van˘
„Varroa destructor“? PÛvodcem
varroázy je parazitick˘ roztoã Varroa
jacobsony. S neuvûfiitelnou rychlostí
se v 70. letech minulého století roz‰í-
fiil z jihov˘chodní Asie na na‰i vãelu
medonosnou.

Samiãka je dlouhá 1,3 mm
a 1,7 mm ‰iroká. Její zbarvení je
hnûdé a tvar tûla ováln˘, má ãtyfii
páry nohou, které jsou vybaveny
pfiíchytkami. Sameãek je men‰í o prÛ-
mûru 0,8 mm a je bílé barvy. Samiãka
Ïije 8 mûsícÛ a sameãek po oplození
samiãky hyne. Samiãka roztoãe
vnikne do plodové buÀky vãely tûsnû
pfied zavíãkováním. V zavíãkované
buÀce  probûhne  cel˘  v˘voj parazita.
Z vajíãek se vylíhnou v˘vojová stádia,
která dospûjí. Pfii líhnutí dûlnice ãi
trubce spolu se starou samicí roztoãe
vybûhne 2-6 oplozen˘ch samic.
Roztoãi a jejich v˘vojová stádia se
Ïiví na vãelím plodu, tím sniÏují odol-
nost, délku Ïivota a po‰kozují v˘vin
mlad˘ch vãel. V silném napadení
se vãelí populace vÛbec v buÀce nevy-
vine, líhnou se vãely tfieba bez
kfiídel… Roztoã se pfiizpÛsobil pfiízni-
vûj‰ím podmínkám a vytváfií populaci
v podletí tak jak vãela – dlouhovûké
zimní. Bez o‰etfiení a hubení parazita
celé vãelstvo zanikne.

Jedním z ekologick˘ch pfiípravkÛ
je kyselina mravenãí. Jedna odparná
formidolová deska pouÏitá po medo-

braní zniãí polovinu populace roztoãÛ,
ale nepÛsobí na roztoãe v zavíãkova-
n˘ch buÀkách. Jen silná koncentrace
kyseliny mravenãí pronikne aÏ pod
víãka, ale ta zniãí i vãelí plod.

Od vãelafiÛ se vyÏaduje o‰etfiovat
vãelstva dle platn˘ch veterinárních
pfiedpisÛ v âeské republice. Jedinû
silná – zdravá vãelstva jsou schopna
produkovat odpovídající mnoÏství
vãelích produktÛ a zaji‰Èovat opylení
rostlin.

V souãasné dobû je velice dÛleÏitá
mladá v˘konná matka, která se
sv˘mi dûlnicemi vytvofií potfiebnou
sílu a fungování vãelstva. Jan Amos
Komensk˘ popsal matku takto: „Îád-
ná spoleãnost nemÛÏe b˘t bez vrch-
nosti, proto mají krále, kterého po-
slouchají. KdyÏ král vyletí, doprovází
ho národ. Kde se usadí, jde s ním
národ. KdyÏ jej dáme do úlu, jde
s ním národ. Staré vãely zÛstávají
doma, mladé vyletují...“ Podle tehdej-
‰ího poznání Ïivota vãelstva je to
popis krásn˘ a v˘stiÏn˘. Dnes víme,
Ïe matka nevládne. Vládnou dûlnice,
které urãují v˘voj vãelstva a délku
Ïivota své matky. Vãelafiení s varroá-
zou vyÏaduje od vãelafiÛ v dne‰ní
dobû zajistit kaÏdé dva roky mladou
v˘konnou matku. Bez toho to nejde
a v budoucnu to bude platit dvoj-
násob.

Vãela musí zajistit a sehrát tu nej-
dÛleÏitûj‰í ãinnost opylovací, tak aby
pfiíroda byla zachována pro budoucí
na‰e generace.

Josef Permedla
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O ti‰novsk˘ch past˘fiích
a uliãkách
Z tatínkov˘ch vzpomínek
a vlastní hofiké zku‰enosti

Dnes se to nezdá pravdûpodobné, ale
není tomu ani sto let, co se v Ti‰novû
pásávaly krávy a ovce. Obecním past˘-
fiem krav byl pan Oulehla. Bydlel nûkde
Ve Dvofie, coÏ byl kdysi dvÛr pánÛ
z VûÏe, nyní neprozfietelnû zanikl˘, stojí
tam ãinÏáky. Krávy patfiily jednotliv˘m
sedlákÛm a „pastéfi“ zaãínal ráno po
dojení, tak kolem sedmé hodiny
v dne‰ní Halouzkovû ulici, prvnû u Zbi-
rovsk˘ch, potom pfies Jungmannovu
ulici, kde se pfiidávaly krávy od
Ra‰ovsk˘ch a VrzalÛ, pak Ho‰kovy,
Ebnerovy, MackÛ, a ‰lo se dolÛ po
Brnûnské ulici a pak po „Îabárnû“, jak
se tehdy fiíkalo dne‰ní ulici Cáhlovské
pro velik˘ rigol, jímÏ tekla voda a kde
bylo plno Ïab. Voda dále tekla podél
mûstsk˘ch jatek na pastviska, která b˘-
vala na velk˘ch loukách, blízko starého
koupali‰tû, to b˘valo kdysi pfied
Svratkou. Past˘fi se ohla‰oval práská-
ním biãe, coÏ byla rajská hudba pro
krávy, které na ten zvuk vycházely
z domu, ãi se zase do sv˘ch chlévÛ vra-
cely. Past˘fi hnal krávy pfied sebou
a cestou mûstem sobû i obãanÛm pro po-
tûchu zapráskal biãem, coÏ zvlá‰tû pro
dûcka bylo povyraÏení. Za Svratkou
byla je‰tû malá pastviska a ta patfiila
mlynáfii z âerveného ml˘na, kde se pásl
jeho dobytek. Krávy uÏ na past˘fie
ãekaly, sedlák je odvázal a ony se samy
postupnû pfiidávaly ke stádu. Obecních
pastvisek bylo asi ‰est hektarÛ, nejprve
to obec pronajala na senoseã, prodávalo
se po dílech, kter˘m se fiíkalo „party“,
a po sklizení sena i otavy se teprve
páslo. Pfied polednem past˘fi krávy opût
pfiihnal domÛ, aby se mohly podojit.

KaÏdá kráva pfiesnû vûdûla, do kterého
domu má „zalézt“. Vrata se vût‰inou
pfies den nezavírala a nezamykala.
Odpoledne kolem jedné hodiny se opût
past˘fi s „kravama“ vydal na pastvu
a naveãer dohnal dobytek domÛ. Na noc
se kravám pfiidávala fiepa s plevami.
Páslo se po sklizni otav aÏ do zámrzu.
V zimû se dávala su‰ená fiepná naÈ,
která se na podzim vû‰ívala na ploty
zahrad, aby uschla. Pak se suchá naÈ
pofiezala a uvafiila, do zvlá‰tního bazén-
ku se daly plevy, fiepa a v‰e se zalilo
uvafienou natí s vodou a promíchalo.

Také zvonce ovcí se rozléhaly v mi-
nulosti doslova nad mûstem „v závûtfií
Kvûtnice“. Ta smûrem k mûstu neb˘vala
zalesnûná ãi zarostlá kefii, ale zcela
holá. Na druhé stranû bylo také plno
travního porostu i mezi zalesnûn˘mi
ãástmi, a to v‰e se vyuÏívalo k pasení
ovcí. Sala‰ b˘vala na Malé Kvûtniãce
v dolince, která je tam doposud, kde
dnes je seã. Za m˘ch mlad˘ch let tam
b˘valo plno jahod i malin. Za ãasÛ haj-
ného Musila se v této seãi selo lesní Ïito.
Pro ovce byla jen dfievûná ohrada s bou-
dou a baãa ráno ovce vyhánûl smûrem
k Besénku, kolem poledne b˘val s nimi
nad na‰ím domem v Jungmannovû ulici,
pomalu pokraãoval kolem celé Kvûtnice
a naveãer skonãil u sala‰e. Tam kde
byly stromy, se spásávala tráva pod
nimi nebo se pokraãovalo po cestách,
které dodnes vedou kolem celé Kvûtnice.
Ovce patfiívaly velkostatku klá‰tera
Porta coeli, kter˘ mûl dvÛr v Lomniãce.
Vlna se stfiíhala na prodej, pfiípadnû
i pro spfiádání na potfieby sester cister-
ciaãek. V klá‰tefie byla zima i v létû
a fieholní roucha b˘vala z vlny, aby
dobfie hfiála. Je‰tû kolem tfiicát˘ch let
minulého století se takto pásávalo.

Za zmínku stojí také to, Ïe z holé
Kvûtnice se pfii de‰tích valívaly proudy
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vod a ty bylo nutno nûjak usmûrnit.
Je‰tû za druhé svûtové války a krátce po
ní jsme zaÏili, co dokáÏe voda z Kvûtnice
udûlat… Naproti domu Na Pekle, tam
kde je dnes prodejna nábytku, stával
dÛm pana Jana Mahra – do ulice to byl
jednoposchoìov˘ obytn˘ dÛm, ve dvofie
byla stáãírna a lahvovna piva. UÏ kon-
cem války zaãal dÛm pováÏlivû praskat
a pozdûji musel b˘t podepfien trámy
z vozovky, aby se nezfiítil do ulice.
Jednoho dne se v‰ak jiÏ vyklizen˘ dÛm
náhle zfiítil a propadla se i ãást silnice,
kde bylo del‰í dobu sly‰et huãení vody,
jak kdyÏ se valí fieka. Jinak se to nevy-
svûtlovalo, neÏ Ïe se provalila voda
nûkde z podzemí Kvûtnice. V Klá‰terské
ulici (dnes Jungmannovû) mohla voda
odtékat pfiímo do náhonu nebo k tomu
úãelu slouÏily uliãky mezi domy. Voda
tekla nûkdy i pfies zahrady, po dvorech
domÛ a mezi vraty ven dolÛ a vedle
na‰eho domu do dnes zaniklé uliãky me-
zi b˘valou Hospodáfiskou DruÏinou
a zahradou domu Dr. Ladislava Kubíka
ã. 92 v dne‰ní Halouzkovû ulici. Tato
uliãka byla pro nás klukovsk˘m rájem,
sem jsme chodili si hrát, koupat se v ná-
honu, chytat naãerno a bezpeãnû ryby,
neboÈ kdyÏ se blíÏil porybn˘ Tesafi,
staãilo, abychom utekli pfies vodu, kam
si on netroufnul. Také do této uliãky jez-
dívaly hospodynû pro mûkkou vodu na
praní a samozfiejmû i máchat prádlo.
U náhonu, do kterého byl snadn˘
pfiístup na mnoha místech vybudova-
n˘mi schody ãi uliãkami, se to hemÏilo
za m˘ch mlad˘ch let nejvíce ráno
o Velkém pátku, kdy se dodrÏoval zvyk
jít k tekoucí vodû, nabrat proti proudu
vodu tfiikrát do dlaní  a um˘t se. MuÏi
– otuÏilci chodívali do pÛl pasu vysvle-
ãení s ruãníkem pfies krk. Dal‰í uliãka
od Kvûtnice k ulici – trochu ‰ir‰í – b˘-
vala mezi domy ã. 73 a 74 – dnes je tam

pfiíchod k bytu – a voda z Kvûtnice jí
protékala  dolÛ a rigolem pfies ulici do
dal‰í uliãky (dnes nese oznaãení
Jirchafiská) mezi na‰ím domem ã. 81
a „Peklem“ ã. 82, pak ulicí Halouzkovou,
kde se stékala s jinou vodou z uliãky
dnes pojmenované KoÏeluÏská mezi
domy ã. 83 a 84 v dne‰ní Jungmannovû
ulici (Hulákovi a Klenovi). Do této
uliãky vtékala voda z Kvûtnice pfies
dvÛr a otevfien˘ prÛjezd mezi domem
ã. 70 „Na Per‰t˘nû“ a zbofien˘m domem
ã. 69 (dnes tam stojí ãinÏovní dvojdÛm
ã. 754). Vody z posledních dvou uliãek se
v dne‰ní ulici Halouzkovû stékaly a do
náhonu tekly uliãkou dnes zvanou
·evcovská mezi domem ã. 98 (u Pokor-
n˘ch) a domem ã. 96 (kdysi Zbirovsk˘).
Voda z Kvûtnice od dne‰ní nové ‰koly na
Kuk˘rnû tekla pak ulicí Dvofiáãkovou
a teãe v podstatû dodnes mohutn˘m
kanálem, kter˘ konãíval také v náhonu.
V‰echny tyto vody jsou dnes svedeny
kanalizací a Kvûtnice je porostlá stromy
a kfiovinami, takÏe vodu lépe udrÏí.
Uliãky, kromû KoÏeluÏské, jsou ãi byly
v‰echny zakfiivené nebo zalomené,
takÏe do nich nebylo vidût. V dobách,
kdy neexistovaly vefiejné záchody, mûly
tyto uliãky je‰tû dal‰í vítanou funkci,
i kdyÏ uÏ tfieba vodu neodvádûly. ¤íkalo
se jim pfiiléhavû „sr.cí“ a dokonce i dnes
pfii tro‰e nepozornosti zjistíte na pod-
ráÏkách bot, Ïe dvû z nich tuto funkci
dosud obãas úspû‰nû plní. Tomu, co se
dá v tûchto uliãkách nalézt, se v Ti‰novû
fiíkalo „sirotci“. Staromilci, ktefií uliã-
kami procházíte, nekochejte se tedy jen
historick˘mi zdmi ãi prÛhledem k v˘‰i-
nám, ale skloÀte svÛj zrak také k zemi,
jinak…!

Jan Vrzal ml.
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Atletika v Ti‰novû

MâR juniorÛ
Na konci ãervna probûhlo v Praze

Mistrovství âeské republiky juniorÛ. Za
Ti‰nov nastoupili dva juniofii. Sprintér
Filla zabûhl 200 m za 22.96 s a obsadil
15. místo. Na 110 m pfi. pak Luká‰
Pavelka ãasem 15.81 s dobûhl téÏ 15.

MâR ve vícebojích
V pÛlce ãervence se ve Staré

Boleslavi uskuteãnilo Mistrovství âeské
republiky ve vícebojích, na kter˘ se kva-
lifikovala Tereza Du‰ková. V sedmiboji
ji v republikov˘ch tabulkách patfiilo
5. místo a v jejich silách mÛÏe b˘t v˘kon
blíÏící se 4000 bodÛm. Dosavadní maxi-
mum 3634 b. dosáhla na Mistrovství
Moravy a Slezska v Tfiinci leto‰ního
roku. Hned první disciplína 100 m pfi.
vy‰la parádnû a byl z toho
nov˘ osobní rekord ãasem
16,50 s. Ve v˘‰ce byl smazán
náskok z pfiekáÏek. V̆ kon
139 cm znamenal mírné
zhor‰ení. V kouli 8,70 m
zaostala Terka za sv˘m
pfiedpokladem o více neÏ
1 m a závûreãn˘ 150 m
sprint za 21,30 s jen dokres-
lil neúspû‰n˘ první den.
Do druhého dne jiÏ Terka
nenastoupila a závod nedo-
konãila.

SoutûÏe druÏstev
Po loÀském postupu do

1. ligy jsou Ïeny po 3 kolech na posled-
ním místû a zdá se, Ïe v pfií‰tí sezónû
opût nastoupí v 2. lize. Za vy‰kovské
druÏstvo sbíraly body Souãková
(100 m pfi., 400 m pfi.), Du‰ková (dálka,
pfiekáÏky) a Jurãáková (dálka, pfiekáÏky).

MuÏi jsou po tfiech kolech v tûsném
závûsu na 3. místû. Podzimní baráÏ

o 1. ligu by jim tak nemûla uniknout.
Skvûle si vedou pfiedev‰ím bûÏci –
– Pavelka ovládl nejkrat‰í pfiekáÏkáfisk˘
sprint, Filla kraluje na 100 a 200 m
trati. Spolehlivû boduje i DoleÏal na 400
a 400 m pfi. V technick˘ch disciplínách
jiÏ takové bodové zisky nejsou. Pavelka
pokud skoãí základ v tyãi, se umisÈuje
na 3.-4. místû. Ve v˘‰ce za standardní
v˘kon kolem 183 cm konãívá také
v první pûtce. V oãekávání jsme na v˘-
kony Martina Novotného na hladké
ãtyfistovce a v o‰tûpu. Dvû podzimní
kola se uskuteãní v Bfieclavi a Opavû,
baráÏ o první ligu pak v ·umperku.

Atletické soustfiedûní
Vybraná skupina ti‰novsk˘ch atletÛ

dostala moÏnost zúãastnit se kondiãního
kempu badmintonové reprezentace
v Nymburku. Na zaãátku ãervence tak

v ideálních podmínkách
ladili svou formu pfied nad-
cházející podzimní sezónou.
Na dráze a posléze i v rege-
neraãních místnostech se
potkávali s Romanem ·ebr-
lem, kter˘ se pfiipravoval na
Olympiádu v Pekingu.
MoÏnost sledovat nejlep‰ího
svûtového vícebojafie pfii tré-
ninku, jak se rozcviãuje, jak
trénuje rychlost, jak se vû-
nuje technikám jednotliv˘ch
disciplín, byla opravdov˘m
záÏitkem. Îádná speciální
cviãení se nekonala, ·ebrle
pouÏívá stejné tréninkové

prostfiedky jako atleti v Ti‰novû.

NejbliÏ‰í akce
28. 9. 2008 se uskuteãní 4. roã-

ník Skokanského trojboje druÏstev
O pohár Geodetické kanceláfie
Souãek. Informace naleznete na
www.aktisnov.wz.cz

Na snímku Tereza Du‰ková
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Informace z házené

I. kolo âeského poháru
DruÏstvo muÏÛ A odehraje v sobotu

30. 8. 2008 od 17 hod. ve sportovní
hale v Ti‰novû utkání I. kola âeského
poháru v házené muÏÛ proti vítûzi
minulé sezóny II. ligy a úãastníkovi
„final four“ âeského poháru 2007/2008
druÏstvu SHC Malomûfiice.

Pfiípravn˘ turnaj
V nedûli 31. 8. 2008 se v na‰í spor-

tovní hale uskuteãní pfiípravn˘ turnaj.
Úãastnit se budou kromû domácích
muÏÛ A také druÏstva Tatranu
Bohunice (I. liga âR st. dorostu), ·KP
Bratislava (I. liga SR st. dorostu)
a Tatranu Litovel (II. liga âR st. doro-
stu). Zaãátek prvního utkání je
v 9.30 hod. Pfiesné rozlosování zápasÛ
a ostatní informace naleznete na
http://hazena.tisnov.cz

Rozlosování II. ligy muÏÛ 2008/2009
14. 9. 2008
SK HC Ti‰nov – HC Zlín
5. 10. 2008
SK HC Ti‰nov – SK Kufiim
19. 10. 2008
SK HC Ti‰nov – HC Zubfií
9. 11. 2008
SK HC Ti‰nov – TJ Sokol Velké Mezifiíãí
23. 11. 2008
SK HC Ti‰nov – HK Ivanãice

Utkání se hrají ve sportovní hale na
ul. Riegrova vÏdy od 17 hod.
Cel˘ v˘tûÏek ze vstupného je vûnován na
podporu oãkovacích programÛ UNICEF.

Futsalisté DDM Ti‰nov se
pfiipravují na novou sezónu

Prvních sedm srpnov˘ch dnÛ patfiilo
na DDM Ti‰nov futsalu. Letní soustfie-

dûní zde absolvoval t˘m Tomson DDM
Ti‰nov. MuÏstvo je pfied novou sezonou
tvofieno ‰irokou ‰kálou mlad˘ch hráãÛ
s datem narození od roku 1991 do roku
1998. Proto byly souãástí soustfiedûní
nejen tradiãní bloky zamûfiené na fyzic-
kou kondici, techniku a taktiku, ale
také spoleãné akce, jejichÏ cílem bylo
stmelení vûkovû rozdílného kolektivu.
Mezi tréninky na hfii‰ti a v pfiírodû se
tak na‰el ãas také na náv‰tûvu hradu
Pern‰tejna s následn˘m pû‰ím pocho-
dem do Lomnice. Hráãi se mezi sebou
utkali také v turnajích ve stolním fot-
bálku a v bowlingu. Vedení muÏstva
dûkuje v‰em, ktefií se na pfiípravû a rea-
lizaci soustfiedûní podíleli.

Radek Babiãka
asistent trenéra

Nové hfii‰tû pro minitenis

Dne 25. 6. 2008 bylo slavnostnû
otevfieno novû zrekonstruované hfii‰tû
pro minitenis v areálu tenisového klubu
v Ti‰novû na Ostrovci. U odrazové stûny
tak vznikly dva malé dvorce s umûl˘m
povrchem vhodné pro zaãínající tenisty
ve vûku od 4 do 10 let.

Minitenis (hra na zkráceném dvorci)
je základem pro budoucí v˘voj tenisty,
a proto se tenisov˘ klub rozhodl pro
rekonstrukci povrchu, na které se nejv˘-
raznûji podíleli: firma Dopravní stavby
Brno s. r. o, mûsto Ti‰nov a Jihomorav-
sk˘ kraj. 

Souãástí slavnostního otevfiení, na
které byli pozváni zástupci mûsta
Ti‰nova vãetnû pana starosty
Ing. Franti‰ka Svobody, byla ukázka
tréninku minitenisu. V‰ichni zúãast-
nûní se shodli na tom, Ïe úsilí a finance
na rekonstrukci nebyly vynaloÏeny
zbyteãnû a jiÏ první t˘dny ukázaly, Ïe
hfii‰tû je dûtmi plnû vyuÏíváno.
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Dûkujeme v‰em, ktefií podpofiili,
a nebo se podíleli na rekonstrukci
hfii‰tû.

K.

Paragliding

Chtûl bych se s vámi podûlit o velmi
zajímavou sportovní událost. Dva obãané
mûsta Ti‰nova se nominovali do repre-
zentace âeské republiky v motorovém
paraglidingu. A dokonce se velmi slu‰nû
umístili i na Mistrovství Evropy, které
letos probûhlo v polském mûstû LomÏa.

V kategorii jednomístn˘ch krosen
(královská kategorie), ze ‰edesáti pilotÛ
z 13 zemí svûta, obsadil Tomá‰ Berka
osmé místo a Marek Schulz dvacáté
ãtvrté místo z celé Evropy.

A co Ïe to ten motorov˘ paragliding
vÛbec je?

V podstatû je to letadlo. Akorát na-
místo kfiídel to má padák, a vrtuli
i s motorem si pilot nese na zádech. Je
moÏné s tím manévrovat stejnû jako
s letadlem. Umí stoupat i klesat a zatá-
ãet na v‰echny strany. Odstartuje
v podstatû kdekoliv a skoro kdekoliv
umí i pfiistát. A v tomhle v‰em se na ta-
kov˘ch závodech závodí. Závodí se v na-

v i g a c i ,
t e c h n i c e
a ekono-
mice letu.
Na navi-
gaci pilot
d o s t a n e
m a p u
s nakres-
len˘mi bo-
dy a jeho

úkolem je se neztratit, a je‰tû v‰echny
body správnû oblétnout. Pfii technice se
soutûÏí v pfiesnosti letu v malé v˘‰ce
nebo i v pfiesnosti pfiistání. No a v eko-

nomick˘ch disciplínách jde vût‰inou
o to, aby pilot s co nejmen‰ím objemem
paliva vydrÏel ve vzduchu co nejdéle.

Tohle se pak
rÛznû kombi-
nuje a sãítá,
aÏ z toho
vzniknou zá-
vody. âeská
r e p u b l i k a
patfií v tomto
smûru ke
s v û t o v é

‰piãce a spousty na‰ich pilotÛ úspû‰nû
reprezentuje na‰i zemi v zahraniãí.

TakÏe aÏ zase nûkdy uvidíte nad sv˘mi
hlavami poletovat vrãící, rÛznobarevné
padáky, tak to nejsou para‰utisté, ale
moÏná máte právû ‰tûstí: to jsou na‰i
závodníci a trénují na dal‰í závody.

Berka Tomá‰

·erkovick˘ pétanque
2008 se vydafiil

V nedûli 22. 6. 2008 probûhl na
hfii‰ti v ·erkovicích 2. roãník otevfieného
turnaje dvojic v pétanque pod názvem
·erkovické koulení.

Na startovní listinû turnaje dospû-
l˘ch bylo 18 párÛ, do turnaje dûtí se pfii-
hlásilo 7 dvojic. Hrálo se systémem
„‰v˘car“ na 4 kola do 13 bodÛ, kdy
v kaÏdém kole se utkávají soupefii pfii-
bliÏnû stejné v˘konnostní kvality a o ko-
neãném pofiadí rozhoduje poãet vítûzství
a aktivní rozdíl bodÛ.

Turnaj probûhl v horkém letním dni
na kvalitnû pfiipraven˘ch hfii‰tích.
Mnozí z padesáti soutûÏících pfiedvádûli
hodnotné sportovní v˘kony v pfiibliÏo-
vání (plasírování) a také ve vyráÏení.
V̆ konÛm a hernímu zaujetí hráãÛ pfii-
hlíÏel hojn˘ poãet divákÛ. K pohodové
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a pfiátelské
a t m o s f é fi e
turnaje pfii-
spûlo i zaji‰-
tûné obãer-
s t v e n í .
Medaile se
symboly pé-
tanque vûno-
vala Obec
· e r k o v i c e ,
vûcné ceny

pro v‰echny soutûÏící dal‰í sponzofii
akce: MontáÏe staveb – Kvûtoslav Tesafi,
Dana a Petr Zacpalovi, Pila Kupka, pou-
kazy na nákup sportovního zboÏí vûno-
val K+K SPORT Brno.
Koneãné celkové v˘sledky dospûl˘ch:
1. Fabio Lopez a Irena Nakládalová,
2. JI¤ÍKOVO VIDùNÍ (Jirka Musil,
Jitka Olbortová), 3. Gabãa a Zbynûk
Krupicovi, 4. Slávek a Zuzka
Randuchovi.

V kategorii dûtí zlep‰ili svÛj loÀsk˘
v˘kon a vyhráli DrsÀáci (David Strádal,

Karel ·indelka), 2. Michal Kaláb, Jakub
Bahensk˘, 3. Honza Tesafi, BoÏena
Jan‰tová, 4. Tukani (René Albrecht,
Romana Vorlová), 5. Marek a Va‰ek
Valíãkovi, 6. Kvûto‰ a Vojtûch Tesafiovi
a 7. ·erkov‰tí borci (Radim ·ed˘, Jan
Cecava – v‰ichni ze ·erkovic). Jako tra-
diãnû byl ocenûn i v˘kon nejmlad‰ího
úãastníka – tentokrát Vojty Tesafie.

Ocenûní a pochvala patfií nejen hrá-
ãÛm, ale i organizátorÛm, ktefií druh˘
roãník turnaje v rámci Mikroregionu
Porta pfiipravili. Hra pétangue si v ·er-
kovicích upevÀuje svoji oblibu.
Pfiíznivce tohoto sportu zveme na turnaj
d û t í ,
k t e r ˘
probûh-
ne na
k o n c i
p r á z d -
nin.

FM-MR

O POHÁR

TI·NOVSKÉ RADNICE

XVIII. ROâNÍK TURNAJE
VOLEJBALOV¯CH DVOJIC

pofiadatel: sportovní komise MûÚ a Gymnázium Ti‰nov
termín: sobota 13. 9. 2008 od 9.00 hod.
místo: volejbalová hfii‰tû gymnázia
kategorie: a) muÏi

b) smí‰ené páry
(není povolen start v obou kategoriích)

startovné: dvojice 30,- Kã
dresy: dvojice jednotn˘ dres (triãko)
pfiihlá‰ky: telefonicky: 603 397 643

e-mail: bucek@gym-tisnov.cz
uzávûrka 11. 9. 2008 !!!
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Vzpomínky

Dne 26. srpna vzpome-
neme 1. v˘roãí úmrtí na-
‰eho drahého manÏela,
tatínka  a dûdeãka pana
JANA BAHENSKÉHO.
Se smutkem v srdci stále
vzpomínají manÏelka

Naìa, dcery Jana a Veronika a syn
Libor s rodinami.

Jen svíci hofiící a krásnou kytici
na hrob Ti mohu dát a s láskou
na krásná léta s Tebou vzpomínat…

Dne 25. srpna 2008 uply-
nulo 5 let kdy nás opustil
ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek pan
JOSEF BALÁ·. Vzpo-
mínají manÏelka a syn
s rodinou.

Dne 15. srpna uplynulo
jiÏ 20 let, co nás na-
vÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
BOHUSLAV BENDA.
Stále vzpomínají man-

Ïelka, dcery s rodinami a snacha
s rodinou. V‰em, kdo ho znali a vzpo-
mnûli s námi, dûkujeme.

Dne 26. 8. by se doÏila
85 let paní DRAHOMÍRA
DARMOPILOVÁ a 21. 10.
vzpomeneme 3. v˘roãí
jejího úmrtí. Vzpomíná
syn Petr s rodinou.

Dne 4. srpna uplynuly 2 roky od úmrtí
manÏela, tatínka, dûdeãka a pradûdeãka
pana FRANTI·KA POKORNÉHO.
Dûkujeme v‰em, kdo vzpomenou
s námi. ManÏelka a synové s rodinami.

Dne 16. 3. 2008 uplynuly
2 smutné roky, co nás
navÏdy opustil  ná‰
tatínek JAROSLAV
KOVÁ¤ÍK. Dne 23. 9.
2008 by oslavil 80. naro-
zeniny. Kdo jste ho mûli

rádi, vzpomeÀte s námi. Jménem
ve‰kerého pfiíbuzenstva dcera Lída
Dobi‰arová.

Dne 23. ãervence 2008
uplynul 1 rok, co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek a syn pan
JOSEF LIPOVSK¯
z Ol‰í u Ti‰nova. S lás-

kou vzpomínají manÏelka, maminka,
syn a dcera s rodinami.

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

Dûkují pozÛstalí.

D n e  3 .  9 .  u p l y n e
jiÏ 15 let,  kdy nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka,
paní BOÎENA NAVRÁ-
TILOVÁ. Dûkujeme
v‰em, kdo vzpomenou

s námi. Dcery s rodinami.

Dne 31. 7. 2008 uply-
nulo deváté smutné
v˘roãí od úmrtí na‰í
milované dcery a ma-
minky paní DANY
·AVR≈OVÉ. S lás-
kou vzpomínají ro-

diãe a dûti.
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Inzerce

Koupím hotovû pûkn˘ RD nebo byt.
Pozdûj‰í stûhování moÏné.
Tel.: 775 674 572 i sms

Prodám byt 3+1 U Humpolky po
rekonstrukci. Tel.: 724 122 887

Koupím byt nebo men‰í RD v Ti‰novû.
Pozdûj‰í vystûhování nevadí. Prosím,
nabídnûte. Tel.: 606 788 710 i sms.

Prodám DB byt 1+1 na ul. Kvûtnická.
Tel.: 604 651 173

Pronajmu byt 1+kk na Honech, cena
7.500 vã. inkasa. Tel.: 774 347 106

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû na
Kvûtnici. Telefon: 777 602 839

Prodám stavební pozemky v obci
Skaliãka, rozloha 1.155m2 aÏ 1.555m2,
inÏen˘rské sítû na hranici pozemku.
Tel.: 776 717 311

Myslíme na Tebe kaÏdiãk˘ den,
chybí‰ nám tatínku, chybí‰ nám v‰em.

Dne 11. 8. 2008 uplynulo
5 smutn˘ch let, kdy nás
opustil mÛj manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
EDUARD VALA. S lás-
kou vzpomínají man-
Ïelka, syn a dcery

s rodinami.

Dne 26. srpna vzpomeneme 10. v˘roãí
úmrt í  mého  manÏe la  pana
Mgr. BOHUSLAVA JA·KA. Kdo jste
jej znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
ManÏelka Vûra s rodinou.

Dne 30. srpna by se doÏila na‰e drahá
maminka, babiãka a prababiãka
MARIE VALOU·KOVÁ 95 rokÛ.
Vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Dne 10. srpna uplynulo jiÏ 7 smutn˘ch
let od chvíle, kdy nás opustil milovan˘
syn, bratr a str˘c pan IVAN HANSKUT.
Za tichou vzpomínku dûkuje maminka
jménem celé rodiny.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na‰í
drahou maminkou, paní BRIGITOU
ROZBO¤ILOVOU. Dûkujeme za kvû-
tinové dary a projevenou soustrast.
ManÏel a dûti.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
zvlá‰tû Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Ti‰novû, ktefií se pfii‰li naposledy roz-
louãit s na‰im manÏelem, tatínkem
a dûdeãkem panem ANTONÍNEM
HORTEM. Dûkujeme za projevenou
soustrast a kvûtinové dary. ManÏelka
a dcery s rodinami.
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Hledá se vhodn˘ zájemce o pronájem
zavedeného a vybaveného kadefinictví
na ulici Brnûnská, v˘hodná nabídka.
Tel.: 737 302 850

Hledám z nedost. pfiíl. touto cestou
pro trval˘ vztah milou, pohlednou Ïenu
se vztahem k pfiírodû. Jsem 47/177,
nekufiák, i do nepohody, kutil, rod. typ,
snad pfiíjemn˘ s vyfie‰. minulostí.
Tel.: 776 888 339 moÏné i SMS.

Prodám os. automobil ·koda Felicia
1,9D r. v. 1996. V dobrém tech. stavu,
cena 35.000,- Kã. Tel.: 777 622 462

Prodám FORD FOCUS Combi
1,8TD, 55kW, stfiíbrn˘, r. v. 2001, klima,
hagusy, centrál, taÏné zafiízení,
STK 3/2009, cena: 120.000,- Kã.
Tel.: 602 789 839

Prodám vãelstva s úly – za rozumnou
cenu. Tel.: 723 152 731 v Îelezném.

Koupím v˘stroj a v˘zbroj nûmecké
armády z II. svûtové války. Uniformy,
pfiilby, bodáky, knihy, ãasopisy a foto-
grafie z pobytu nûmecké armády
v Ti‰novû a okolí. UmoÏnûte prosím
za tímto úãelem pfiístup na starou pÛdu
ãi prohlídku stodoly. Tel.: 723 539 270

Trápí Vás kapacita matefisk˘ch
‰kol? Podpofite petici na
www.skolky.estranky.cz

REALITY TI·NOVSKA, s. r. o. hledají
odpovûdnou osobu k zaji‰tûní provozu
vefiejn˘ch WC. Vhodné pro dÛchodce.
Podrobnosti v sídle kanceláfie na ulici
Brnûnská 184 v Ti‰novû.

Realitní kanceláfi reality
OSKAR s. r. o. pfiijme do svého t˘mu
REALITNÍHO MAKLÉ¤E pro poboãku
v Ti‰novû. Motivující finanãní ohodno-
cení. Práce na ÎL. Tel.: 775 722 264,
tisnov@rkoskar.cz

Zámeãnické a sváfieãské práce, drobné
opravy. Zkuste na tel.: 722 157 602

Práce doma.
www.internetjob.cz/power

Pfiijmeme kuchafiku-kuchafie do res-
taurace „NA HRADù“, za v˘hodn˘ch
platov˘ch podmínek. Tel.: 549 415 617,
603 819 198

Prosím o pomoc v hledání 10leté
britské modré
koãiãky. V pfií-
padû jakéhokoliv
kontaktu s ní mû
prosím kontak-
tujte na ãíslo
608 717 974.
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