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V sobotu 13. záfií se do Ti‰nova
a Lomnice po roce vrátila
historická vozidla.
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Pro pfiípad odmítnutí zájemce se stano-
vuje následující pofiadí:
2. Martin ·touraã, bytem Ti‰nov
3. Ing. Rostislav DoleÏal, bytem Ti‰nov
4. Mgr. Katefiina âepelová, bytem Ti‰nov
5. Marie Lahodová, bytem Ti‰nov
6. manÏelé Juránkovi, bytem Ti‰nov
7. Du‰an ·arközy, bytem Ti‰nov

ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov parc.

ã. st. 1960 o v˘mûfie 17 m2, parc.
ã. 1601/67 o v˘mûfie 443 m2, parc.
ã. 1601/92 o v˘mûfie 24 m2 a parc.
ã. 1601/93 o v˘mûfie 40 m2 manÏelÛm
Pavlu a Danû Mrvov˘m, bytem
Ti‰nov z dÛvodu dosud nevyfie‰eného
zpÛsobu budoucího vyuÏití pozemkÛ
v dané lokalitû.

ZM zpro‰Èuje:
1. Z funkce ãlena v˘boru pro komunitní

plánování sociálních sluÏeb pana
MVDr. Martina JÛzu a jmenuje ãlen-
kou v˘boru Ing. Bc. Janu Wildovou,
vedoucí Centra sociálních sluÏeb
Ti‰nov.

ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti RM do 3. 9.2008.
2. Zprávu o hospodafiení mûsta

k 30. 6. 2008.
3. Zprávu o stavu pohledávek

k 30. 6. 2008.
4. Zprávu o likvidaci odpadÛ za 1/2 roku

2008.
5. Zprávu o pfiípravû voleb do

Zastupitelstva Jihomoravského kraje
ve mûstû Ti‰nov.

6. Zásady a rozsah prezentace kandidu-
jících volebních stran pro volby do
zastupitelstva kraje v médiích a na
plochách ve vlastnictví mûsta Ti‰nov.

7. PfiedloÏen˘ v˘voj soudního sporu
Mûsta Ti‰nova x Matu‰kovi, zpraco-

van˘ JUDr. Koláfiovou, na základû
poÏadavku mûsta Ti‰nova.

8. Zprávu Regionální rady regionu
soudrÏnosti Jihov˘chod o zamítnutí
projektu 2 „Nadstavba uãeben
v Z· Smí‰kova v Ti‰novû“ k profi-
nancování.

9. Zápis ã. 5/2008 ze schÛze finanãního
v˘boru ze dne 23. 7. 2008.

10. Zápis ã. 7/2008 ze schÛze v˘boru pro
komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 20. 8. 2008.

11. Zápis ã. 5/2008 ze schÛze kontrol-
ního v˘boru ze dne 25. 6. 2008.

12. Zápis ã. 6/2008 ze schÛze kontrol-
ního v˘boru ze dne 01. 9. 2008.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Informace k volbám
do zastupitelstva
Jihomoravského kraje

Kdy se volby konají?
– v pátek dne 17. fiíjna 2008 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 18. fiíjna 2008 od 08.00 hodin do
14.00 hodin.

Kde budou sídla volebních místností?
Ve volebním okrsku ã. 1 je volební
místnost v budovû Matefiské ‰koly –
Horova 960 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:
Brnûnská 198, 276, 498, 800, 824, 909,
916, 1600, Cihláfiská – celá, Hanákova –
celá, Hradãanská – celá, Jamborova –
celá, Mahenova – celá, Mánesova – celá.
Mr‰tíkova – celá, Na Nové – celá,
Olbrachtova – celá, Tûsnohlídkova –
celá, Trnec – celá, U Lubû – celá,
U Pily – celá;
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 8/2008 konaného
dne 11. záfií 2008

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

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

2. Pfiijetí dotace od Ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i
Kã 2.541.000,- na v˘platu pfiíspûvku
na péãi oprávnûn˘m osobám.

3. Pfiijetí dotace od Ministerstva zemû-
dûlství ve v˘‰i Kã 450.100,- na ãin-
nost odborného lesního hospodáfie.

4. Pfiijetí dotace od Ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i
Kã 12.901.000,-  na v˘platu pfiíspûvku
na péãi oprávnûn˘m osobám.

5. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nov
ã. 14/2008 k 11. 9. 2008 dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

6. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. 1772/18 o v˘mûfie 8 m2 Oldfiichu
Mertovi, bytem Pfiedklá‰tefií za kupní
cenu ve v˘‰i 800,- Kã/m2 + úhradu
nákladÛ spojen˘ch s prodejem a danû
z pfievodu nemovitostí.

7. Darování ãásti pozemku v k. ú.
Ti‰nov: ãásti parc. ã. 2375/6 podle GP
novû oznaãené parc. ã. 2375/18 o v˘-
mûfie 51 m2 a ãásti parc. ã. 2412/9
podle GP oznaãené jako díl „b“
o v˘mûfie 19 m2 Jihomoravskému
kraji, se sídlem v Brnû.

8. Bezúplatn˘ pfievod ãástí pozemkÛ
v k. ú. Ti‰nov: ãásti parc. ã. 2412/7
podle GP novû oznaãené parc.
ã. 2412/11 o v˘mûfie 540 m2, ãástí
parc. ã. 2412/7 podle GP oznaãen˘ch
jako díl „d“ o v˘mûfie 317 m2 a díl „e“
o v˘mûfie 19 m2 a ãástí parc. ã. 2413
podle GP novû oznaãen˘ch parc.
ã. 2413/7 o v˘mûfie 402 m2, parc.

ã. 2413/8 o v˘mûfie 254 m2 a parc.
ã. 2413/9 o v˘mûfie 33 m2 ve vlastnic-
tví Jihomoravského kraje, se sídlem
v Brnû do vlastnictví mûsta Ti‰nov.

9. Uzavfiení smlouvy o budoucí smlouvû
darovací mezi mûstem Ti‰nov
a Jihomoravsk˘m krajem, se sídlem
v Brnû dle pfiedloÏeného návrhu.

10. Uzavfiení smlouvy o budoucí smlouvû
a o budoucím pouÏití pozemkÛ pro
úãel v˘stavby silnice mezi mûstem
Ti‰nov a Správou a údrÏbou silnic
Jihomoravského kraje, pfiíspûvkovou
organizací kraje, se sídlem v Brnû
dle pfiedloÏeného návrhu.

11. Odkoupení pozemku parc.
ã. 2466/450 o v˘mûfie 812 m2, ãásti
pozemku parc. ã. 2466/245, podle GP
oznaãené jako díl „h“ o v˘mûfie 86 m2,
ãásti pozemku parc. ã. 2466/246,
podle GP oznaãené jako díl „i“ o v˘-
mûfie 114 m2, ãásti pozemku parc.
ã. 2466/247 podle GP oznaãené jako
díl „j“ o v˘mûfie 490 m2, v‰e v k. ú.
Ti‰nov a stavby místní komunikace,
umístûné na v˘‰e uveden˘ch pozem-
cích, resp. jejich ãástech vãetnû par-
kovacích stání a vefiejného osvûtlení
ve vlastnictví spoleãnosti Nûmec Jifií
stavitel s.r.o., se sídlem v Brnû za
kupní cenu ve v˘‰i Kã 2.975.000,-.

12. Uzavfiení dokumentu „Uznání dluhu
a dohoda o splátkách“ s paní Emílií
Herzlíkovou, bytem Ti‰nov, po mû-
síãní splátce Kã 1.000,- od záfií 2008
dle pfiedloÏeného návrhu.

13. Prodej bytu ã. 1717-6 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû nejvy‰‰í na-
bídce, tj. Martû Sochorové, bytem
Ti‰nov, za cenu Kã 1.410.000,-
a úhradu nutn˘ch nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem, danû z pfievodu
nemovitostí a zÛstatkové ãásti fondu
oprav.
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místnost v budovû Domu s peãova-
telskou sluÏbou (penzion) – Králova
1742 pro voliãe s adresou trvalého
pobytu:
Dlouhá – celá, Formánkova – celá,
K âimperku – celá, Králova 1742, Marie
Pavlíkové – celá, Na Honech – celá.

Volit lze pouze ve stál˘ch volebních
okrscích v místû trvalého pobytu voliãÛ.
Nelze volit na voliãsk˘ prÛkaz. Volit mi-
mo svÛj volební okrsek zákon tedy neu-
moÏÀuje!

Kdo mÛÏe volit?
Právo volit do zastupitelstva kraje zde
má státní obãan âR, kter˘ alespoÀ ve
druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû
18 let a je v den voleb pfiihlá‰en ve
mûstû Ti‰novû k trvalému pobytu.

Jak˘m zpÛsobem se bude volit?
Za zástûnou ve volební místnosti voliã
vloÏí do úfiední obálky 1 hlasovací lístek
s politickou stranou, hnutím ãi koalicí,
kterou se rozhodl volit a obálku
s lístkem vhodí do volební schránky.
Na tomto vybraném hlasovacím lístku
lze zakrouÏkovat nejv˘‰e 4 kandidáty
a udûlit jim tzv. preferenãní hlasy.
Hlasovací lístky budou doruãeny voli-
ãÛm nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb.
Na Ïádost voliãe mu budou vydány ve
volební místnosti.

Jaké doklady vzít s sebou?
Ve vlastním zájmu si zkontrolujte plat-
nost sv˘ch dokladÛ – ve volební míst-
nosti je totiÏ voliã povinen prokázat
svou totoÏnost a státní obãanství âeské
republiky platn˘m obãansk˘m prÛka-
zem nebo platn˘m cestovním pasem
âeské republiky.

Chcete poÏádat o pfienosnou
volební schránku?
Voliãi mohou ze závaÏn˘ch, zejména
zdravotních dÛvodÛ, poÏádat mûstsk˘

úfiad o hlasovaní mimo volební míst-
nost – do pfienosné volební schránky.
PoÏadavky je moÏné do voleb vzná‰et na
tel. ã. 549 439 711 – podatelna
MûÚ Ti‰nov. Ve dnech voleb je moÏné se
obrátit také pfiímo na pfiíslu‰nou
okrskovou volební komisi.

Dal‰í aktuální informace k volbám
jsou zvefiejnûny také na internetov˘ch
stránkách mûsta Ti‰nova
www.tisnov.cz. Informace Ministerstva
vnitra âR: www.mvcr.cz/volby.aspx.
Informace k volbám na MûÚ Ti‰nov,
tel. ã.: 549 439 713, 549 439 777.

Bc. Jifií Dospí‰il
vedoucí odboru správních s vnitfiních vûcí

Upozornûní

Chtûli bychom v‰echny fiidiãe
a obyvatele Ti‰nova upozornit, Ïe v sou-
vislosti s pofiádáním kulturních akcí
bude v Ti‰novû uzavfieno námûstí Míru
a nûkteré dal‰í ulice pro provoz vozidel.
Jedná se o akci:

„Svatováclavské hody“

Z dÛvodu pofiádání Svatováclav-
sk˘ch hodÛ bude dne 27. 9. 2007 od 6.00
do 18.30 hod  uzavfieno celé nám. Míru.
Souãástí oslav budou i pouÈové atrakce,
které budou umístûny od úter˘ 23. 9. od
15.00 hod do nedûle 28. 9. 2008 do 12.00
hod ve spodní ãásti ulice Drbalova
vãetnû kfiiÏovatky s ulicí Parolkova
a Tyr‰ova. Tato ãást komunikace bude
v tomto termínu uzavfiena pro provoz
vozidel.

V‰echny uvedené uzavírky budou
fiádnû oznaãeny. Dûkujeme v‰em za
pochopení a omlouváme se za pfiípadné
vzniklé komplikace.
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Ve volebním okrsku ã. 2 je volební
místnost v budovû Matefiské ‰koly –
Horova 960 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:
Brnûnská 429, 500, 711, 722, 764, 791,
897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova –
celá, Halasova – celá, Hornická 950 -
953, 957, 1519 - 1530, 1698, Horova –
celá;
Ve volebním okrsku ã. 3 je volební
místnost v budovû Základní ‰koly –
Smí‰kova 840 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:
Al‰ova – celá, Brnûnská 184, 262, 264,
268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305,
320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 700,
701, 727, 728, 767, 841, 1569,
Chodníãek – celá, Dobrovského – celá,
Dvofiákova – celá, Havlíãkova – celá,
Hornická 468 - 471, 899 – 901,
Hfibitovní – celá, Husova – celá,
Hybe‰ova – celá, Hynka Bíma – celá,
Kvapilova – celá, Máchova – celá,
Majorova – celá, Na Mlékárnû – celá,
Na Rybníãku – celá, PurkyÀova – celá,
Revoluãní – celá, Riegrova 212, 285,
302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390,
397, 399, 425, 707,  Smetanova – celá,
Smí‰kova – celá, Vrchlického – celá,
Wágnerova – celá;
Ve volebním okrsku ã. 4 je volební
místnost v budovû Mûstského kul-
turního stfiediska – Ml˘nská 152 pro
voliãe s adresou trvalého pobytu:
Brnûnská 2 – 4, 6, 7, 9 – 11, 147 – 159,
170, 185, 196, 231, 232, 252, 260, 286,
325, 475, 792, Cáhlovská – celá,
âerven˘ ml˘n – celá, Dvofiáãkova –
celá, Halouzkova – celá, Janáãkova –
celá, Jungmannova – celá, Karasova –
celá, Klá‰terská – celá, Koráb – celá,
Kostelní – celá, Ml˘nská – celá,
NádraÏní – celá, Na Kopeãku – celá, Na
Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá,

nám. Komenského – celá, nám. Míru –
celá, Neumannova – celá, Ostrovec –
celá, Pej‰kov – cel˘, Pod Kvûtnicí – celá,
Procházkova – celá, RáboÀova – celá,
Radniãní – celá, Trmaãov – celá,
U Humpolky – celá, U Náhonu – celá,
U Stfielnice – celá, U Svratky – celá,
U Tratû – celá, Za Krétou – celá, Za
Ml˘nem – celá z k. ú. Ti‰nov;
âísla popisná vût‰í neÏ 1000 a men‰í neÏ
1500 jsou domy z katastrálního území
Pfiedklá‰tefií. Tito obãané hlasují
v Pfiedklá‰tefií (zejména ul. Za ml˘nem).
Ve volebním okrsku ã. 5 je volební
místnost v budovû Gymnázia
Ti‰nov – Na Hrádku 20 pro voliãe
s adresou trvalého pobytu:
Bezruãova – celá, âernohorská – celá,
Drbalova – celá, DruÏstevní – celá,
Jiráskova – celá, Kuk˘rna – celá,
Kvûtnická 1610 – 1620, 1717 – 1724,
Lomnická – celá, Na Hrádku – celá,
nám. 28. fiíjna – celá, Nerudova – celá,
Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova
25, 270, 281, 310 – 312, 318, 321, 323,
324, 332, 431 – 435, 676, 677, 686,
Sv. âecha – celá, Tyr‰ova – celá;
Ve volebním okrsku ã. 6 je volební
místnost v budovû Základní ‰koly –
nám. 28. fiíjna 1708 pro voliãe
s adresou trvalého pobytu:
Dfiínová – celá, Králova – celá mimo
ã. p. 1742, Kvûtnická 1621 – 1640,
Osvobození – celá;
Ve volebním okrsku ã. 7 je volební
místnost v budovû b˘valé ‰koly –
Jamné 28 pro voliãe s adresou trva-
lého pobytu v místní ãásti Jamné;
Ve volebním okrsku ã. 8 je volební
místnost v budovû Kulturního
domu – Hajánky 23 pro voliãe
s adresou trvalého pobytu v místní
ãásti Hajánky a Hájek;
Ve volebním okrsku ã. 9 je volební
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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 26. 9. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: Odbûratelská trafo-
stanice Ti‰nov T13 VÚ skn (ã. 218040) –
VYPNUTÍ SE NET¯KÁ DOMÁCNOSTÍ.

Dne 8. 10. 2008 od 11.00 do 15.00 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: trafostanice u nemoc-
nice
Bez napûtí budou ulice: Chodníãek,
Hfibitovní, ulice Dvofiákova od
ul. Vrchlického po ul. Riegrovu, ulice
Riegrova od nemocnice po
ul. Dvofiákovu, ul. Husova, Smí‰kova,
Kvapilova, Smetanova, Vrchlického,
Hybe‰ova, Máchova, ulice Na Rybníãku
od nemocnice po ul. Havlíãkovu, ulice
PurkyÀova od nemocnice po
ul. Máchovu.
(Bez napûtí bude nemocnice, záchranná
sluÏba, matefiská ‰kolka Sluníãko, dût-
sk˘ domov).

Dne 8. 10. 2008 od 7.30 do 16.00 hod.
Obec Lomniãka, Hajánky, Hájek,
Jamné, Îelezné.
Vypnutá oblast: bez napûtí bude celá
obec Îelezné, obec Jamné, obec Hájek
a Hajánky a ãást obce Lomniãka, a to od
obecního úfiadu smûrem na Ti‰nov, smû-
rem na Îelezné, a smûrem na ·erkovice
pouze po popisné ãíslo 77.
Odbûratelská trafostanice Lomniãka vo-
dárna (ã. 217952) – VYPNUTÍ SE
NET¯KÁ DOMÁCNOSTÍ.

Odbûratelská trafostanice Îelezné vo-
dárna (ã. 217325) – VYPNUTÍ SE
NET¯KÁ DOMÁCNOSTÍ.

Dne 9. 10. 2008 od 7.30 do 13.30 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: ulice Brnûnská 830,
Brnûnská 831, Wágnerova 832 (DUO
MODA).

Dne 21. 10. 2008 od 7.00 do 16.30 hod.
Dne 23. 10. 2008 od 7.00 do 17.30 hod.
Vypnutá oblast: Ti‰nov – trafostanice
OSTROVEC, LESY a BENZINKA
HABEN.
V Pfiedklá‰tefií – trafostanice VE DVO¤E
V Ti‰novû budou bez napûtí firmy napá-
jené z TS Lesy vãetnû Hasiãského zá-
chranného sboru na ul. Olbrachtova,
Benzina Haben pfied Hradãanami, areál
firmy CE WOOD a. s. vãetnû dvou RD.
V Pfiedklá‰tefií budou vypnuty ulice
Trávníky – od. ul. Uhrova po popisné
ã. 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.

Upozornûní
E.ON âeská republika, s. r. o.

Upozornûní vlastníkÛm ãi uÏivate-
lÛm nemovitostí (pozemkÛ) na ofiez,
popfi. odstranûní dfievin ohroÏujících
bezpeãn˘ a spolehliv˘ provoz zafií-
zení distribuãní soustavy (zákon
ã. 458/2000 Sb.).

Odstranûní a ofiez dfievin prosíme
proveìte v termínu do 15. listopadu
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PROGRAM
VÁCLAVSK¯CH HODÒ

pátek 26. 9. aÏ nedûle 28. 9. 2008 v Ti‰novû

pofiádá Mûsto Ti‰nov, MO KDU-âSL Ti‰nov,
MûKS Ti‰nov, DDM Ti‰nov,

Oblastní charita Ti‰nov

Pátek 26. 9. 2008 – námûstí

20.00 – neurãito
Zpívání pod májou – zpívání lidov˘ch písní

s oblíben˘m ti‰novsk˘m harmonikáfiem
Franti‰kem Hofírkem

Klub pod kinem (MûKS)

20.30 – 1.00
ROCK-TIME FEST Oblastní charity Ti‰nov
Vystoupí skupiny: Izolace, Bast, Anthesis,

Masters of Disharmony, B612
Akce se uskuteãní pod zá‰titou radní JMK
pro sociální oblast JUDr. Marie Cackové.

V̆ tûÏek z akce bude vûnován na vybudování
hudební dílny pro Klub âas Ti‰nov.

Více informací na www.klub-cas.cz

Sobota 27. 9. 2008 – námûstí

09.00 – 12.00
Zvaní na hody – slavnostní prÛjezd

krojovan˘ch bryãek mûstem

10.00 – 11.00
Komedianti na káfie – Ïonglérské

pfiedstavení pro nejmen‰í

14.00 – 16.30
Brnûnská „HELIGONKA“

16.30 – 18.00
Vystoupení stárkÛ – pfiedání hodov˘ch

práv a projev rychtáfie

09.00 – 18.00
Trhy, historické stánky, zábavné atrakce

na námûstí

Radnice

13.30 – 17.00
Zpfiístupnûní obfiadní sínû na radnici

14.00 – 17.00
V̆ stava – 20 let ti‰novsk˘ch Brìat

MûKS

9.00 – 17.00
V̆ stava patchworku

DÛm Dûtí a MládeÏe

13.00 – 17.00
Hvûzdná brána aneb vesmírné
putování – zábavné odpoledne

pro malé i velké

Hfii‰tû u Z· nám. 28. fiíjna

9.00
Atletické závody

Skokansk˘ trojboj druÏstev
o pohár geodetické
kanceláfie Souãek

Atletick˘ ãtyfiboj mládeÏe
Dal‰í informace na www.aktisnov.wz.cz

Zahrádka „U Palce“

19.00 – 22.00
Koncert skupiny Hoochie Coochie Band

Sokolovna

20.00 – 02.00
Hodová zábava – Zavádûní pod máju

a tradiãní zvyky pod májou
Moravská beseda, âeská beseda

Vstupné: 80,- Kã
(Pfiedprodej v knihkupectví paní Ra‰kové)

K tanci a poslechu hraje
PODHORÁCKÁ MUZIKA

Nedûle 28. 9. 2008 –
kostel sv. Václava

10.00
Slavnostní svatováclavská

hodová m‰e za úãasti stárkÛ
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Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe v mûsíci fiíjnu
budou opût po mûstû a obcích umísÈo-
vány podle rozpisu sady velkoobje-
mov˘ch kontejnerÛ, a to ve mûstû na
bioodpad a velkoobjemov˘ odpad, na
obcích na velkoobjemov˘ odpad. Za
velkoobjemov˘ odpad lze povaÏovat
odpad, kter˘ vzhledem k jeho rozmûrÛm
nelze uloÏit do vlastních odpadov˘ch
nádob (popelnic). Jsou to pfiedev‰ím
skfiínû, sedací soupravy, koberce, Ïelezo
aj. Pokud je to moÏné, prosíme o maxi-
mální sníÏení objemu tohoto odpadu.
U skfiíní se jedná o rozmontování,

s kter˘m mÛÏe pomoci i obsluha u kon-
tejnerÛ. Za velkoobjemov˘ odpad nelze
povaÏovat „velkoobjemov˘“ nebezpeãn˘
odpad (chladniãky, sporáky, televize aj.),
kter˘ podléhá reÏimu zpûtného odbûru,
jehoÏ plnûní mûsto zaji‰Èuje na sbûrném
dvofie.

Co se t˘ká bioodpadu, Ïádáme ty
obãany, ktefií mají moÏnost bioodpad
kompostovat na vlastních zahrádkách,
aby tímto zpÛsobem bioodpad likvido-
vali, u‰etfií tím mûstu finance, které
mohou b˘t vynaloÏeny na jiné v‰em
obãanÛm na‰eho mûsta prospû‰né ãin-
nosti. Prosíme také, aby donesené
vûtve, které podléhají jinému zpÛsobu
recyklace, nebyly smíchány s ostatním
bioodpadem. Budou odvezeny následnû.

Radnice informuje
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tohoto roku. Práce, pfii kter˘ch by mohla
b˘t ohroÏena bezpeãnost osob, technick˘
stav vedení nebo jeho provoz, mÛÏe b˘t
provádûna pouze se souhlasem spoleã-
nosti E.ON âeská republika, s. r. o. a za
dozoru osoby jí ustanovené. Uplyne-li
uvedená lhÛta marnû, oznamujeme
tímto, Ïe zamûstnanci spoleãnosti E.ON
âeská republika, s. r. o. vstoupí
následnû na dotãené nemovitosti
(pozemky) a provedou odstranûní a ofiez
dfievin vlastními prostfiedky.

Za nesplnûní zákonn˘ch povinností
majitelÛ ãi uÏivatelÛ nemovitostí ofiezat,
popfi. odstranit stromoví a jiné porosty
ohroÏující bezpeãn˘ a spolehliv˘ provoz
distribuãních zafiízení mÛÏe pfiíslu‰né
vlastníky ãi uÏivatele formou sankcí
postihnout Státní energetická inspekce.

BliÏ‰í informace Vám poskytneme
na telefonním ãísle: 566 655 742

Za spoleãnost E.ON âeská republika, s. r. o.
Regionální správa VN a NN

Nové Mûsto na Moravû

Sdûlení Policie âR

V prÛbûhu mûsíce srpna 2008 byla
ve va‰em mûstû 8x provedena kontrola
dodrÏování stanoven˘ch limitÛ rychlosti
(pravidel silniãního provozu).

Pfii uveden˘ch kontrolách bylo
zji‰tûno 81 pfiestupkÛ – poru‰ení § 22
odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb. v platném
znûní.

Plo‰ná deratizace

V rámci prevence proti pfiemnoÏení
potkanÛ a ãasového s jednocení
deratizaãních zásahÛ, které zvy‰ují
úãinnost tûchto opatfiení, vyhla‰uje
mûsto Ti‰nov plo‰nou deratizaci od
1. 10. do 31. 10. 2008.

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

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

Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov spolu s v˘borem
Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ

ve spolupráci s firmou
HARTMANN-RICO a. s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bít˘‰ka
Czech Republic

Vás zve na dal‰í pfiedná‰ku s názvem

„Diabetes“

Pfiedná‰ka se koná v úter˘ 14. fiíjna
2008 ve 14.00 hodin v jídelnû Domu
s peãovatelskou sluÏbou Králova 1742,
Ti‰nov.
O ãem budeme hovofiit:
Co je to cukrovka?
Prevence a první pomoc.
PfiidruÏené choroby a jejich

následky.
Léãba bércov˘ch vfiedÛ a proleÏenin

novou metodou.
Pfiedná‰et nám bude lektorka

HARTMANN Akademie a zdravotní
sestra Alena Zmrzlá.

Souãástí pfiedná‰ky bude malé
obãerstvení, informaãní materiály
a také dárkové pfiedmûty pro posluchaãe.

Ing. Bc. Jana Wildová
vedoucí Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov

Plán pfiistavení sad velkoobjemov˘ch kontejnerÛ dle míst urãení a termínÛ
v období od 2. do 30. fiíjna

2. 10. 2008 – ul.âernohorská – u Jefiábkov˘ch
ãtvrtek – ul.Janáãkova – parkovi‰tû „u Náhonu“

7. 10. 2008 – ul.Kvapilova – u Z· Smí‰kova
úter˘ – sídl.Pod Klucaninou – parkovi‰tû u Po‰ty 3

9. 10. 2008 – ul.Drbalova – u bytov˘ch domÛ
ãtvrtek – U Humpolky – parkovi‰tû

14. 10. 2008 – sídl.Pod Kvûtnicí – parkovi‰tû ul.Polní
úter˘ – ul. Erbenova – u bytov˘ch domÛ

16. 10. 2008 – Trnec – u velkoobchodu
ãtvrtek – ul.Klá‰terská – u závor

21. 10. 2008 – ul.Na Hrádku – u Starého hfibitova
úter˘ – ul.PurkyÀova – u nemocnice

23. 10. 2008 – Pej‰kov – u autobusové zastávky
ãtvrtek – Jamné – u hostince „U VlachÛ"

28. 10. 2008 – nám.28.fiíjna – parkovi‰tû u Z·
úter˘ – ul.Brnûnská – u pily

– Hájek – Hajánky – naproti kulturnímu domu

30. 10. 2008 – Za ml˘nem – u kfiíÏku
ãtvrtek – sídl. Pod Klucaninou – ul. Halasova (pouze velkoobjemov˘ odpad)

– sídl. Pod Kvûtnicí – na konci ul. Králova

Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti je umístûna sada kontejnerÛ v dobû od l4.00 hod. do l8.00 hod.
Komu nevyhovují dané termíny ãi stanovi‰tû, má moÏnost svÛj odpad uloÏit do sady kontej-
nerÛ stabilnû umístûn˘ch na sbûrném dvofie, ulice Wágnerova 1543, a to v dobû:

pondûlí: 7.00 – l6.30 hod.
úter˘ – pátek: 7.00 – l5.00 hod.

sobota: 8.00 – l2.00 hod.
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Petr Gablas – cimbál
AneÏka Moravãíková – kontrabas

Matysovo kvarteto
Richard KruÏík – 1. housle
Jakub Látal – 2. housle
Otakar Salajka – viola
Robert KruÏík – violoncello

Program:
Leo‰ Janáãek: I. Smyãcov˘ kvartet
(Z podnûtu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“)
Jifií Matys: II. Smyãcov˘ kvartet
Zdenûk Luká‰: Koncert pro cimbál
a smyãcov˘ orchestr (úprava pro smyã-
cové kvarteto)
Johannes Brahms: Uhersk˘ tanec ã. 6
Miloslav Gajdo‰: Moravsk˘ tanec pro
kontrabas a smyãcové kvarteto
Johannes Brahms: Uhersk˘ tanec ã. 5
Rumunsk˘ tanec z Banátu (úprava pro
smyãcové kvarteto Miroslav Kolacia)

KRUH P¤ÁTEL HUDBY pfii MûKS
vyhla‰uje akci sezóny 2008/09 pro
mladé do 20 let

Nav‰tiv co nejvíce koncertÛ KPH
a vyhraj! Student (do 20 let), kter˘
nav‰tíví koncerty KPH, obdrÏí perma-
nentku JUNIOR.

Pro Ïáky ZU· permanentka
JUNIOR zdarma po pfiedloÏení
Ïákovské kníÏky ZU·. Podle poãtu nav-
‰tíven˘ch koncertÛ bude zahrnut do
soutûÏe o hodnotné ceny (MP3 atd.).

8. fiíjna 2008 v 19.30 hod.
sál kina Svratka

HUDEBNÍ KOMEDII JÁRY BENE·E
RÛÏe z Argentiny

Pfiedprodej v knihkupectví

10. fiíjna v 17.00 hod.
sál kina Svratka

KOUZELNÁ ·KOLKA S MAJDOU
A FRANTI·KEM

Pfiedprodej v knihkupectví 

2. koncert KPH
stfieda 15. fiíjna v 19.30 hod.

velk˘ sál MûKS
Franti‰ek Novotn˘ – housle a Serguei
Milstein – klavír
Program: W. A. Mozart, F. Schubert,
E. W. Korngold a R. Strauss

20. fiíjna 2008 v 19,30 hod.
sál kina Svratka

Divadelní spoleãnost Háta Praha
ROZMARN¯ DUCH

Pfiedprodej v knihkupectví

sobota 4. 10. 2008
od 9.00 do 18.00 hodin

semináfi Cesta Ïeny
veden˘ Ivanou Jaitnerovou

Téma: Îenská sexualita
Sexuální energie je Ïivotní tvofiivou

silou. Na‰e bloky získané v˘chovou
a fale‰nou morálkou nám brání Ïít
tvofiiv˘, radostn˘ a naplnûn˘ Ïivot.
Na semináfii budeme pracovat na uvol-
nûní tûchto blokád. Souãástí semináfie
bude kineziologické odblokování souãas-
n˘ch potíÏí.
S sebou pastelky, zápisník.
Cena: 1.000,- Kã

Semináfie se konají v budovû
Mûstského kulturního stfiediska Ti‰nov,
Ml˘nská ulice 152.
Pfiihlásit se mÛÏete na telefonu:
728 842 587, 549 410 082
nebo emailem na adrese:
ivana.jaitnerová@seznam.cz
iva.jiraskova@baz.cz
Dal‰í informace na: www.ijporadna.wz.cz

úter˘ 9 – 10 hod. (od 7. fiíjna)
sál MûKS na Ml˘nské ulici
SAMA DOMA V TI·NOVù

Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedením fyzioterapeuta. S sebou

Radnice informuje
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Pfii ukládání odpadu na sbûrném
dvofie je nutné pfiedloÏit obãansk˘ prÛ-
kaz k prokázání trvalého pobytu, v pfií-
padû místního „chatafie“ doklad o zapla-
cení poplatku za svoz odpadu. Na sbûr-
ném dvofie se rovnûÏ mÛÏete informovat
kam s odpady, se kter˘mi si nevíte rady.
Tel.: 549 4l0 422.

Za odpad z domácností nelze povaÏo-
vat stavební suÈ, krytinu a ostatní sta-
vební odpad nebo v˘kopek zeminy.
Tento materiál je moÏné na sbûrném
dvofie za úhradu uloÏit.

Mimo sbûrn˘ dvÛr je v provozu
V̆ kupna Ïeleza a barevn˘ch kovÛ firmy
FIALA v areálu Jihomoravsk˘ch lesÛ
Ti‰nov na Ostrovci s pracovní dobou
pondûlí - pátek 8.00 – l6.00 hod. a v kaÏ-
dou pfiedem avizovanou sobotu
(tel.: 604 213 996). Odpadov˘ papír lze
také uloÏit ve sbûrnû pana Milo‰e Fr˘by –
Kontest, provozovna Pfiedklá‰tefií, ve
Vísce naproti papírnû, s otevírací dobou
ve v‰ední dny vÏdy 8.00 – 13.00 hod.
a 13.30 – 16.00 hod.

Ing. Václav Drhlík

Sbûr textilu a o‰acení –
humanitární sbírka

Mûsto Ti‰nov ve spolupráci
s Diakonií Broumov a se spoleãností

SITA CZ vyhla‰uje podzimní humani-
tární sbírku. Od 24. 9. do 4. 10. 2008
mÛÏete v pytlích pfiedat nezneãi‰tûné
o‰acení a textil na sbûrn˘ dvÛr,
Wágnerova 1643, Ti‰nov. Sbûrn˘ dvÛr je
otevfien v pracovní dny od 7.00 do
15.00 hod., v pondûlí do 16.30 hod.
MÛÏete vyuÏít také sobot 27. 9. a 4. 10.,
kdy je otevfieno od 8.00 do 12.00 hod.
Sbírku si poté pfievezmou dopravci
z Diakonie Broumov.

BliÏ‰í informace o tom, co mÛÏete
darovat, naleznete v minulém ãísle TN.

V Diakonii Broumov se darovan˘
textil a dal‰í vûci pfiebírají a tfiídí.
Nejsou-li vyuÏitelné pro humanitární
úãely, dochází k jejich zpracování pro
dal‰í v˘robu. Tuto práci vykonávají lidé
v obtíÏné Ïivotní situaci (bez pfiístfie‰í,
po v˘konu trestu, odchodu z v˘chovné
péãe apod.), ktefií v regionu jen obtíÏnû
nacházejí pracovní uplatnûní. Diakonie
jim kromû práce nabízí také ubytování
a stravu. VyuÏijí-li tuto ‰anci, získávají
velkou moÏnost zafiadit se do bûÏného
Ïivota. Darováním pro Diakonii
Broumov tak vytváfiíte pracovní uplat-
nûní pro potfiebné, ktefií jinak konãí bez
zázemí na ulici.

Sbûr probíhá jiÏ tradiãnû v avizo-
vané dny kaÏdé jaro a podzim.

Ing. Václav Drhlík

Kruh pfiátel hudby

Slavnostní zahájení koncertní
sezóny KRUHU P¤ÁTEL HUDBY
2008/09 za úãasti starosty mûsta

Ti‰nova Ing.  Franti‰ka Svobody
ve stfiedu 24. záfií v 19.30 hod.

Smyãcov˘ soubor mlad˘ch
brnûnsk˘ch umûlcÛ

Matysovo kvarteto a hosté
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registraãní poplatek. Akce, pofiádané
v tomto termínu, probíhají v rámci celo-
státního „T˘dne knihoven“.

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

1. 10., 8. 10., 15. 10. a 22. 10. 2008
v 17.00 pfiedná‰ky zimního semestru
UVâ – Velcí mistfii svûtového malífi-
ství a sochafiství

7. 10. a 21. 10. 2008 v 17.00 pfied-
ná‰ky zimního semestru UVâ –
Kapitoly z dûjin umûní (pokraão-
vací kurz)

14. 10. 2008 v 17.00 pfiedná‰ky zim-
ního semestru UVâ – Tradice lidové
kultury

Vzdûlávání se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Salonky
9. 10. 2008 v 9.30
·perky z korálkÛ

V rámci projektu „Salonky“ pro-
bûhne praktická dílna s paní Hanou
·irÛãkovou, ve které budeme vyrábût
netradiãní ‰perky z korálkÛ. Zájemci si
s sebou pfiinesou malé ‰típací kle‰tû
s kulat˘mi ãelistmi, tzv. keltovací nebo
kle‰tû s co nejmen‰í ‰piãkou a ploch˘mi
ãelistmi.

Cestopisná beseda
2. 10. 2008 v 17.00
Kuba – perla Karibiku

Cestovatel, fotograf a pfiírodovûdec
Karel Wolf pfiipravil pro ‰irokou vefiej-
nost novou diashow, tentokrát o Kubû.
Bûhem besedy se pfienesete o nûkolik

desítek let nazpût do zemû, kde socia-
lismus vládne pevnou rukou. Îivotní
situace KubáncÛ není nejlep‰í, ale pfie-
sto je vût‰ina obyvatel Kuby spokojena.
Propleten˘ systém nízk˘ch platÛ a doto-
van˘ch státních sluÏeb je natolik siln˘,
Ïe zmûnu Kuby rozhodnû neãekejte
v pfií‰tích pûti letech. Vláda Fidela
a Raula Castrov˘ch vytvofiila z Kuby
ojedinûlé místo na svûtû, kde si ná-
v‰tûvník pfiipadá jako v muzeu. Slavné
kubánské koktejly (mojito, cuba libre,
daiquiri), doutníky cohiba, nale‰tûné
„ameriky“ a krásné Ïeny v rytmu salsy
se vám rychle vryjí pod kÛÏi. Seznámíte
se s pfienádhern˘mi pláÏemi, koloniál-
ními mûsty a národními parky. Nejvy‰‰í
hora Pico Turquino (1974 m) je pokryta
krásn˘mi stromov˘mi kapradinami.
V diashow se dozvíte i cestovatelské
rady, jak a kdy vyrazit na Kubu, jak
nezávisle cestovat po ostrovû a jak umût
kliãkovat v systému dvojí ekonomiky.

Tato akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Beseda se spisovatelem

4. 10. 2008 ve 14.00
Vztah Otokara Bfieziny
ke spisovateli Rudolfu Medkovi

Mûstská knihovna a Spoleãnost
Anny Pammrové uvedou ãlena Obce spi-
sovatelÛ doc. Ladislava Soldána ve v˘‰e
uvedeném pofiadu.
Literární historik a kritik Ladislav
Soldán pochází z Brna, vystudoval na
FF v Brnû filozofii a dûjepis. PÛsobil
jako uãitel ãi asistent, pozdûji se zab˘-
val problematikou vztahu filozofické
antropologie a Frommovy neoanal˘zy
k medicínû. Dálkovû pak vystudoval di-
vadelní vûdu. Od roku 1977 je pracovní-
kem brnûnské poboãky Ústavu pro ães-
kou literaturu.

Kultura v Ti‰novû
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podloÏku na cviãení. Pokud nemáte,
mÛÏete si pÛjãit v MûKS.
Vstupné symbolické 20,- Kã

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 19.00 – 20.00
Zdravotní cviãení s prvky PILATES pod
vedení fyzioterapeuta (od 9. fiíjna)

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã

¤íjen v galerii Josefa Jambora
Brnûnská 475, 666 01 Ti‰nov
telefon 549 410 211

Netradiãnû promítáním fotografií
probûhla v Jamborovû galerii v sobotu
spoleãná vernisáÏ obrazÛ Doroty
Líbalové a fotografií Vojtûcha Novotného.
V̆ stava potrvá do 9. 10. 2008.

Plán galerie

1. fiíjna v 9.00 hod.
Setkání seniorÛ – Co v‰e jde dûlat
s poãítaãem. V Jamborovû galerii nad
‰álkem ãaje vám poradíme, jak na to.

15. fiíjna v 9.00 hod.
Setkání seniorÛ – zahrajeme si s vámi
âLOVùâE NEZLOB SE!

13. fiíjna v 16.00 hod.
HOVORY O
O Ïivotû Ïìárecké samotáfiky na
Havlovû vypráví prof. Vlasta
Urbánková, pfiedsedkynû Spoleãnosti
Anny Pammrové

Dal‰í v˘stava:

11. fiíjna – 6. listopadu
Zlata Kalusová – obrazy
Napsala o sobû: Jedním z hlavních fak-
torÛ pfii vzniku m˘ch obrazÛ je ãas.
Samotná tvorba je pro mû jak˘msi pro-
cesem uvnitfi, dlouhodob˘m a sloÏit˘m.
Obrazy vytváfiím z vnitfiní nutnosti
vstupovat v˘tvarnou nebo literární
formou do dialogu se situacemi, motivy
a otázkami kaÏdodenního Ïivota, které
se mû urãit˘m zpÛsobem dot˘kají.
VERNISÁÎ V¯STAVY v sobotu
11. 10. 2008 ve 14.00 hod.

Setkání pamûtníkÛ a pfiátel
Josefa Jambora 29. 10. v 9.00 hod.
v Jamborovû galerii

17. 9. jsme uctili na hfibitovû pa-
mátku Josefa Jambora pfii jeho v˘roãí
úmrtí, dnes si zavzpomínáme pfii v˘roãí
jeho narození.

Také prosíme o zapÛjãení pamûtních
pfiedmûtÛ na v˘stavku o J. J.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci fiíjnu 2008

T˘den knihoven

6. 10. – 10. 10. 2008 Registrace
nov˘ch ãtenáfiÛ zdarma

V‰em zájemcÛm – dûtsk˘m i dospû-
l˘m, ktefií se v tomto t˘dnu novû pfii-
hlásí do knihovny, bude prominut
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jících a mistrovské dirigentské umûní
prof. Lubomíra Mátla spolu s atmosfé-
rou prastaré baziliky pfiipravily poslu-
chaãÛm zcela ojedinûl˘ kulturní
a duchovní záÏitek a byly dÛstojn˘m
pfiipomenutím 80 let, které v tomto roce
uplynuly od úmrtí Leo‰e Janáãka.

Pofiadatelé obec Pfiedklá‰tefií, mûsto
Ti‰nov a Umûlecká agentura Musica
Viva dûkují hejtmanu Ing. Stanislavu

Juránkovi, pod jehoÏ zá‰titou se festival
konal. RovnûÏ dûkují  v‰em partnerÛm
a sponzorÛm, díky jejichÏ  podpofie se
koncert uskuteãnil a doufají, Ïe jim za-
chovají pfiízeÀ i pfii pofiádání V. roãníku
festivalu v roce 2011.

M. Kulhánková

Kultura v Ti‰novû
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V˘stavy

17. – 31. 10. 2008
Co si stromy myslí

V˘stava v˘tvarn˘ch a literárních
prací, které vznikaly v rámci oslav Dne
stromÛ, pofiádaného obãansk˘m sdruÏe-
ním Za sebevûdomé Ti‰novsko a Komisí
Ïivotního prostfiedí MûÚ v Ti‰novû.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné
akce a besedy

8. 10. 2008 v 10.00 a 11.00
Ivona Bfiezinová

Beseda s oblíbenou spisovatelkou,
která za svoje knihy pro dûti a mládeÏ
získala nûkolik prestiÏních ocenûní.
Akce je pfiístupná i vefiejnosti.

Tato akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Spoleãné ãtení

10. 10. 2008 od 15.00
Spoleãné ãtení

Tradiãní spoleãné ãtení probíhající
v rámci celostátní kampanû „Celé âesko
ãte dûtem“. Z ti‰novsk˘ch povûstí budou
pfiedãítat Ïáci literárnû-dramatického
oboru ZU· Ti‰nov ze tfiídy Katefiiny
Hromãíkové.

Z proutûného ko‰íku

1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10.
a 29. 10. 2008 od 13.00 do 16.00
v rámci stfiedeãních tvofiiv˘ch
dílen si budou dûti malovat,
vyrábût drobnosti z korálkÛ a dal‰ích
materiálÛ.

V˘stavy

1. – 31. 10. 2008
·ikovn˘ma rukama 

V˘roãní v˘stava z pestré ãinnosti

Domu dûtí a mládeÏe Ti‰nov bude probí-
hat v dûtském i dospûlém oddûlení.

1. – 31. 10. 2008
Historické budovy a památné
domy mûsta Ti‰nova

V˘stava prací ÏákÛ Gymnázia
Ti‰nov pod vedením Mileny Strakové.

1. – 31. 10. 2008
Korálkování

Autorská v˘stava v˘robkÛ z korálkÛ
studentky Evy Nováãkové.

Mezinárodní festival
v Porta coeli – Pfiedklá‰tefií

JiÏ poãtvrté se konal v nedûli
14. záfií 2008 v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie v Porta coeli
v Pfiedklá‰tefií Mezinárodní festival
duchovní hudby. V první ãásti koncertu
se v náv‰tûvníky zaplnûném chrámu
pfiedstavila jednotlivá  pûvecká tûlesa
pod vedením sv˘ch dirigentÛ –
Speváck˘ zbor slovensk˘ch uãiteºov,
Pûvecké sdruÏení moravsk˘ch uãitelÛ,
Gaudeamus a MátlÛv akademick˘ sbor,
v jejichÏ podání vyslechli posluchaãi
díla B. Smetany, L. Janáãka, Q. Pipola,
S. V. Rachmaninova a dal‰ích znám˘ch
skladatelÛ. Poté pfiednesli spojené sbory
Gaudeamus, MátlÛv akademick˘ sbor,
ãlenové sboru Janáãkovy opery v Brnû
a ãlenové PraÏského komorního sboru se
sólisty Helenou Kaupovou, Jitkou
Zerhauovou, Peterem Bergerem,
Richardem Novákem za doprovodu hu-
debního tûlesa Czech virtuosi a sólisty
na varhany Petra Kolafie pod vedením
dirigenta prof. Lubomíra Mátla slavnou
Janáãkovu Glagolskou m‰i, která zaznû-
la tak velebnû a pÛsobivû, jako by ji
Leo‰ Janáãek napsal právû pro tento
chrám. Umûlecké v˘kony v‰ech úãinku-

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
25.9. Salonky – Poznávací zájezd do Tfiebíãe 8.30 MûK
27.9. Václavské hody
29.9. Trénování pamûti knihovna 9.30 MûK

1.10. Setkání seniorÛ – Jamborova galerie 9.00 MûKS
Co v‰e jde dûlat s poãítaãem

2.10. Kuba – perla Karibiku – knihovna 17.00 MûK
cestopisná beseda

4.10. Vztah O.Bfieziny ke spisovateli knihovna 14.00 MûK
R. Medkovi – beseda

6. 10.– T˘den knihoven – knihovna MûK
10. 10. viz podrobn˘ program
8.10. RÛÏe z Argentiny – divadelní pfiedstavení kino Svratka 19.30 MûKS
9.10. Salonky – ‰perky z korálkÛ knihovna 9.30 MûK

10. 10. Spoleãné ãtení knihovna 15.00 MûK
10. 10. Kouzelná ‰kolka s Majdou a Franti‰kem kino Svratka 17.00 MûKS
11. 10. Ti‰novská padesátka KâT
11. 10. VernisáÏ v Jamborovû galerii Jamborova galerie 14.00 MûKS
11. 10. Taneãní workshop „Africk˘ tanec“ DDM 14.30 DDM
13. 10. HOVORY O – V. Urbánková Jamborova galerie 16.00 MûKS
15. 10. Setkání seniorÛ – âlovûãe, nezlob se Jamborova galerie 9.00 MûKS
15. 10. KPH – F. Novotn˘, S. Milstein sál MûKS 19.30 MûKS
18. 10. Vyhlá‰ení Stromu Ti‰novska 2008 knihovna 16.00 ekoporadna
20. 10. Rozmarn˘ duch – divadelní kino Svratka 19.30 MûKS

spoleãnost Háta
23. 10. Salonky – Muzeum ãeského granátu, knihovna MûK

zámek Libochovice
29. 10. Setkání pamûtníkÛ a pfiátel Jamborova galerie 9.00 MûKS

Josefa Jambora
30. 10. Maginotova linie – beseda, M. RáboÀ knihovna 17.00 MûK
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

3. 10. 2008 od 9.30 hod.
Brouãci – pro maminky
s miminky od 0 do 12
mûsícÛ.
Na‰e pozvání pfiijala
paní Dana Bártová

z Dûtského klubu FONTÁNA Brno,
která si pfiipravila proÏitkov˘ semináfi
zamûfien˘ na vnímání pohybu a cviãení
nejmen‰ích dûtí, manipulaci s kojenci,
koupání miminek a cviãení na míãi.
miminka od 0 do 6 mûsícÛ –
9.30 – 10.30 hod.
miminka od 6 do 12 mûsícÛ –
10.30 – 11.30 hod.

3. 10. 2008 od 16 hod.
V˘Ïiva v tûhotenství a pfii kojení
(pfiedná‰ka)

Odbornû vede RNDr. Jana
Koudelová. Hlídání dûtí zaji‰tûno.

4. 10. 2008 od 9 hod.
Kreativní vafiení

Dopoledne pro v‰echny, ktefií chtûjí
vidût a vyzkou‰et praktickou pfiípravu
zdravé stravy. Co uvafiíme, to ochut-
náte. Hlídání dûtí zaji‰tûno.

Poãet míst je omezen, hlaste se
pfiedem na tel.: 604 871 943,
e-mail: studanka@atlas.cz nebo pfiímo
v matefiském centru.

14. 10. – 17. 10. 2008
Burza kojeneckého, dûtského
a tûhotenského obleãení
V˘kup: Út 12 – 18 hod.
Prodej: St 9 – 12, 15 – 19 hod.

ât 9 – 12, 15 – 18 hod.
Pá 9 – 11 hod.

V˘dej: Pá 12 – 18 hod.
Více informací pfiímo v matefiském
centru, e-mail: studanka@atlas.cz

24. 10. 2008 od 16 hod.
Cesta ke zdraví zdravou v˘Ïivou
(pfiedná‰ka)

Odbornû vede paní Blanka
Humpolcová. Hlídání dûtí zaji‰tûno.

Kultura v Ti‰novû
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V˘stavy
Datum Akce Místo

13. 9. – 9. 10. Dorota Líbalová – obrazy, Jamborova galerie
Vojtûch Novotn˘ – fotografie

11. 10. – 6. 11. Zlata Kalusová – obrazy Jamborova galerie
18. 10. – 31. 10. Co si stromy myslí knihovna

1. 10. – 31. 10. ·ikovn˘ma rukama knihovna
1. 10. – 31. 10. Historické a památné domy Ti‰nova knihovna
1. 10. – 31. 10. Korálkování knihovna

30. 9. – 11. 1. Restaurované pfiedmûty ze sbírek muzea Podhorácké muzeum
31. 8. – 30. 10. Ti‰nov ve star˘ch fotografiích galerie Diana

O nejkrásnûj‰í rozkvetlé
okno Ti‰novska 2008

Matefiské centrum Studánka, mûsto
Ti‰nov a Mûstská knihovna v Ti‰novû
Vás srdeãnû zvou na

SLAVNOSTNÍ VYHLÁ·ENÍ VÍTùZÒ
SOUTùÎE O NEJKRÁSNùJ·Í

ROZKVETLÉ OKNO TI·NOVSKA 2008

v pátek 10. fiíjna v 16 hodin v pfiedná‰-
kovém sále Mûstské knihovny v Ti‰novû
(1. patro).

Ocenûní budou udûlena ve dvou
kategoriích – nejkrásnûj‰í okno a nej-
krásnûj‰í balkon.

Za vûcné ceny a dárkové poukazy pro
vítûze dûkujeme mûstu Ti‰nov a zahrad-
nick˘m prodejnám: Horticentrum –
zahradnictví U KopfiivÛ, ASTRA – Jitka
Veselá, Kvûtiny u Penny marketu,
Dianthus – Hana Andr˘sková,
Danielovo zahradnictví, Brejcha –
AV centrum.

V‰echny fotografie zaslané do soutû-
Ïe jsou vystavené od 15. do 30. záfií 2008
v prostorách dospûlého oddûlení
Mûstské knihovny v Ti‰novû, kde probí-
há divácké hlasování.

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

www.ddm-tisnov.cz

Hvûzdná brána
aneb vesmírné
putování
Zveme v‰echny

malé i velké na zábavné odpoledne,
tentokrát ve stylu sci-fi. âeká vás pfií-
pravn˘ t˘m ve stfiedisku rozvoje va‰ich
schopností, mÛÏete s námi zanechat
poselství budoucím generacím, ale také

se ohlédnout zpût do dob, kdy poãítaãe
a mobilní telefony byly je‰tû v plenkách. 

Hry, zábava a dobrodruÏství pro dûti
i dospûlé.

Dále bude pro vás pfiipraven dopro-
vodn˘ program, fotky z táborÛ, kos-
mické obãerstvení, PC hry a infostánek
o krouÏcích a kurzech.

Kde: zahrada DDM – Riegrova 312,
Ti‰nov

Kdy: sobota 27. 9. 2008 od 13 – 17 hodin
Vstupné: dûti 25,- Kã, dospûlí –

dobrovolné

POâÍTAâOV¯ KURZ PRO
DOSPùLÉ – zaãáteãníci

Cílem kurzu je získání základních
dovedností pfii bûÏné práci s PC jak
doma, tak v zamûstnání. Seznámení
s hardwarem i softwarem, práce s doku-
menty a soubory.

Po skonãení kurzu budou absolventi
samostatnû pracovat s internetem
a nûkter˘mi aplikacemi jako je Word,
Excel, Power point, e-mailová po‰ta atd.
Prostor bude i pro poradnu a konkrétní
dotazy vypl˘vající z uÏivatelské praxe
úãastníkÛ.

Na kurz pro zaãáteãníky budou
podle zájmu navazovat dal‰í prohlubu-
jící a specializaãní kurzy PC.
Lektor: Jaromír H˘bl
tel.: 776 647 344
hybl.jaromir@ddm-tisnov.cz

Kdy: kaÏdé úter˘ od 18.30 – 20.30hod.
Kde: PC uãebna DDM Ti‰nov
Cena: 1000,- Kã / 10 hod.
První lekce 7. 10.
Pfiihlaste se pfiedem telefonicky
549 410 118 nebo e-mailem!

Taneãní workshop Africk˘ tanec
Pod vedením Terezy Pospûchalové a bu-
beníkÛ z Tubabu.
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Dal‰í taneãní workshop s doprovodem
bubeníkÛ. Kurz není omezen vûkem ani
zku‰enostmi.

Kdy: sobota 11. 10. od 14.30 – 17.30
S sebou: pohodlné obleãení a pití
Vstupné: dospûlí 220,- Kã, do 18 let

180,- Kã
Rezervace pfiedem.

Cviãení ve Sluníãku

Srdeãnû zveme ti‰novské dûti
ve vûku od 2 do 4 let spolu s jejich
rodiãi a prarodiãi na pravidelné cviãení,
které bude probíhat v M· Sluníãko
Na Rybníãku pod vedením uãitelek
‰koly od 6. 10. 2008 kaÏdé pondûlí odpo-
ledne v 15.30 hod.

Tû‰íme se na Vás.
Matefiská ‰kola Sluníãko

Na Rybníãku 1700
tel.: 549 415 256, Ti‰nov

Pfiipomínáme si svátek jazykÛ

Z podnûtu Rady Evropy se 26. záfií
slaví jako Evropsk˘ den jazykÛ. Letos je
to deset let, co vstoupila v platnost
Evropská charta pro jazyky, která si
klade za cíl:
– upozornit na dÛleÏitost v˘uky jazykÛ,

a tím dosahovat vût‰ího spojenectví
mezi jednotliv˘mi státy Evropy,

– vyzdvihnout jazykovou a kulturní
rÛznorodost Evropy, podporovat její
poznávání a uznávání,

– podporovat celoÏivotní jazykové
vzdûlávání potfiebné pro pracovní
uplatnûní a mobilitu v Evropû.

Kromû toho je rok 2008 prohlá‰en
valn˘m shromáÏdûním OSN
„Mezinárodním rokem jazykÛ“.

Pfii této pfiíleÏitosti si Ïáci Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna pfiipravili jazykov˘

projekt, kter˘ se uskuteãní ve ãtvrtek
25. 9. 2008 v 16.00 hod. v sále ti‰nov-
ského kina Svratka.

Ing. Jana Richterová
PK cizích jazykÛ

Dal‰í sportovní úspûch
ti‰novského uãitele 

Dne 6. 9. 2008 se uskuteãnilo 3. kolo
Svûtového poháru v kolové v nûmeckém
Chemnitzu za úãasti 10 druÏstev.

Turnaje se také zúãastnila vedoucí
dvojice Svûtového poháru kolové Robert
Loskot (vyuãující tûlocviku a zemûpisu
na na‰í ‰kole) a jeho spoluhráã Pavel
Vitula ze Svitávky.

Svitávecká dvojice porazila ve sku-
pinû rakousk˘ RC Höchst 5:1, Chorvaty
Dinamo Zagreb 4:2, slovenské Kolárovo
5:2 a prohrálo o gól s nûmeck˘m
RV Gärtringen 3:4.

V semifinále dvojice Loskot s Vitulou
vyfiadili úfiadující mistry svûta
z nûmeckého Hechstheimu po hrací
dobû na penalty.

Ve finále se opût utkali
s RV Gärtringen, se kter˘m dlouho
drÏeli nerozhodn˘ v˘sledek a v posled-
ních minutách podlehli 1:3.

2. mís-
tem si za-
j i s t i l i
v e d o u c í
pozici ve
Svûtovém
p o h á r u .
4. kolo SP
se usku-
teãní bû-
hem mûsíce záfií v nûmeckém
Müchelnu.

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

RÛzné
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Pozvánka na turistick˘
pochod Ti‰novská padesátka
11. fiíjna 2008

Klub ãesk˘ch turistÛ v Ti‰novû Vás
zve na 38. roãník dálkového a turistic-
kého pochodu TI·NOVSKÁ PADE-
SÁTKA, kter˘ se koná v sobotu 11. fiíjna
2008. Pro tento rok jsme pfiipravili nové
trasy:
T8: Ti‰nov – Pfiedklá‰tefií – Nad

Nelepãem (K) – Klínek – Ti‰nov
T18: Ti‰nov – Pfiedklá‰tefií – Dolní

Louãky – hrad Louãky – vycház-
ková trasa na rozhlednu Kfiivo‰
(K) – ·tûpánovice – Ti‰nov

Pro zdatnûj‰í turisty a také pro cyklisty
jsou pfiipraveny trasy:
T27: Ti‰nov– Dolní Louãky – Újezd –

Skryje (K) – Jilmoví – Kaly – ·tû-
pánovice – Ti‰nov

T35: Ti‰nov – Dolní Louãky – Újezd –
Skryje (K) – Jilmoví – Kaly – cyk-
lotrasa na Boraã – Lomnice (K) –
Ti‰nov

T50: Ti‰nov – Dolní Louãky – Újezd –
Skryje (K) – Jilmoví – Kaly – cyk-
lotrasa na Boraã – Doubravník –
KfiíÏovice-Skorotice (K) – S˘kofi –
Pod Synalovem – Lomnice (K) –
·erkovice – Lomniãka – Ti‰nov

Trasy jsou pfiístupné i pro jízdu na
horsk˘ch kolech, pfiípadnû si zájemci
mohou naplánovat cyklotrasu tak, aby
kopírovala nûkterou z navrÏen˘ch pro
pû‰í a procházela kontrolami (K).

Startovné na trase T5O je 40 Kã, na
trase T35 a T27 je 20 Kã, T18 a T8 je
10,- Kã. Tradiãní obãerstvení je pfiipra-
veno na kontrolách v‰ech tras. Na
v‰echny pochody se mÛÏete prezentovat
v prostoru ti‰novské sokolovny: 50 km
v 6 – 7 hodin, 35 km od 7 do 8 hodin,
ostatní trasy od 8 do 11 hodin. Start pro

cyklisty bude prÛbûÏn˘ od 9 do 11 hodin.
Ukonãení akce se pfiedpokládá do 18 ho-
din v místû startu. 

V cíli obdrÏíte úãastnick˘ list, k dis-
pozici budou opût razítka z kontrol po-
chodu. Pofiadatelé upozorÀují, Ïe 50 km
pochod je pouze pro zdatné turisty
star‰í 18 let. Akce se koná za kaÏdého
poãasí.

Ke zdravému pohybu v pfiírodû Vás
je‰tû jednou co nejsrdeãnûji zveme.

Za KâT Ti‰nov: Ing. Franti‰ek Mach

Jaroslav Kvapil – 140. v˘roãí

Dne 25. záfií si pfiipomeneme
140. v˘roãí narození jednoho z ãestn˘ch
obãanÛ mûsta Ti‰nova (9. prosinec
1945), v˘znamného básníka, dramatika,
novináfie, spisovatele, pfiekladatele
a reÏiséra, národního umûlce Jaroslava
Kvapila.

Tento v˘znamn˘ umûlec v dobû pro-
tektorátu ãasto odjíÏdûl z Prahy pfied
nacistick˘m pronásledováním do
Podûbrad, Teplic nad Beãvou, ale také
od roku 1941 do Ti‰nova. V Kuthanovû
sanatoriu mûl vÏdy pfiipraven˘ pokoj.
V Ti‰novû pob˘val ãasto, mûl zde celou
fiadu pfiátel, ktefií se scházeli u Jindry
Sedláka, se kter˘m se Kvapil seznámil
v Teplicích. Do krouÏku pfiátel patfiil od
r. 1942 i básník Franti‰ek Halas.

Brno bylo od Ti‰nova na dosah, a tak
Kvapil vûnoval svÛj ãas také brnûn-
skému divadlu, protoÏe v brnûnské
ãinohfie mûl svou platonickou lásku,
hereãku a ti‰novskou rodaãku Marii
Pavlíkovou. Vídali se spolu nejen
v Brnû, ale také v Ti‰novû, kam hereãka
ãasto dojíÏdûla ke sv˘m rodiãÛm.

Tehdy generace Jaroslava Kvapila
byla zvyklá psát svou korespondenci ve
ver‰ích. V archivu Marie Pavlíkové je
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nûkolik desítek ver‰ovan˘ch pohlednic,
které Kvapil adresoval hereãce. Na vá-
noce 1947 poslal básník hereãce do
Ti‰nova kníÏku s vûnováním:

Tak tahle tlustá kníÏka
má b˘t od JeÏí‰ka.
Posílám ji rad‰i spí‰
ale ãíst ji nemusí‰
aby sis má milá
svátky nezkazila.

Do Ti‰nova jezdil Kvapil i po válce.
Karasovo divadlo dokonce v roce 1946
nastudovalo jeho hru Oblaka. O rok
pozdûji ji uvedlo i brnûnské Národní
divadlo a do hlavní role vybral autor
a souãasnû i reÏisér Jar. Kvapil právû
Marii Pavlíkovou.

Jaroslav Kvapil patfiil k v˘znamn˘m
pfiedstavitelÛm ãeské kultury a je proto
milé, Ïe si alespoÀ kousek z jeho slávy
mÛÏe pfiisvojit i Ti‰nov. A tak není
náhodou, Ïe nejen Jaroslav Kvapil, ale
také Marie Pavlíková byla jmenována
ãestnou obãankou mûsta Ti‰nova (1986).

(PAV)

Pozvánka na Podzimní
trhové slavnosti

Období burãáku, mladého
vína a jableãné ‰Èávy se
promítne také do pofiádání
Podzimních trhov˘ch slav-
ností, které se v Ti‰novû
uskuteãní v sobotu

18. fiíjna. Na stáncích tedy kromû
nabídky místních potravin a v˘robkÛ
najdete sladk˘ mok z jihomoravské révy
a ãerstvû lisovan˘ mo‰t z ti‰novsk˘ch
jablek.

Kulturní program bude zaji‰tûn od
8 do 12 hodin. Náv‰tûvníky potû‰í cim-
bálová muzika a tematická podzimní

pohádka „AÏ opadá listí z dubu“. V jar-
mareãním podání ji pro nás nastudovali
Petr a Joná‰ Floriánovi. V̆ jevy z pohád-
kového pfiíbûhu vytvofiili studenti gym-
názia pod pedagogick˘m vedením profe-
sorky Mileny Strakové. Pfiesné ãasy
vystoupení budou vãas upfiesnûny.

Podzimní trhové slavnosti se budou
také prolínat s akcemi ke Dni stromÛ, na
které vás zveme v samostatném ãlánku.

BliÏ‰í informace o prodejcích, ktefií
potvrdili úãast na Podzimních trhov˘ch
slavnostech, najdete nejpozdûji od
13. fiíjna na v˘lepov˘ch plochách, na
stránkách videotextového vysílání
Ti‰novské televize, na internetu
http://trhy.tisnovsko.eu nebo na nástûnce
Ekoporadny Ti‰novsko naproti lékárnû
Arnica (námûstí 28. fiíjna, ãp. 28).

KK

Den stromÛ 2008

Leto‰ní bohatá úroda jablek na za-
hradách a ve stromofiadích kolem silnic
a polních cest, stejnû jako zlátnoucí ‰at
stromÛ, které míjíme pfii cestû do práce
nebo pfii víkendov˘ch procházkách, pfii-
tahují na‰i pozornost i ke stromÛm jako
takov˘m. To, Ïe stromy si zasluhují ná‰
zájem, je trval˘m mottem organizátorÛ
i úãastníkÛ Dne stromÛ v Ti‰novû.

Jeho minulé tfii roãníky byly pevnû
spojeny s anketou Strom Ti‰novska, kdy
kaÏd˘ mohl nominovat svÛj strom a se-
známit ostatní s jeho pfiíbûhem. Letos
bychom vás v‰echny chtûli vyzvat k za-
my‰lení nad tím, co si asi stromy, na‰i
souputníci, myslí. Jejich osudy jsou
rÛzné, rÛznou podobu jistû bude mít
i vhled do jejich „du‰e“. Jak jsme
jiÏ informovali v minulém ãísle TN,
základní formou tvÛrãí ankety „Co si
stromy myslí“ bude vyjádfiení v˘tvarné
nebo písemné a úãastnící budou roz-

RÛzné

dûleni do tfií kategorií, dûti do 12 let,
mládeÏ od 13 do 17 let a dospûlí.
Chceme tak letos dát mimo jiné vût‰í
pfiíleÏitost  dûtem a studentÛm ‰kol
v Ti‰novû a okolí. Pfiipomínáme, Ïe uzá-
vûrka ankety je 15. fiíjna a Ïe práce mÛ-
Ïete odevzdávat nebo zasílat do
Ekoporadny Ti‰novsko, nám. 28. fiíjna
28, osobnû kaÏdé pondûlí od 9.30 do
11 hod. a ve stfiedu od 13 do 17 hod.
nebo na podatelnu mûstského úfiadu
v jeho pracovní dobû.

V‰echny práce si budete moci pro-
hlédnout v sobotu 18. fiíjna dopoledne
bûhem Podzimních trhov˘ch slavností,
se kter˘mi budou oslavy Dne stromÛ
propojeny, a dát své hlasy nejzajíma-
vûj‰í v˘tvarné i písemné práci. V̆ sledky
této Ceny sympatie i odborného posou-
zení porotou se dozvíte t˘Ï den v 16 hod.
odpoledne v Mûstské knihovnû, kam
bude rovnûÏ pfiesunuta v˘stava prací.
Souãástí slavnostního vyhlá‰ení bude
scénické ãtení nejzajímavûj‰ích prací
a hudební i divadelní vystoupení ke Dni
stromÛ. V̆ stavu „Co si stromy myslí“
mÛÏete pak nav‰tívit v pfiedná‰kovém
sále v otevírací dobû knihovny aÏ do 31. 10.

Bûhem oslavy Dne stromÛ bude
rovnûÏ pfiedstavena publikace Stromy
Ti‰novska, která vznikla v˘bûrem nej-
zajímavûj‰ích pfiíspûvkÛ do ankety
Strom Ti‰novska v letech 2005 – 2007.
Pfiáním jejich vydavatelÛ z Ekoporadny
Ti‰novsko je, aby v‰em, ktefií si ji
zakoupí, slouÏila jako inspirace k v˘le-
tÛm a také k posílení vztahu k na‰emu
regionu.

Souãástí oslav Dne stromÛ b˘vá tra-
diãnû sázení nov˘ch stromÛ. Pfiitom tro-
chu zapomínáme i na vzrostlé stromy,
které v‰ak také mohou potfiebovat na‰i
pomoc. Proto vás letos chceme vyzvat
k úãasti na pracovním dopoledni nazva-
ném „Pomozme na‰emu lesu“. MoÏná

nûktefií nevíte, Ïe Ti‰nováci mají sku-
teãnû dva své lesy: lesy Kvûtnice
a Klucaniny jsou majetkem mûsta
Ti‰nov, které oba lesní komplexy spra-
vuje a zaji‰Èuje odbornou péãi. Ta v pfií-
padû Kvûtnice zahrnuje nyní pfiedev‰ím
odstraÀování nepÛvodních a náletov˘ch
dfievin. S nûkter˘mi pracemi mÛÏe po-
moci kdokoliv z nás – jedná se o úklid
dfieva v lokalitû U Srdíãka (nad
Jungmannovou ulicí) s moÏností odvézt
si dfievo domÛ a vyfiezávání porostu ple-
velného jasanu a akátu. Zájemci o tuto
uÏiteãnou a konkrétní práci ve prospûch
porostu na Kvûtnici se sejdou v nedûli
19. fiíjna v 9 hod. u tûlocviãny Z· 28. fiíj-
na, stfiihací nÛÏky s sebou jsou vítány.

Za pofiadatele (Komisi Ïivotního pro-
stfiedí a obãanské sdruÏení Za sebevûdo-
mé Ti‰novsko)

Helena Pernicová

Ekoporadna Ti‰novsko

Ekoporadna Ti‰novsko hledá brigád-
níky na obãasnou v˘pomoc nebo i pravi-
delnou spolupráci s moÏností ãásteã-
ného úvazku od roku 2009. NáplÀ práce:
v˘pomoc pfii organizaci fiíjnového Dne
stromÛ, ekoporadenství ãi pfiípravû pro-
jektÛ na rok 2009.

Více informací na tel.: 549 210 805
(pouze v pondûlí od 9.30 do 11 hod. nebo
ve stfiedu od 13 do 17 hod.), mobilním
tel.: 737 187 244 nebo ekoporadna@
tisnovsko.eu.

Pokud by vás spolupráce
s Ekoporadnou zajímala, napi‰te do
1. fiíjna pár slov o sobû a své motivaci na
adresu: Ekoporadna Ti‰novsko, nám.
28. fiíjna, ã. p. 28, 666 01 Ti‰nov nebo
ekoporadna@tisnovsko.eu. SchÛzka se
zájemci probûhne dle ãasov˘ch moÏností
zúãastnûn˘ch ve dnech 2. – 5. fiíjna.



23TI·NOVSKÉ NOVINY 16/200822 TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2008



RÛzné

25TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2008

RÛzné

24 TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2008

Ti‰novská brìata
mají 20 let

V ti‰novské knihovnû probíhá
v˘stava o ãinnosti ti‰novsk˘ch brìat,
spousta fotek, znám˘ch i neznám˘ch
pfiedmûtÛ – mapy zemí, jin˘ch svûtÛ,
stroj ãasu ãi mûfiiã vody z planety
Arrakis. Jak˘ch bylo tûch dvacet let?
Pln˘ch her, v˘letÛ, poznávání pfiírody
a nov˘ch kamarádÛ, dobrodruÏn˘ch
záÏitkÛ, táborÛ. Také to bylo o pfiátel-

ství, odvaze, schopnosti myslet na
druhé, pomoci jim v krajních situacích,
otfiít slzy, kdyÏ se nedafiilo, nebo se
z celého srdce radovat, Ïe se podafiilo
prolomit kletby a zachránit Zemi. To v‰e
proÏilo zhruba 200 ãlenÛ za dvacet let.
Nûktefií jsou s námi celou dobu, nûkdo
proÏil v oddíle krásná dûtská léta a pak
dospûlost je zavála jinam – za studiem,
za rodinou, ale noví ãlenové pfiicházejí.
Nejstar‰í ãlenové mají jiÏ dnes vlastní
dûti, novou generaci brìátek, z nûkte-
r˘ch dûtí vyrostli schopní vedoucí
a instruktofii. A tak oddíl Ïije dál, po
osmsettfiinácté se sejde na schÛzce,
pojede na 235. v˘pravu a v létû 2009
bude jedenadvacát˘ tábor. KdyÏ jsme
to poãítali, tak jsme vlastnû na tábofie
zaÏili 420 dní, coÏ je rok a ãtvrt.

Co popfiát k tûmto „narozeninám“?
Zájem dûtí v dne‰ním technickém svûtû

a v˘borné vedoucí, ktefií si i v dospûlosti
umûjí hrát a dívat se na svût dûtsk˘ma
oãima.

Zuzana Zula Brzobohatá

ZO âSCH Ti‰nov

si Vás dovoluje pozvat na v˘stavu
králíkÛ, drÛbeÏe, holubÛ a okrasného
ptactva a v˘stavu vãelafiskou ve dnech
27. 9. a 28. 9. 2008 v chovatelském
areálu v JAMNÉM (‰kola)

otevfieno: sobota od 13.00 do 18.00 hod.
nedûle od 9.00 do 15.00 hod.

zaji‰tûno: obãerstvení, tombola, prodej
produktÛ

Pozvánka do sokolovny

Zaãal nov˘ ‰kolní rok a otevfiely se
dvefie na‰í ti‰novské sokolovny pro
v‰echny sportuchtivé.

KaÏd˘ si zde najde svoji hodinu,
nabízíme velké mnoÏství aktivit pro
malé i velké cviãence a cviãíme kaÏd˘
v‰ední den. Na‰i cviãitelé nav‰tûvují
spousty zajímav˘ch semináfiÛ a ‰ko-
lení, aby jejich hodiny byly stále kva-
litnûj‰í a zajímavûj‰í. âlensk˘ pfiíspû-
vek Sokola je pro pracující 400,- Kã
za rok, pro dûti, studenty, maminky
na matefiské, dÛchodce 200,- Kã.
Cviãení b˘vá vût‰inou dvakrát t˘dnû,

Foto oddílového archivu – Tábor z roku 1992
Loì Swan aneb záhada sedmi zámku

¤íjen ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 4. 10. 10.00 volejbal muÏi Lokomotiva – Ingstav
13.00 volejbal muÏi Lokomotiva – Ingstav

Nedûle 5. 10. 10.00 házená ml. Ïáci Kufiim
11.15 házená st. Ïáci Kufiim
13.30 házená ml. dorci Kufiim
15.00 házená muÏi B Nové Bránice
17.00 házená muÏi Kufiim

Sobota 18. 10. 10.00 volejbal muÏi Tesla Brno  
13.00 volejbal muÏi Tesla Brno
19.30 futsal muÏi Pivovar Vy‰kov

Nedûle 19. 10. 10.00 házená ml. Ïáci Hostûrádky
11.15 házená st. Ïáci Hostûrádky
13.30 házená ml. dorci Mûnín
15.00 házená muÏi B Hostûrádky
17.00 házená muÏi HC Zubfií

Úter˘ 28. 10. 10.00 házená ml. Ïáci Ivanãice
11.15 házená st. Ïáci Ivanãice
15.00 házená muÏi B Ivanãice

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Stfieda 1. 10. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 6. 10. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 7. 10. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Stfieda 8. 10. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 13. 10. 9.00 – 17.00 prodej obuvi
Úter˘ 21. 10. 9.00 – 17.00 prodej bytového textilu
Stfieda 22. 10. 9.00 – 17.00 prodej bytového textilu
âtvrtek 23. 10. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 29. 10. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 30. 10. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND

to znamená Ïe jedna hodina pfiijde
dospûlého na 5,- Kã a dítû na 2,50 Kã.
Proto neváhejte a vyberte si z mnoÏství
hodin, které nabízíme.

Lucie Mácová
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Turnaj ve stolním tenise
„O pohár starosty
mûsta Ti‰nova“

Tradiãní pfiedsezónní provûrky se
zúãastnilo témûfi 100 hráãÛ pfieváÏnû
z moravsk˘ch oddílÛ. V leto‰ní vysoké
konkurenci mnoha hráãÛ z ligov˘ch
klubÛ se ti‰nováci bohuÏel v˘raznûji
neprosadili. Za zmínku stojí pûkné
2. místo Katefiiny Cardové v soutûÏi
dorostenek a 3. místo, které soutûÏi
do divize obsadil Thang Do Trong.
Z ligového áãka zahrál svÛj standard
pouze Luká‰ Vesel˘, ostatní hráãi
zÛstali za sv˘mi moÏnostmi. Zde jsou
v˘sledky jednotliv˘ch soutûÏí:

Dvouhra muÏÛ bez omezení:
1. Kanta Franti‰ek (DTJ Hradec Králové)
2. Goga Daniel (Hustopeãe)
3. Chrást Roman (MS Brno)
3. Pospí‰il Jifií (âSAD Hodonín)

Dvouãlenná druÏstva:
1. âopián – Kanta (DTJ Hradec Králové)
2. Ry‰av˘ – Chrást (MS Brno)
3. Anth – Pospí‰il (Hustopeãe – Hodonín)
3. Pofiízek – Stuchl˘ (Slatina – Zábfieh)

Dvouhra muÏÛ do divize:
1. Lamaã Petr (âSAD Hodonín)
2. Pofiízek Josef (Slatina)
3. Thang Do Trong (TTC Koral Ti‰nov)
3. Trcala Miroslav (Sokol Vracov)

Dvouhra muÏÛ nad 40 let:
1. Stuchl˘ Rostislav (RoÏnov)
2. Pofiízek Josef (Slatina)
3. Klíma Milo‰ (Ivanãice)
3. Trcala Miroslav (Vracov)

Dorostenci:
1. Chrást Roman (MS Brno)
2. Ry‰av˘ Michal (MS Brno)
3. Handl Petr (MS Brno)
3. Trcala Michal (Sokol Vracov)

Dorostenky:
1. Sigmundová Michaela (âSAD Hodonín)
2. Cardová Katefiina (TTC Koral Ti‰nov)
3. ·najdrová Monika (Sokol Vracov)
3. Havlíãková Michaela (SKST Brno)

TTC KORAL Ti‰nov dûkuje za
podporu pfii uspofiádání tohoto turnaje
pfiedev‰ím starostovi mûsta Ti‰nova
Ing. Franti‰ku Svobodovi a dále firmám –
âeskomoravská stavební spofiitelna –
J. Hulák, Ycnega Ti‰nov – RNDr. Pe‰ka,
Steinhauser Ti‰nov, Style sport Ti‰nov,
Îula Racov, Klenotnictví Ametyst –
M. Brdíãko, Restaurace Krãek – T. Plavec.

Pod vysokou sítí – volejbal

Zahájení sezóny
2008/2009

VáÏení volejbaloví pfiíznivci,

mílov˘mi kroky se pfiiblíÏila dal‰í
sezóna volejbalistÛ VK TI·NOV.
Z nûkolika dÛvodÛ to bude sezóna velice
tûÏká. Dvûma hráãÛm bylo umoÏnûno
odejít na hostování do druÏstev, která
hrají vy‰‰í soutûÏ, neÏ ná‰ oddíl
(V. Lípa, J. Roman). Novû zafiazujeme do
druÏstva na‰e odchovance, ktefií byli na
hostování v Drásovû, kde hráli doroste-
neckou ligu a budou se tak moci
pfiesvûdãit o nemalém rozdílu mezi
kategorií dorostencÛ a muÏÛ (F. Bednáfi,
D. ·ikola, J. Dufek). Dále bychom rádi
zaãlenili do druÏstva hráãe ze Sokola
Pfiedklá‰tefií (hrající Krajsk˘ pfiebor
II. tfi.), ktefií to s námi chtûjí zkusit
v pfieboru I. tfi. (M. Zhofi, M. Skoup˘,
Z. Dvofiák). Zmûn je mnoho a tak jsme
rádi, Ïe kmenoví hráãi jako A. Gölner,
V. Hork˘, O. Uher, Petr a Pavel ·ikula,
J. Rozman budou na‰imi oporami i na-
dále. Na‰im cílem bude v nové sezónû
pfiidat trochu více nad‰ení, bojovnosti

Rozpis domácích utkání 

4. 10. 2008 VK-TI·NOV – TJ LOKOMOTIVA – INGSTAV BRNO
18. 10. 2008 VK-TI·NOV – TJ TESLA BRNO

1. 11. 2008 VK-TI·NOV – VOLEJBAL VY·KOV
22. 11. 2008 VK-TI·NOV –  TJ SOKOL DùDICE

6. 12. 2008 VK-TI·NOV –  VK MS BRNO

17. 1. 2009 VK-TI·NOV – KOMÁROV
14. 2. 2009 VK-TI·NOV – TJ ZNOJMO

7. 3. 2009 VK-TI·NOV – TJ SOKOL BUâOVICE
21. 3. 2009 VK-TI·NOV – TJ SOKOL ·LAPANICE

Blahopfiání

V˘roãí pade-
sáti let spoleã-
ného Ïivota
oslaví 27. 9.
m a n Ï e l é
B fi e n k o v i
z Ti‰nova.

Mnoho dal‰ích spokojen˘ch spoleãn˘ch
let pfiejí synové a dcera s rodinami.

Vzpomínky

Dne 28. 9. uplyne 6 ro-
kÛ, co nás navÏdy opus-
tila milovaná dcera
HELENA ·IMANOVÁ.
TûÏko je bez Tebe Ïít,
v srdci Tû navÏdy bu-
deme mít. Stále na Tebe

vzpomíná maminka a dûti Jaroslav,
Andrejka a bratr s rodinou.

Den 30. 9. bude druhé
v˘roãí, kdy zemfiel pan
JAN V¯ROSTA, vzpo-
míná manÏelka.

Ti‰e letí vánek do polí a lesÛ, které
jsi mûl tak rád. A lesy ‰umí dál, tak
rychle letí léta, co opustil jsi nás.

Dne 25. záfií uplyne
5 smutn˘ch rokÛ, kdy
nás opustil milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek,
bratr, ‰vagr, str˘c pan
LADISLAV WEIDLICH.
Za tichou vzpomínku

dûkuje manÏelka a dcera s rodinou.

i herní pohody, aby oko diváka bylo
uspokojeno.

Sezónu 2008/2009 zaãínáme domá-
cím zápasem s Lokomotivou – Ingstav
Brno v sobotu 4. 10. od 10.00 hod.
(2. utkání 13.00 hod).

Srdeãnû vás v‰echny zveme na toto
zahajovací utkání do haly SSK TI·NOV. 

Hraje se vÏdy v sobotu, 1. utkání
zaãíná v 10.00 hod. a 2. utkání ve
13.00 hod. Druhé utkání po dohodû
mÛÏe zaãít i dfiíve.

Místem domácích utkání je hala
SSK Ti‰nov. Pokud dojde v prÛbûhu
sezóny ke zmûnû ãasu ãi místa utkání,
bude toto vãas oznámeno.

(sik)
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Domov pro seniory Pfiedklá‰tefií, p. o.
hledá do HP s nástupem od 1. 1. 2009

– kuchafie/kuchafiku
– pracovníka/ci v soc. sluÏbách
– nutriãní sestru

Více informací:

telefon: 549 439 610
email: info@domovpredklasteri.cz

www.domovpredklasteri.cz

Domov sv. AlÏbûty – domov pro seniory
ÎernÛvka 12, 666 01 Ti‰nov

– pfiijme uklizeãku

PoÏadujeme: dobr˘ zdravotní stav
pracovitost
peãlivost a spolehlivost

Nabízíme: práci na HPP, pfiíjemné pracovní pro-
stfiedí, dobré platové podmínky, pfiíplatek k dÛcho-
dovému pfiipoji‰tûní, 5 t˘dnÛ dovolené

Zájemci se mohou hlásit osobnû nebo telefonicky
549 411 526 kl. 113

Inzerce

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

Prodám pozemek 2000 m2 v âebínû,
cena cca 1200/m2. Tel.: 777 250 365

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

Restaurace Ti‰novská rychta pfiijme
na HPP vyuãeného kuchafie s praxí.
Platové podmínky dle jednání. A pomoc-
nou sílu do kuchynû – brigádníka.
Tel.: 605 256 108, 603 922 974

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme bri-
gádníky do recepce. Práce vhodná pro
studenty nebo dÛchodce. Nutná znalost

konverzaãní angliãtiny nebo nûmãiny.
Tel: 549 410 461

Vedení úãetnictví a daÀové evidence
firmám a fyzick˘m osobám.
Tel: 605 847 417

Pfiijmeme kuchafie-kuchafiku a bri-
gádníka na obsluhu do restaurace
NA HRADù. Tel.: 549  415  617 ,
603 819 198

PILA–KUPKA, provozovna Hájek
u Ti‰nova 24, pfiijme pracovníky do pilafi-
ského provozu. Praxe v oboru nutná, ná-
stup moÏn˘ ihned. Info tel.: 603 421 160,
e-mail: info@pila-kupka.cz

Hotel Kvûtnice pfiijme: v˘pomoc do
kuchynû – 2 hodiny dennû od 11 do
13 hod., v˘pomoc pfies obûdy do restau-
race – 2 hodiny dennû od 11 do 13 hod.,
paní na noãní úklid – 1/2 úvazek (vhodné
pro Ïeny na MD, ‰ikovné Ïeny dÛchod-
kynû). Kontakt – osobnû na recepci
hotelu nebo tel. 549410370, 603894613

Dne 5. 10. vzpomeneme
15. v˘roãí úmrtí pana
MILOSLAVA BùLOCHA.
A 19. prosince by se doÏil
80 let. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje manÏelka
a dcery s rodinami.

Dne 27. 9. uplyne 5 let,
co nás navÏdy opustila
na‰e milovaná man-
Ïelka, maminka, babiãka
a sestra paní JARO-
SLAVA HANÁKOVÁ.
Kdo znal, vzpomíná, kdo

mûl rád, nezapomíná…

Smutn˘ byl pro nás den
14. 9. 2008, kdy pfied
30 léty zemfiela moje
maminka, tch˘nû
a babiãka LUDMILA
HALOUZKOVÁ, vdova
po mistru houslafii
a 4. 10. 2008 to bude
66 rokÛ, kdy byl umuãen
mÛj tatínek FRANTI·EK
HALOUZKA, mistr
houslafi v Ti‰novû. âest
jejich památce! S láskou
vzpomíná dcera Zdenka

s manÏelem a celou rodinou.
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TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2008. 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. 17/2008) vyjde 15. fiíjna 2008 (uzávûrka textÛ i inzerce je 8. 10. 2008).


