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V posledním
únorovém t˘dnu
zaãaly pfiípravné
práce na vybudování
nového mostu
pfies fieku Svratku
mezi Ti‰novem
a Pfiedklá‰tefiím.
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e‰tû pfied t˘dnem, o tak zva-
n˘ch jarních prázdninách, jsme
uÏívali prav˘ch zimních rado-

vánek. Za spoustou snûhu nebylo nutno
jezdit ani nikam daleko. S prvním bfiez-
nov˘m dnem doslova vtrhlo do na‰í
oblasti jaro. Náhlé oteplení a velké
mnoÏství snûhu na Vysoãinû opût vzbu-
zovalo obavy z moÏnosti povodnû.
Na‰tûstí se zatím nedostavily vydat-
nûj‰í de‰tû, coÏ nám dává nadûji, Ïe
letos bychom snad mohli vyváznout bez
jarní záplavy.

První bfiezen byl rovnûÏ symbolic-
k˘m datem pro Galerii JamborÛv
dÛm. Slavnostní vernisáÏí zahajovala
svou ãinnost v galerii spoleãnost ART
PERISCOPE vedená panem ZdeÀkem
Jílkem. V˘stava pfiivedla do na‰eho
mûsta nejen nádherné „Doteky Afriky“
prezentované velkoplo‰n˘mi fotogra-
fiemi exotick˘ch zvífiat, ale rovnûÏ
pûtici autorÛ – fotografÛ, laureátÛ
v˘znaãn˘ch ocenûní i znám˘ch „televiz-
ních“ osobností. Doslova k prasknutí
naplnûná galerie svûdãí o va‰em velkém
zájmu a je jistû velk˘m povzbuzením
pro autory tohoto projektu. Popfiejme
galerii spoustu dobr˘ch nápadÛ a vytr-
valosti i do budoucna. Tû‰íme se na
dal‰í akce, které slibují oÏivení spole-
ãenského Ïivota v na‰em mûstû.

S pfiíchodem jara zaãnou práce na
dvou dlouho oãekávan˘ch stavbách.
Stavba nového mostu pfies Svratku
firmou Exmost probíhá v reÏii SÚS
Jihomoravského kraje a podle harmono-
gramu prací by nov˘ most spojil opût
Ti‰nov s Pfiedklá‰tefiím je‰tû do konce
tohoto roku. Plnohodnotná dvouproudá
komunikace umoÏní koneãnû pfiíjezd do
mûsta i rozmûrnûj‰ím nákladÛm.

Nedaleko od staveni‰tû mostu pfii-
pravujeme staveni‰tû pro stavbu sice

ménû rozsáhlou, ale nesmírnû v˘znam-
nou pro zachování kulturního dûdictví
Ti‰nova. Rekonstrukce a pfiístavba
Müllerova domu do podoby mûstského
muzea bude nejvût‰í investiãní akcí
mûsta v tomto roce. Akce za témûfi
20 mil Kã bude podpofiena 308 tis. euro
z Norsk˘ch fondÛ. Díky této podpofie
bude mûsto schopno v‰e profinancovat
z vlastních zdrojÛ bez nutnosti bankov-
ního úvûru.

Jakmile poãasí dovolí, rozbûhnou se
naplno i stavební práce na generální
rekonstrukci ulice Kvûtnické tak, aby
akce byla dokonãena rovnûÏ je‰tû
v tomto roce. I pfies ohledupln˘ pfiístup
zamûstnancÛ firmy Strabag se patrnû
nevyhneme kolizním situacím jak
v dopravním omezení tak v pohybu
chodcÛ po rekonstruovan˘ch chodnících.
Prosím o zv˘‰enou opatrnost v uvede-
ném prostoru, pfiedem dûkuji za trpûli-
vost a toleranci.

Bfiezen sv˘m umístûním v kalendáfii
symbolizujícím pfiíchod jara je pfiímo
pfiedurãen ke spojení s rÛzn˘mi akcemi.
B˘vá oznaãován  jako mûsíc knihy,
internetu a mnoha dal‰ích, pfiipomí-
náme si i památné dny – první jarní
den, Svûtov˘ den vody, Den uãitelÛ ...
Jeden smutn˘ bfieznov˘ den si v‰ak pfii-
pomínáme uÏ 70 let. 15. 3. 1939 obsaze-
ním âeskoslovenska zaãala druhá
svûtová válka, nejstra‰nûj‰í a pro nás
poslední válka, kterou na‰tûstí pama-
tuje jen nejstar‰í generace. I pfies
tûÏkosti Ïivota a obtíÏe dne‰ní doby,
s vdûãností  za moÏnost Ïít právû nyní
a zde, vzpomeÀme toto smutné v˘roãí.

Pfiíjemn˘ zaãátek jara, dlouhé dny
zaãínající a konãící ptaãím zpûvem
a slunce na cestu pfieji nám v‰em.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

J
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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

PoÏadavky:
– V·, popfiípadû S· vzdûlání nejlépe stavebního smûru
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích a zákon

ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ) 
– praxe v oboru odpadového hospodáfiství a údrÏby vefiejn˘ch komunikací 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.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 15. 3. 2009
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@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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Co udûlat, kdyÏ zazní sirény?
(pokraãování)

Sirény jsou prostfiedkem k varování
obyvatel pfii hrozícím nebezpeãí. KaÏd˘
obãan by mûl vûdût, jaké druhy signálÛ
existují, co kter˘ znamená a hlavnû
– jak se v pfiípadû ohroÏení zachovat.
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor JmK ve spolu-
práci s Policií âR – Mûstské fieditelství
Brno a Diecézní charitou Brno Vám
nabízí nûkolik základních informací
o tom, jak rozli‰it od sebe „houkání“
sirén a jak se chovat pfii spu‰tûní
varovného signálu.
Jak funguje varovn˘ systém a k ãemu
slouÏí

V âeské republice je zaveden systém
varování obyvatelstva, kter˘ pokr˘vá
témûfi 100% v‰ech trvale osídlen˘ch
oblastí na‰í zemû. Je tvofien pfieváÏnû
sirénami, ale také obecními rozhlasy,
napojen˘mi na dálkové ovládání nebo
ovládan˘mi ruãnû/místnû. Nûkteré
sirény (elektronické) „umûjí mluvit“,
tj. po zaznûní signálu je automaticky
sdûlena tísÀová informace. Obdobnû to
platí i pro nûkteré obecní rozhlasy (plní
funkci místních informaãních systémÛ).
Vût‰ina sirén je v‰ak star‰ího typu
(rotaãní), pouze „houkají“ a po zaznûní
signálu není moÏné prostfiednictvím
sirény sdûlit obyvatelÛm obce druh
ohroÏení. Proto je dÛleÏité umût rozli-
‰ovat jednotlivé druhy signálÛ.

Cel˘ systém slouÏí k okamÏitému
varování obyvatelstva pfii ohroÏení
takového charakteru, kdy je nezbytné
okamÏité ukrytí nebo evakuace. V âeské
republice od r. 2001 platí pouze jeden
varovn˘ signál „V‰eobecná v˘straha“,
kter˘ Vám sdûlí, Ïe „se nûco dûje“ a je na
Vás se rychle dostat na bezpeãné místo
a zjistit dal‰í informace.

Jaké druhy signálu mÛÏete sly‰et
V‰eobecná v˘straha – tento signál

oznamuje hrozící nebezpeãí a mÛÏe za-
znít kdykoli, v kteroukoli denní i noãní
dobu. Signál „V‰eobecná v˘straha“ je
kolísav˘ tón po dobu 140 sekund
a mÛÏe zaznít 3x po sobû. U „mluvících“
sirén následuje informace o druhu
ohroÏení, napfi. „Nebezpeãí zátopové
vlny“, v kaÏdém pfiípadû ale pfiíslu‰ná
tísÀová informace zazní v nejbliÏ‰í
moÏné dobû po odeznûní signálu zpravi-
dla v obecním rozhlase, vysílají ji radio-
vozy policie/hasiãÛ nebo také zazní
v televizi a rozhlase.

Zkou‰ka sirén – tento signál usly-
‰íte nejãastûji, a to kaÏdou první stfiedu
v mûsíci ve 12.00 hodin. Ovûfiuje se jím
funkãnost systému a také sly‰itelnost
sirén. Pokud v tuto dobu nesly‰íte
„svoji“ sirénu v místû Va‰eho bydli‰tû,
nahlaste to na pfiíslu‰n˘ obecní úfiad
nebo hasiãÛm. Signál „Zkou‰ka sirén“ je
nepfieru‰ovan˘ tón sirény po dobu
140 sekund. U „mluvících" sirén a nû-
kter˘ch obecních rozhlasech je doplnûn
informací „Zkou‰ka sirén". Zkou‰ka
sirén není tedy varovn˘m signálem!

PoÏární poplach – tento signál
slouÏí pouze ke svolání jednotek poÏární
ochrany k v˘jezdu na zásah. Signál
„PoÏární poplach“ je 1x pfieru‰en˘ tón
po dobu 60 sekund, u elektronické
sirény napodobující zvuk trubky
HÓ-¤Í, HÓ-¤Í. PoÏární poplach také
není varovn˘m signálem! Pfii tomto sig-
nálu doporuãujeme pouze zjistit, jestli
se pfiípadn˘ poÏár nebo jiná mimofiádná
událost nedûje ve Va‰em bezprostfied-
ním okolí a pokud Vás neohroÏuje,
zachovejte klid a nic nedûlejte, nebu-
dete-li k tomu záchranáfii vyzváni.

Jak skuteãnû jednotlivé signály znûjí,
si mÛÏete vyzkou‰et na www.firebrno.cz
/jak-zni-sirena (v MP3 formátu).
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Jak se zachovat po spu‰tûní varov-
ného signálu „V‰eobecná v˘straha“
Vyhledat úkryt

Pfiedev‰ím se okamÏitû snaÏte najít
úkryt v jakékoli blízké zdûné budovû
(i tehdy, jedete-li autem, zastavte
a vyhledejte úkryt). Budova, do které
se ukryjete, musí mít uzavíratelné pro-
story. Dejte pfiednost místnostem ve
stfiedu budovy bez oken, vyhnûte se
sklepním prostorám. Nûkteré chemické
látky jsou tûÏ‰í neÏ vzduch a místo pod
úrovní terénu by bylo Ïivotu nebez-
peãné. Pokud se nacházíte v cizím pro-
stfiedí, nebojte se poÏádat kohokoli
o pomoc a vpu‰tûní do budovy. A naopak
– poskytnûte vlastní úkryt v‰em, ktefií
jej potfiebují.

Pozor – v nûkter˘ch pfiípadech se do
budov neukr˘vejte! V pfiípadû hrozby
povodnû najdûte vhodné vyv˘‰ené místo
(kopec, úboãí kopce). Volné prostranství
vyuÏijte i napfi. pfii rozsáhlém (napfi. le-
sním) poÏáru, sesuvu pÛdy, zemûtfiesení
(ãasté napfi. ve Stfiedomofií) atp.
Zodolnit úkryt

Místnost, ve které se ukryjete, je
tfieba co nejlépe izolovat od okolního
prostfiedí. To je dÛleÏité zvlá‰tû pfii
úniku chemick˘ch nebo radioaktivních
látek. Pfiedev‰ím zavfiete dvefie a okna.
Vypnûte vûtrání ãi klimatizaci a ucpûte
ventilaãní otvory a okenní rámy.
NezapomeÀte utûsnit i otvor pod dvefimi
do místnosti. PouÏijte k tomu izolaãní
pásky nebo napfi. deky. Pokud nemáte
jinou moÏnost, k ucpání pouÏijte vlastní
obleãení.
Zajistit si informace

Co nejdfiíve se snaÏte zjistit, jak˘
druh nebezpeãí hrozí. V Ïádném pfiípadû
zbyteãnû netelefonujte, pfiedev‰ím ne na
tísÀové linky. V pfiípadû rozsáhlé mimo-
fiádné události se v‰e dÛleÏité dozvíte
z televize a rádia – pfiedev‰ím âT 1

a âRo 1-RadioÏurnál, popfi. z obecního
rozhlasu nebo od zasahujících záchra-
náfiÛ. Pokud nemáte v budovû TV nebo
radiopfiijímaã, pravdûpodobnû nûkdo
z ukryt˘ch bude mít discman, MP3
pfiehrávaã nebo mobilní telefon s pfiíj-
mem FM rádia. Dále postupujte podle
pokynÛ z TV a rádií nebo zasahujících
záchranáfiÛ.

Upozornûní

UpozorÀujeme majitele reklamních
zafiízení typu „A“ a obdobn˘ch a dále
majitele pfiedzahrádek u restaurací na
povinnost úhrady poplatku za uÏívání
vefiejného prostranství dle obecnû
závazné vyhlá‰ky mûsta Ti‰nova
ã. 13/2003 o místním poplatku za uÏí-
vání vefiejného prostranství ve znûní po-
zdûj‰ích obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek.
Ohlá‰ení poplatkové povinnosti
a úhradu poplatku proveìte na odboru
správy majetku a investic MûÚ Ti‰nov.

MûÚ Ti‰nov
oddûlení komunálních sluÏeb

Informace pro obãany
âeské republiky
– nov˘ cestovní pas se dvûma

biometrick˘mi údaji

Od 1. dubna 2009 se budou vydávat
cestovní pasy se strojovû ãiteln˘mi
údaji a s nosiãem dat s biometrick˘mi
údaji obsahujícím dva biometrické
údaje (novû bude zaveden otisk prstÛ).

UpozorÀujeme obãany, Ïe v souvis-
losti s pfiechodem na v˘robu nového
typu biometrického cestovního pasu
nebude moÏné z technick˘ch dÛvodÛ
v období od 25. bfiezna 2009 do 31. bfiezna
2009 podat Ïádost o vydání e-pasu,
provádût kontroly e-pasu po doruãení od
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v˘robce a pfiedávat e-pasy obãanÛm.
V‰echny typy dosud vydan˘ch ce-

stovních pasÛ jsou platné po dobu v nich
uvedenou a není tfieba je z v˘‰e uvede-
n˘ch dÛvodÛ mûnit. K cestám do státÛ
Evropské unie lze rovnûÏ kromû
cestovních pasÛ pouÏít také obãanské
prÛkazy.

Pfiípadné dotazy mohou obãané smûfio-
vat na MûÚ Ti‰nov na tel. ã.: 549 439 776.

Odbor správních a vnitfiních vûcí
MûÚ Ti‰nov

Humanitární sbírka

Mûsto Ti‰nov s Obãansk˘m sdruÏe-
ním Diakonie Broumov ve spolupráci
se spoleãností SITA CZ vyhla‰ují jiÏ tra-
diãní HUMANITÁRNÍ SBÍRKU:

– letního a zimního obleãení /dámské,
pánské, dûtské/

– lÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ,
utûrek, záclon, látek

– pefií, péfiov˘ch a vatovan˘ch
pfiikr˘vek, pol‰táfiÛ a dek

– knih

Pro potfieby humanitární sbírky
nelze pfiijmout: obno‰ené boty, svetry,
elektrospotfiebiãe, ledniãky, televize,
nábytek, poãítaãe, jízdní kola, lyÏe,
dûtské koãárky – ty se transportem
znehodnotí.

Sbírka bude probíhat od 12. 3. do
21. 3. na sbûrném dvofie na
ul. Wágnerovû 1543, a to ve v‰ední dny
od 7.00 do 15.00 hod. (v pondûlí do 16.30
hod.) a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Vûci pfiedávejte prosím zabalené do
plastov˘ch pytlÛ ãi papírov˘ch krabic,
aby se nepo‰kodily transportem.

Dûkujeme za Va‰i pomoc.
vd

Sbûr bioodpadu v r. 2009

Dle poÏadavkÛ evropsk˘ch norem
a pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ âR
bude mûsto Ti‰nov pokraãovat i v leto‰-
ním roce v roz‰ifiování systému sbûru
bioodpadu. Oddûlením dal‰í tfiíditelné
sloÏky ze smûsného domovního odpadu
usiluje mûsto kromû jiného o stabilizo-
vání ãi sníÏení celkového mnoÏství
smûsného domovního odpadu.

V rámci pilotního projektu sbûru
bioodpadu v loÀském roce bylo vytfií-
dûno 90 t bioodpadu. ObãanÛm bylo
zapÛjãeno 150 ks nádob. KaÏd˘ návoz
bioodpadu byl podrobnû sledován.
Svezen˘ bioodpad se vyznaãoval
vysokou ãistotou, neÏádoucí pfiímûsi
tvofiily cca 1%. V bioodpadu byla patrná
drtivá pfievaha bioodpadu ze zahrad.
Z vyhodnocení plyne, Ïe je tfieba pod-
pofiit tfiídûní bioodpadu z domácností
(druhy bioodpadu níÏe), dále omezit
vhazování papíru (vhodnûj‰í je jin˘ zpÛ-
sob zpracování), vhodné jsou spí‰e jen
pouÏité papírové ubrousky a utûrky.
Nakonec bych rád poprosil o omezení
vhazování dfievnat˘ch ãástí rostlin,
které je tfieba nejprve rozdrtit. Tyto dfie-
vité ãásti rostlin zamíchané do ostatní
hmoty komplikují technologick˘ proces
kompostovací linky. KaÏdopádnû ãistota
bioodpadu byla velmi ocenûna a za ni je
tfieba tfiídícím obãanÛm podûkovat.
Od bfiezna se sváÏí bioodpad opût ve
14denních intervalech, tedy 16. 3.,
30. 3., atd.

Spoleãnost SITA prezentovala pro-
jekt Ti‰nova jiÏ na nûkolika konfe-
rencích a semináfiích. O pomoc pfii
roz‰ífiení systému sbûru bioodpadÛ nás
poÏádali uÏ zástupci 3 mûst.

V leto‰ním roce bude tedy systém
roz‰ífien pro zájemce do zástavby rodin-
n˘ch domÛ v celém mûstû. Z operaãního
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programu ÎP poÏádalo mûsto o dotaci
na zakoupení dal‰ích 450 ks nádob na
bioodpad (120 litrÛ a 240 litrÛ) a na
250 ks kompostérÛ (390 litrÛ) pro ty ob-
ãany, ktefií vyuÏijí následnû kompost
na své zahrádce. Obãané se zapojí do
systému tím, Ïe vyplní dotazník, kter˘
bude distribuován do schránek mezi
10. a 15. bfieznem. Zvolíte si kompostér
ãi nádobu na bioodpad. Zájemci si mo-
hou taktéÏ zapÛjãit ko‰ na bioodpad do
domácnosti, kter˘ by mûl podpofiit právû
sbûr zmínûného bioodpadu z domác-
ností. Nádoby budou následnû zapÛj-
ãeny proti podpisu. Budou distribuo-
vány v prÛbûhu mûsíce dubna (bude
upfiesnûno v dal‰ím ãísle TN, v TTV ãi
na internetov˘ch stránkách mûsta).
Jedna strana dotazníku bude pro zá-
jemce, druhá strana pro ty, ktefií se jiÏ
do systému zapojili. Rádi bychom znali
a poprosili o jejich zku‰enosti s tfiídûním
bioodpadu. Za pfiipomenutí stojí zmínit
nûkteré jiÏ známé informace:

Bionádoba je speciální nádoba na
bioodpad podobná bûÏné plastové popel-
nici na smûsn˘ odpad. Je navrÏena tak,
aby ji bylo moÏné vyváÏet 1x za 14 dní.
Bionádoba je na boãních stûnách a ve
víku (pod stfií‰kou proti de‰ti) opatfiena
velk˘m mnoÏstvím vûtracích otvorÛ.
Vûtrací otvory a vyklápûcí ro‰t bionádoby
zaji‰Èují, Ïe se z bioodpadu vypafiuje
voda, sniÏuje se hmotnost bioodpadu
a omezuje zápach.

Do nádoby patfií bioodpad
z domácnosti:
– zbytky ovoce (jádfiince, slupky aj.)

a zeleniny (listy, naÈ aj.)
– zvadlé kvûtiny, rostliny z kvûtináãÛ
– skofiápky z vajíãek, zbytky peãiva

a obilnin, papírové ubrousky a utûrky
– ãajov˘ odpad, ãajové sáãky, kávov˘

odpad vãetnû filtrÛ

a bioodpad ze zahrady:
– poseãená tráva, plevel, ko‰Èály i celé

rostliny, seno, sláma, zbytky rostlin,
listí

– podest˘lka z chovu drobn˘ch domá-
cích zvífiat (omezené mnoÏství)

– na‰tûpkovaná dfievní hmota z vûtvoví,
piliny, hobliny, vychlazen˘ popel
z pálení dfieva

Do nádoby na bioodpad nepatfií:
– oleje, zbytky jídel, maso, kÛÏe, kosti

a uhynulá zvífiata

Bioodpad z domácností bude moÏné
odkládat do bionádoby buì v papírov˘ch
sáãcích nebo volnû vysypáním z va‰í
ãi zapÛjãené nádoby (ko‰e) na bioodpad.
Nevhazujte bioodpad v plastov˘ch
sáãcích!

Svoz bioodpadu bude v leto‰ním roce
zaji‰Èovat spoleãnost SITA CZ a. s.
Bioodpad bude následnû vyuÏíván
v kompostárnû v Boskovicích.

Ing. Václav Drhlík

Akce pro seniory
na „Penzionu“

Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov
pofiádá v prÛbûhu roku fiadu akcí nejen
pro obyvatele DomÛ s peãovatelskou
sluÏbou, ale pro v‰echny zájemce z fiad
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seniorÛ z Ti‰nova. Jsou to v˘lety, zába-
vy, koncerty nebo rÛznû zamûfiené tvÛr-
ãí dílny.

Ostatková zábava 19. 2. 2009 se
setkala s velk˘m zájmem. Témûfi stovce

zúãastnûn˘ch pfiispûla k dobré náladû
bohatá tombola, obãerstvení v podobû
koblíÏkÛ nebo jidá‰Û, písniãky v podání
pana Kozelka, ale také veselé masky.

Dûkujeme v‰em sponzorÛm, ktefií
pfiispûli do tomboly.

Kurz práce na PC
Dal‰í akcí, která probûhla v prosto-

rách Domu s peãovatelskou sluÏbou na
Královû ulici, byl poãítaãov˘ kurz pro

seniory. Základy práce s v˘poãetní tech-
nikou si v nûm procviãilo 13 ti‰novsk˘ch
seniorÛ, ktefií cel˘ t˘den od 16. 2. do
20. 2. trávili dopoledne odesíláním
e-mailÛ, vytváfiením dokumentÛ
a zpracováním fotografií na PC. V̆ uku

zajistila Chránûná ICT pracovi‰tû Deep,
ktefií dodali lektory i techniku. Kurz se
uskuteãnil za finanãní podpory ti‰nov-
ské poboãky âSOB, za coÏ patfií této
bance velik˘ dík. V prÛbûhu kurzu se
pfii‰el na úãastníky podívat také místos-
tarosta Jan Schneider. Pfii pfiedávání
osvûdãení k zakonãení kurzu se zúãast-
nil zástupce sponzora pan Hork˘
z âSOB v Ti‰novû.

Co nás ãeká
Na 18. bfiezna je plánován v˘let do

Ole‰nice s náv‰tûvou v˘robny modro-
tisku. 25. 3. si budou moci zájemci

vyrobit velikonoãní dekorace pfii veliko-
noãní dílnû. Ve stfiedu 1. dubna se usku-
teãní prodejní v˘stava, kde bude moÏné
prohlédnout a zakoupit rukodûlné
v˘tvory na‰ich seniorek – vy‰ívané
obrazy a pfiáníãka, drhané a háãkované
dekorace. Na velikonoãní zábavu se mÛ-
Ïete pfiijít pobavit ve ãtvrtek 16. 4. 2009.

O v‰ech akcích, pofiádan˘ch
Centrem sociálních sluÏeb Ti‰nov, zjis-
títe podrobnosti pfiímo na Královû 1742
(budova „Penzionu“) nebo telefonicky
(spojovatelka: 549 410 301).

Za CSS Ti‰nov
Ing. Bc. Jana Wildová
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MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

11. bfiezna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Divadlo Hofiice Podkrkono‰í
OSUDY DOBRÉHO
VOJÁKA ·VEJKA

Hru Franti‰ka Kliãky „Osudy dob-
rého vojáka ·vejka“ podle románu
Jaroslava Ha‰ka nastudoval hofiick˘
ochotnick˘ soubor J. K. Tyl, kter˘ pra-
cuje pod Domem kultury Koruna
v Hofiicích. Pfiedstavení mûlo premiéru
na jafie loÀského roku a mûlo v Hofiicích
a dal‰ích mûstech více neÏ 40 repríz.
Ve hfie úãinkuje cca 30 úãinkujících
Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové
tel. 549 410 022

8. koncert sezóny 2008/09
25.bfiezna v 19.30 hod.

sál MûKS
Lubomír âermák – housle 
Jaroslav Sm˘kal – klavír

Lubomír âermák – narozen 1945
v Brnû, kde také absolvoval konzerva-
tofi. Od roku 1964 studium na
Janáãkovû akademii múzick˘ch umûní,
které ukonãil v roce 1968. Od roku 1969
zástupce koncertního mistra ve Státní
filharmonii Brno. V roce 1977 opou‰tí
brnûnskou filharmonii, aby se mohl
plnû vûnovat práci v souboru, kter˘
v roce 1969 zaloÏil – Kvartetu mûsta
Brna. S tímto souborem absolvoval do
dne‰ního dne mnoho koncertÛ a zahra-
niãních zájezdÛ po celé Evropû, USA
i na africkém kontinentu a nahrál celou
fiadu gramofonov˘ch desek u nás i v ci-
zinû. Od roku 1991 je umûleck˘m
vedoucím Komorního orchestru
Bohuslava MartinÛ, se kter˘m uskuteã-
nil jiÏ dfiíve fiadu koncertÛ jako sólista
doma i v zahraniãí. Rozsáhlá je i jeho

ãinnost sólistická, zejména v oblasti
sonátové literatury s klavírem (trvale
spolupracuje s pianistou Jaroslavem
Sm˘kalem). Sólovû koncertoval také
v Dánsku, Itálii, Nûmecku, Rakousku,
·panûlsku, ·védsku a ·v˘carsku. Vedle
pedagogické ãinnosti doma (v souãasné
dobû je externím pedagogem na
Janáãkovû konzervatofii v Ostravû) vedl
ãetné interpretaãní kurzy v zahraniãí
(Rakousko, ·panûlsko, USA).
Krátkodobû pÛsobil také jako 1. kon-
certní mistr Královské opery v Madridu.
Spolupracoval s fiadou vynikajících za-
hraniãních umûlcÛ, napfi. s rakousk˘mi
umûlci – klavíristkou Erikou Frieser
a violoncellistkou Heidi Litschauer,
francouzsk˘m klavíristou Francoisem
Killianem, sólocellistou VídeÀsk˘ch
filharmonikÛ Fritzem Dolezalem a dal-
‰ími. Hraje na italsk˘ nástroj, kter˘
zhotovil Ferdinando Gagliano roku
1779 v Neapoli.

Jaroslav Sm˘kal je profesorem na
Janáãkovû akademii múzick˘ch umûní
v Brnû. Na klavír se zaãal uãit v sedmi
letech. Po studiu na brnûnské konzerva-
tofii absolvoval Janáãkovu akademii
múzick˘ch umûní v roce 1962. V tomto
roce zaãal také pÛsobit na JAMU jako
odborn˘ asistent. Zúãastnil se fiady sou-
tûÏí, napfi. získal 1. cenu v Praze v roce
1960, 2. cenu v Mariánsk˘ch Lázních
v roce 1962, 4. cenu na soutûÏi v oboru
duo housle – klavír v Budape‰ti
(s Bohumilem Smejkalem) v roce 1963.
Koncertnû vystupuje, nahrává pro tele-
vizi a rozhlas (vysoce jsou zejména hod-
noceny jeho nahrávky dûl Franze
Schuberta). Podnikl koncertní cesty do
vût‰iny evropsk˘ch zemí vãetnû Ruska.
DÛleÏitou souãást jeho hudebních akti-
vit tvofií komorní hudba. Doma i v za-
hraniãí je vyhledávan˘m doprovazeãem
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a komorním partnerem. Koncertoval
napfiíklad s violoncellistou Michajlem
Chomicerem, se slavn˘m flétnistou
Jamesem Galwayem a mnoha dal‰ími.
Od roku 1969 spolupracuje se ‰v˘car-
sk˘m violoncellistou Markusem
Nyikosem, profesorem na Vysoké hu-
dební ‰kole v Berlínû.
Program: Joseph Haydn, Franz
Schubert, Antonín Dvofiák 

30. bfiezna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Zdenûk Tro‰ka s redaktorem
Jaroslavem Suchánkem

„Nebe v hubû aneb blbiny
z ústní dutiny“

Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové
tel. 549 410 022

úter˘ 9 – 10 hod.
sál MûKS na Ml˘nské ulici
SAMA DOMA V TI·NOVù

Zdravotní cviãení s prvky PILATES pod
vedením fyzioterapeuta.
Vstupné symbolické 20,- Kã

V˘lep plakátÛ
V̆ lep zaji‰Èuje v˘hradnû MûKS Ti‰nov,
Ml˘nská 152 tel. 549 410 082
Plakáty pfiijímá MûKS Ti‰nov,
Ml˘nská 152, pondûlí, stfieda a pátek
8 – 12 a 13 – 16 hod.
ÚTER¯ A âTVRTEK ZAV¤ENO
V̆ lepov˘ den: nedûle

Plakátovací plochy v Ti‰novû
Diskont ul. Ml˘nská, Hotel U nádraÏí,
Potraviny U ChroncÛ, ‰kola 28. fiíjna,
sídli‰tû Kvûtnice, ulice Dvofiákova,
Letní kino, ulice Horova SKLENÍK, síd-
li‰tû Klucanina ul. Brnûnská,
Humpolka, Papírny Pfiedklá‰tefií

Ceník v˘lepu: A3 – 20,- Kã/t˘den
A2 – 30,- Kã/t˘den

Fotografie z akcí MûKS
si mÛÏete prohlédnout na
http://www.tisnov.info/index.php

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 vedením fyzioterapeuta

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã

Mûstská knihovna Ti‰nov
pofiádá v rámci projektu

Salonky

ve ãtvrtek 19. bfiezna 2009 v 9.30 hod
pfiedná‰ku První pomoc a jak se zacho-
vat, kterou provede akreditovan˘ lektor
Mgr. Jifií KfiíÏ, Dis.

Podrobná témata:
– úvod do první pomoci
– cévní mozková pfiíhoda
– akutní infarkt myokardu
– onemocnûní centrálního nervového

systému
– krevní tlak, hypertenze, hypotenze
– diabetes
– poranûní pohybového aparátu,

zlomeniny
– GIT – úrazy a onemocnûní

gastrointenstiálního traktu
– metabolická a endokrinologická

onemocnûní

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.
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Cestopisná beseda

ãtvrtek 12. bfiezna 2009 v 17 hodin
David Hainall
Mont Blanc – stfiecha Evropy nejen
shora

Pfiedná‰ka nás zavede do oblasti sa-
vojsk˘ch Alp na pomezí Francie, Itálie
a ·v˘carska. S batohem na zádech pro-
jedeme legendární vysokohorskou trasu
s názvem „Tour du Mont Blanc“, která
obchází cel˘ masív Mont Blancu.
Poznáme unikátní moÏnosti sportov-
ního vyÏití a aktivního trávení dovolené.
V závûru vystoupíme i na vrchol nej-
vy‰‰í hory Evropy.

Více informací a ukázky fotografií
najdete na osobních stránkách autora:
www.fototoulky.net.

UPOZORNùNÍ – ZMùNA TERMÍNU!!!
17. 3. 2009 v 9.00 a 10.00
Tajemství pohádkové ilustrace

Beseda tfiebíãského rodáka akade-
mického malífie Josefa Kremláãka
pfiedstaví dûtem pohádkové ilustrace

z exotického prostfiedí. Autor ilustroval
pfies 70 knih pro dûti a zúãastnil se
380 v˘stav, za svou tvorbu získal mnohá
ocenûní u nás i v zahraniãí.

Akce se uskuteãní v dûtském oddû-
lení Mûstské knihovny Ti‰nov.

Domov sv. AlÏbûty

Od 2. bfiezna 2009 probíhá v Domovû
sv. AlÏbûty v˘stava:
Václav Kappel – „Fotografie“
V̆ stava potrvá aÏ do konce mûsíce dubna.
Václav Kappel *1983

Poprvé se setkal s fotografií v roce
1995, kdy dostal obyãejn˘ automat
a vznikaly první snímky. V roce 2000 uÏ
jako nad‰en˘ pozorovatel nejen pfiírody
fotografuje první zrcadlovkou Nikon
F-801s. Ke vzdûlání v oboru truhláfi se
v roce 2005 vyuãil i fotografem. V rámci
tohoto studia zaãal vyuÏivat i svitkov˘
Pentagon six. Pfiesto znaãce Nikon
zÛstal vûrn˘ dodnes, ale v posledních
letech jiÏ fotografuje pfieváÏnû digitálnû.
V souãasné dobû pracuje v Ti‰novské
televizi.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

11. 3. Osudy dobrého vojáka ·vejka kino Svratka 19.30 MûKS
– divadlo Hofiice Podkrkono‰í

12. 3. Mont Blanc – stfiecha Evropy knihovna 17.00 MûK
nejen shora, beseda

14. 3. Diskotéka pro náctileté MûKS 16.30 DDM
16. 3. Komorní koncert sál ZU· 16.30 ZU·
18. 3. Úspory energií v domácnostech – beseda knihovna 17.00 Ekoporadna
19. 3. Salonky – První pomoc a jak se zachovat knihovna 9.30 MûK
23. 3. Akordeonov˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·
25. 3. Koncert KPH – âermák – housle sál MûKS 19.30 MûKS

Sm˘kal – klavír
30. 3. Pûveck˘ a sborov˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·
30. 3. Z. Tro‰ka, J Suchánek kino Svratka 19.30 MûKS

– talk show „Nebe v hubû…“
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Vzpomínka na hory

V sobotu ráno se se‰ly dûti
Z· Smí‰kova pfied ‰kolou, aby spoleãnû
s uãiteli odjely na lyÏafisk˘ kurz do
Lipové Láznû v Jeseníkách. Tradiãnû

jsme se ubytovali v penzionu Helios
a díky velké snûhové nadílce jsme
mohli k lyÏování zcela vyuÏít areálu
Miroslav. Ochotn˘ pan provozní nám
vyváÏel lyÏe a zpátky jsme se mohli
brouzdat v hlubokém snûhu aÏ k pen-
zionu, coÏ byl pro nûkteré z nás velk˘
záÏitek.

KaÏd˘ den jsme v druÏstvech pod
vedením instruktorÛ pilovali lyÏafiskou
techniku, kterou jsme si provûfiili na
závûreãn˘ch závodech v kombinaci
sjezdu a slalomu. Ubytování i strava

nám vyhovovala, t˘den velmi rychle
ubûhl a my se vraceli domÛ plní dojmÛ,
záÏitkÛ a nov˘ch dovedností.

Závûrem bychom chtûli podûkovat
za profesionalitu a ochotu pánÛ fiidiãÛ
z âSAD Ti‰nov, ktefií nás skvûle
a bezpeãnû dopravili tam i domÛ.

Ïákynû 7. B

Jak jsme rozveselili sluníãko

Rozveselit slu-
níãko jsme se po-
kusili se Ïáky

3. C v jedné z hodin v˘tvarné v˘-
chovy. K rozveselení sluníãka Ïáci
potfiebovali pet láhev s dírkou ve
víãku, vodu a také trochu fantazie.

Tvofiení – kresbû do snûhu – pfied-
cházela motivaãní pohádka:
Jak jsme rozveselili sluníãko

Jednou ráno, kdyÏ je‰tû vládla pa-
ní Zima, ozvalo se kdesi ‰tûbetání
a kfiik. To si povídali ptáãci ve stro-
mech, v kfioví, Ïe se nûco stalo se
sluníãkem. Sice kaÏd˘ den vychází
a poskytuje lidem svûtlo, ale je
jakési zamraãené, schovává se za
zimní mrakovou pefiinou.

V˘stavy
Datum Akce Místo

1. 3. – 15. 3. Doteky Afriky Jamborova galerie
8. 2. – 29. 3. Rostliny, zvífiata a lidé Podhorácké muzeum
1. 12. – 31. 3. Obrázky Heleny Zmatlíkové knihovna

Jinde
Datum Akce Místo

2. 3. – 30. 4. Václav Kappel – fotografie Domov sv. AlÏbûty
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Ptáãci se rozhodli, Ïe s tím musí
nûco udûlat. Napadlo je poÏádat
o radu dûti. Tak zaletûli k oknÛm
jedné ‰koly do tfiídy. Obãerstvili se
u krmítka a pfiitom poprosili dûti
o pomoc. Ty souhlasily a daly se do
tvofiení…..

Poté jsme vyrazili se Ïáky na
hfii‰tû u ‰koly, kde jsem jim do pet
láhve s vodou nasypala potravi-
náfiskou barvu (zelenou, Ïlutou,
ãervenou…). Dûti se pak pustily do
tvofiení. Kreslení jim ‰lo pûknû od
ruky a za chvíli na bílé snûhové
plo‰e vznikly napfiíklad tyto obrazy:
Koláã, Zmrzlina, DÛm, Kytiãka…atd.

Na závûr jsme si jednotlivé v˘-
tvory spoleãnû zhodnotili.

Mgr. Hana K‰icová

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ Ti‰nov

Vás srdeãnû zve na V¯ROâNÍ
âLENSKOU SCHÒZI.

Program:
– plán ãinnosti ââK Ti‰nov na

rok 2009
– plán ãinnosti OS ââK Brno-venkov

na rok 2009
– pfiedná‰ka – První pfiedlékafiská

pomoc 

SchÛze se koná dne 17. 3. 2009 v 18.00
hodin v zasedacím sále MûÚ Ti‰nov.

Tû‰íme se na Va‰i úãast.
Zváni jsou i neãlenové.

Okénko ekoporadny
Beseda Úspory energií
v domácnostech

Provoz na‰ich bytÛ a rodin-
n˘ch domkÛ se neobejde
bez vloÏen˘ch energií – bez
elektfiiny a plynu si ná‰ po-
hodln˘ Ïivot nedovedeme

pfiedstavit. Ménû pfiíjemnou souãástí to-
hoto standardu jsou stále se zvy‰ující
v˘daje za energie, které se pravidelnû
promítají do rodinného rozpoãtu. ¤ada
z nás si postupnû uvûdomuje, Ïe ze-
jména ve star‰ích rodinn˘ch domcích
a bytech je tfieba pfiistoupit k aktivnímu
a dlouhodobû perspektivnímu fie‰ení.
Tím mÛÏe b˘t lep‰í izolace stûn a stropÛ
a dokonalej‰í tûsnûní oken ãi dvefií, eko-
logiãtûj‰í zpÛsob vytápûní  nebo vyuÏití
alternativních zdrojÛ energie. Tûmto
a dal‰ím moÏnostem úspor bude vûno-
vána bfieznová pfiedná‰ka a beseda
Ekoporadny, která se koná ve stfiedu
18. 3. v 17 hodin v pfiedná‰kovém sále
Mûstské knihovny Ti‰nov.

Na‰imi hosty a praktick˘mi rádci
budou zku‰ení odborníci z brnûnského
Ekologického institutu Veronica:
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
a RNDr. Jan Hollan. Veronica je
nejstar‰í ekologickou poradnou u nás
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a má více neÏ dvacetileté zku‰eností
v fiadû oblastí praktické ekologie.
Yvonna Gaillyová, její zakladatelka
i souãasná fieditelka, se vedle otázek
regionálního rozvoje specializuje právû
na environmentální souvislosti energe-
tiky a prakticky se podílela napfiíklad
na fie‰ení projektÛ v modelové ekolo-
gické obci Hostûtín v Bíl˘ch Karpatech.
Ve stfiedu zájmu Jana Hollana, kter˘ je
fyzik a astronom, je pfiedev‰ím svûtelné
zneãi‰tûní a ochrana klimatu.

VyuÏijte pfiíleÏitosti setkat se s reno-
movan˘mi odborníky, ktefií budou pfii-
praveni pomoci fie‰it i va‰e konkrétní
námûty a problémy.

hp

Ti‰novská Televize digitálnû

V únoru se podafiilo rozjet v kabelo-
vém rozvodu firmy Self Servis digitální
vysílání Ti‰novské Televize, kterou mÛ-
Ïete naladit na sv˘ch kabelov˘ch set top
boxech. Digitální vysílání pfiiná‰í lep‰í
kvalitu obrazu, plné vyuÏití ‰irokoúh-
lého formátu 16:9 a divák má k dispo-
zici elektronického programového
prÛvodce (EPG), kter˘ pfies set top box
poskytuje informace o pofiadech, vysíla-
cích ãasech a obsahu. BohuÏel ihned
v poãáteãní fázi pfiíprav na digitální vy-
sílání muselo b˘t kvÛli v˘robní vadû
vráceno kódovací zafiízení, takÏe
v souãasnosti TTV vysílá ze záloÏního
pfiístroje. V praxi to znamená, Ïe obraz
vãetnû kontrastu, jasu a digitální kom-
primace je‰tû není ideálnû nastaven
– pfiedpokládáme, Ïe se to podafií vyfie‰it
bûhem bfiezna. Analogové vysílání
zÛstává tak jako doposud na kanále S8
ve formátu 4:3. Pofiady a dokumenty
vysílané ve formátu 16:9 jsou v analo-
gové nabídce zobrazeny jako obraz 4:3

se zatemÀovacími pruhy – takzvan˘
letterbox. I v analogovém vysílání není
zatím kvÛli zmiÀované závadû na
encodéru nastavena optimální kvalita
obrazu. Pfiipomínáme jen, Ïe digitální
vysílání se t˘ká jen kabelov˘ch rozvodÛ
(DVB-C) a ne vzduchem ‰ífieného sig-
nálu (DVB-T). Ti‰novská televize vysílá
své pofiady kaÏd˘ den v 9.00, 18.00,
20.00 a 21.30. Mimo tyto ãasy bûÏí
videotextová smyãka. V‰echny pofiady
jsou také v internetovém archivu na
stránkách televize www.tisnov.cz/ttv.

TIR

Vãely a signalizaãní tance

BlíÏí se opût jaro,
a tak budeme moci
pozorovat probou-
zející se pfiírodu.
Mnoho zajímavého
pro nás zÛstává
skryto, uniká na‰í

pozornosti a je utajeno. To, co se dûje
uvnitfi spoleãenství vãely medonosné,
mÛÏeme spatfiit jen nûkdy pfii opatrném
otevfiení a nahlédnutí do jejich hnízda.
Je to napfiíklad pfiekrásn˘ pohled asi na
dvanáct vãel uspofiádan˘ch v kruhu hla-
viãkami do stfiedu a s matkou uprostfied.
Vãely ji ãistí a krmí, tedy znám˘ pohled
trvající jen nûkolik vtefiin, kter˘ mÛ-
Ïeme spatfiit v dobû intenzivní snÛ‰ky
v rozvoji vãelstva.

Dobr˘ pozorovatel si jistû v‰iml
i tanãících vãel na plástech v úlu. Proã
a kdy? Jakmile se nûkde objeví nov˘
zdroj potravy, nav‰tûvují jej vãely ve
velkém poãtu. Vãela sdûluje na plástu
tancem v‰echny podstatné informace
o nálezu. KdyÏ najde zdroj potravy
v blízkosti úlu, tanãí na plástu v kruhu.
Zatím co neustále krouÏí, dûlnice ji
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ohmatávají. Vãela udûlá krouÏek do-
leva, po otoãení krouÏek doprava, coÏ se
opakuje. PfieloÏeno do lidské fieãi by to
mohlo znít „pojì a hledej, v bezpro-
stfiední blízkosti je nûco dobrého“. Vãely,
které od této chvíle odlétají za potravou,
se jednoznaãnû koncentrují na zdroj,
kter˘ jim napovûdûla tanãící vãela.
Ta pfiinesla souãasnû jeho vÛni, vzorek
sladiny a posílá je správn˘m smûrem.

KdyÏ je místo nálezu vzdáleno dále
od úlu, pfiedvádí vãela pátraãka tance
osmiãkové, které obsahují mnohem více
informací neÏ tance kruhové. Létavky
se dovídají nejen pfiesn˘ smûr, ale
i vzdálenost nového zdroje potravy a vy-
datnost zdroje. Smûr je urãen pomocí
souãasné polohy slunce. Poãet taneãních
figur za urãitou ãasovou jednotku závisí
na vzdálenosti zdroje potravy. Úhel
mezi sluncem a zdrojem udává informu-
jící vãela i v tom pfiípadû, Ïe je slunce
schováno za mraky nebo jinou pfiekáÏ-
kou. Momentální polohu slunce pozná
vãela podle polarizovaného sluneãního
svûtla, k ãemuÏ jí staãí i kousek modré
oblohy. Vãely si umí informace pamato-
vat a aktualizovat. Tanãící vãely jsou
schopny aÏ do druhého dne  udávat
polohu zdroje podle souãasného posta-
vení slunce, aniÏ by opustily úl.

Základní komunikaãní prostfiedek
mezi vãelami je tedy kruhov˘ a osmiã-
kov˘ tanec vãel, signalizuje smûr

a vzdálenost zdroje snÛ‰ky od ãesna
s nabídnutím vzorku sladiny ostatním
vãelám. Je-li zdroj vyãerpán, ustanou
i tance. Ve vãelím spoleãenství mÛÏeme
tedy pozorovat mnoho zajímavého,
nejen kruhov˘ a osmiãkov˘ natfiásav˘
tanec, ale i kladení matky, líhnutí
mlad˘ch vãel, trubcÛ i matky, krmení
mladu‰ek, pfiedávání nektaru mlad˘m
vãelám, péãi vãel o svoji matku…

Vãela medonosná – Apis mellifera je
jedním z nejstar‰ích ÏivoãichÛ vyuÏíva-
n˘ch ãlovûkem. Vãela a informace o je-
jím chovu se objevují jiÏ na sumersk˘ch
tabulkách ãi v textech star˘ch
EgypÈanÛ. Pro v‰echny starovûké
uãebnice v‰ak bylo vãelí dorozumívání
tajemstvím a zÛstalo po celé vûky
tajemstvím i pro mnohé dal‰í.

V âeské republice je v souãasnosti
zhruba 460.000 vãelstev, coÏ je pfiibliÏnû
o 60.000 ménû neÏ v roce 2007. Úbytek
vãel má na svûdomí varoáza, kvÛli níÏ
pfies zimu toho roku uhynulo zhruba
120.000 vãelstev. Polovinu z nich se
v‰ak vãelafiÛm bûhem loÀského roku po-
dafiilo obnovit. Domácí produkce medu
v âeské republice je prÛmûrnû roãnû asi
7000 tun. V âR se spotfiebuje kolem
6000 tun medu roãnû.

Josef Permedla

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Úter˘ 17. 3. 9.00 – 17.00 Prodej kobercÛ a PVC
Stfieda 18. 3. 9.00 – 17.00 Prodej kobercÛ a PVC
Rozvoz zboÏí je zdarma
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Trhy ti‰novské,
buìteÏ pozdraveny!

I kdyÏ se od první poloviny 19. století
mûnila hospodáfiská struktura ve mûstû
postupem od fiemesln˘ch cechÛ k prÛmy-
slov˘m provozovnám, trhy se konaly
pravidelnû. Sortiment se dûlil na zboÏí
fiemeslnické, zemûdûlské prodeje pak na
dobytãí, obilní, drÛbeÏí trh apod.

Mûsto získalo ekonomickou samo-
statnost vlastnû roku 1801, kdy se vy-
koupilo ze v‰ech poddansk˘ch závazkÛ
vÛãi klá‰ternímu panství, tehdy ne v cír-
kevních, ale v soukrom˘ch rukou.

Vzhledem k tomu, Ïe mûsto bylo síd-
lem (od 1850) soudního okresu a v dal-
‰ích letech i okresu politického, vedlo
to k posílení spádovosti a vyhledávání
úfiadÛ zde umístûn˘ch. V Ti‰novû byly
ov‰em i stálé obchody. Mûsto se profilo-
valo sociálnû, kulturnû, národnû, ale
zÛstávalo nadále hospodáfisk˘m a trÏ-
ním stfiediskem se star˘mi zájezdními
hospodami. Jistou izolovanost regionu,
kdy se i zboÏí nosívalo do Brna pû‰ky

nebo nanejv˘‰e vozilo dostavníkem, pro-
trhlo zavedení Ïelezniãní dopravy.

Kromû v˘roãních trhÛ, zvan˘ch
obecnû jarmarky, kter˘ch bylo v Ti‰novû
6 se tfiemi trhy na dobytek, se konaly
kaÏdé pondûlí i trhy t˘denní.

Tam se prodávalo rozmanité zboÏí,
podle pramenÛ napfiíklad nové boty
(hlavnû chud‰í Ïeny nosily bûÏnû uvnitfi
domu ‰ité papuãe a dûti donekoneãna

opravované boty zdûdûné po mnoha nosi-
telích). Koupû nov˘ch bot byla tedy udá-
lostí. Dále sortiment tvofiily muÏské
vysoké boty – holinky, doplÀky jako
‰átky, punãochy, krejzlíãky, krajky,
beranice, ãepice apod. – ve vût‰ím v˘bûru
nechybûly látky v metráÏi.

Prodej byl doprovázen stánky
s obãerstvením, pamlsky – ãokoládou,
tureck˘m medem, ale i napfi. koÀsk˘m
salámem, stály zde beãky s herynky
a okurkami, nádoby s tvarÛÏky… Kolorit
doplÀovaly stánky s atrakcemi.

K pfiímé funkci obchodní se druÏila
je‰tû funkce spoleãenská, lidé se setká-
vali, probíhaly domluvy obchodÛ, svateb,
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náv‰tûvy, svût byl mal˘. KaÏd˘, kdo na
trhu nabízel zboÏí jako obchodník, se
snaÏil, aby byl vyhledán i podruhé.
Nûkdy lidé prodávali jen obãas, tfieba kus
dobytka jednou za rok, drÛbeÏ apod.
Samozfiejmû, Ïe se obãas vyskytly pod-
vody a nekvalitní zboÏí, zpráva o tom se
ihned roz‰ífiila, lidé si dávali pozor. Vût‰í
prodeje se zakonãovaly v hospodách, kde
se zapíjel „litkup“. Tam vzdálenûj‰í
obchodníci pfiespávali, mûli ustájené
konû a stravovali se zde. Také tato
stránka trhÛ byla v Ti‰novû stabilní ve
sv˘ch pofiádcích, pohostinsk˘ch zafiízení
a rÛzn˘ch v˘ãepÛ se poãítalo  koncem
19. století v Ti‰novû na ãtyfiicet. Poplatek
z trÏního místa, neboli „jarmareãních
bud“, vkládan˘ do obecní pokladny, slou-
Ïil údajnû k vydrÏování obecního
past˘fie. Jarmareãní stánky si také
nûkdy vozili obchodníci své, stavûli je
brzy zrána. Jak ukazují fotografie
z konce 19. století, vozy s potahy zaplÀo-
valy námûstí.

Mimofiádné jarmarky se konaly napfi.
pfii konání rozsáhlé okresní v˘stavy
v roce 1893, ty se t˘kaly zejména potra-
vin, obãerstvení a pouÈov˘ch atrakcí.

Po vzniku âeskoslovenské republiky
rozvoj mûsta v pfiedchozích intencích po-
kraãoval, poãítaje v to nadále neodmysli-
telnû i trhy. ¤íkalo se: „Poãkám na trh,
tam si vyberu.“

KaÏd˘ prodej mûl své místo, done-
dávna se ulici RáboÀovû fiíkalo „na slepi-
ãím fiádku“ (ta byla v minulosti mnohem
uÏ‰í, protoÏe v její ‰ífice stával do konce
19. století je‰tû jeden dÛm). Vlevo se
prodávala zelenina, vpravo a nahoru po
ulici Dvofiáãkovû produkty Ïivoãi‰ného
pÛvodu (mléãné – máslo, tvaroh), Ïivá
nebo jiÏ zabitá, o‰kubaná a vyvrhnutá
drÛbeÏ a Ïivá selata (tûÏ‰í neÏ 15 kg).
Obilí se prodávalo na Dolním námûstí,
dobytek stál k prodeji nad Kuk˘rnou

poblíÏ BoÏí muky. Dobytãí trh b˘val
druh˘ den trhu, tedy v úter˘. Pfii nûm se
prodávaly i postroje na koÀské a hovûzí
potahy, obãas i máslo a mléãné produkty.
Povozy stávaly pfied hospodou
U Hostûnsk˘ch na Kuk˘rnû u velk˘ch
ÏlabÛ.

Známé byly napfiíklad obilní trhy.
Kvalita p‰enice z LipÛvky, Malhostovic,
Drásova, Hradãan a âebína byla pr˘
zaruãená, naopak nejlep‰í Ïito zrálo ve
vy‰‰ích polohách kolem Deblína,
Vohanãic a LaÏánek, jeãmen u Ti‰nova.

Za zmínku stojí i mimofiádné trhy na
Podhorácké v˘stavû v roce 1927.

Ve druhé svûtové válce se je‰tû nûja-
kou dobu prodávala zelenina a ovoce.
Válka závaÏnû naru‰ila hospodáfiství
a umoÏnila ãern˘ trh. Byly zavedeny
dodávky, vzpomínané jsou dodnes
dodávky 4 kg sádla z poráÏky a odevz-
dání kruponu. V‰eobecnû lidé potraviny
schovávali. Je‰tû po skonãení války se
republika pot˘kala s pfiídûlov˘m lístko-
v˘m systémem. Znovu dejme slovo
v˘sledkÛm zkoumání archivních doku-
mentÛ: Okresní úfiad v Ti‰novû uÏ ke
13. 5. 1945 prostfiednictvím zásobovacího
odboru kontroloval stav zásob u dodava-
telÛ. Voln˘ prodej chleba, mouky a bram-
bor byl moÏn˘ od fiíjna 1949, ostatních
potravin a zboÏí aÏ po mûnové reformû
1953. Tehdy v‰ak uÏ bylo reÏimem potla-
ãováno soukromé podnikání a hospoda-
fiení, tedy i pofiádání trhÛ v tradiãní
podobû. Ve druhé polovinû 50. let 20. sto-
letí se prodej trhového typu je‰tû nára-
zovû konal kolem chodníku nahoru od
hotelu Kvûtnice.

Irena Ochrymãuková
(pokraãování pfií‰tû)
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O ti‰novsk˘ch ‰pr˘mafiích
(Ze vzpomínek Jana Vrzala nar. 1914)

Za m˘ch mlad˘ch let neb˘vala tele-
vize a rádio bylo spí‰e v˘jimkou, ale pfie-
sto se lidé umûli bavit a snad i lépe
drÏeli spolu pohromadû jako sousedé ãi
krajané nebo pfiíslu‰níci téÏe profese ãi
spolkového Ïivota. Hasiãi, veteráni, mys-
livci, ãlenové pûveck˘ch a ãtenáfisk˘ch
spolkÛ, profesní spoleãenstva fiemesl-
níkÛ, ÏivnostníkÛ, obchodníkÛ a mnozí
dal‰í se umûli sejít, povykládat si o sv˘ch
problémech, potíÏích ãi radostech, vzá-
jemnû si pomoci nebo se alespoÀ potû‰it
a více cítit jeden s druh˘m. Sedávalo se
v tepl˘ch letních veãerech „na kládách“
a zpívalo se, i pfii práci na poli. V zimû se
besedovalo u kamen, drÏela se „ãerná
hodinka“, vyprávûly se hrÛzostra‰né pfií-
bûhy pfii draní pefií, b˘valy tancovaãky,
slavily se svátky zcela jinak, neÏ dnes,
hrála se ochotnická divadla, pofiádaly
rÛzné lidové obfiady atd., atd. Îivot byl
veselej‰í a druÏnûj‰í. Dnes mnoho lidí
nezná nic neÏ televizní bednu a neustál˘
shon. Moji vrstevníci a pfiedkové se v‰ak
umûli také bavit rÛzn˘mi ta‰kafiicemi
a ‰pr˘my, ãasto kaÏd˘ i sám ze sebe si
udûlal legraci, nikdo se neuráÏel a nena-
fukoval, a tato obãasná Ïertéfiství jen
utuÏovala pfiátelství a zpfiíjemÀovala
Ïivot. O nûkter˘ch si povíme.

Vyhlá‰ené byly ãasto ztfie‰tûné ná-
pady v kruzích mysliveck˘ch.
JUDr. Ladislav K. mûl „v úschovû“ u‰le-
chtilého a uãenlivého psa od b˘valého
správce velkostatku na Lomnici
Kowarowského, kter˘ jako Nûmec byl po
válce umístûn v pracovním tábofie Pod
Lipami v Pfiedklá‰tefií. Men‰í skupinka
nimrodÛ se jednou na rozcestí u Malé
Kvûtniãky pfiela, kdo má lep‰ího psa.
KdyÏ se nemohli dohodnout, triumfoval
dr. K., Ïe má tak chytrého psa, Ïe dá-li
mu párek s hofiãicí, pak pes se napfied

pustí do hofiãice a teprve potom seÏere
párek. Tomu nikdo z pfiítomn˘ch pocho-
pitelnû nechtûl vûfiit, a tak se nakonec
v‰ichni vsadili. Majitel psa ale vyhrál.
Nabral na vafieãku hofiãici, do ruky vzal
párek, zavolal psa a souãasnû s párkem
máznul hofiãici psovi pod ocas. Hofiãice
byla pálivá, pes nechal párek párkem,
otoãil se a prvnû si olízal zadek!

Sázení bylo vÛbec oblíben˘m spor-
tem. A tak jednou Laìa Barta, fiezník, se
vsadil s Josefem H. (ten pfii honu nad-
hánûl), Ïe za dvû minuty mu pfii‰ije
v‰echny knoflíky, které na obleãení má.
Dva z pfiítomn˘ch, ktefií mûli krejãovinu,
tvrdili, Ïe to není moÏné, ale Laìa se od-
b˘t nedal. Byla tedy sázka zv˘‰ena na
dva litry vína. KdyÏ Josefovi v‰echny
knoflíky odfiezali, coÏ bylo problematické
zvlá‰tû u „puntu“ kalhot a u „k‰and“,
které mûly dal‰ích ‰est knoflíkÛ, musel
Josef kalhoty drÏet. Laìa potom fiekl, Ïe
se mu uÏ nechce nic pfii‰ívat a pfiiznal, Ïe
prohrál a radûji dá ty dva litry. Chudák
Josef to pak schytal i doma, kdyÏ pfiinesl
knoflíky v kapse.

Jindy jsme zase pfiipravili pfii honu
na nového drÏitele zbranû, po‰Èáka a pfie-
svûdãeného soudruha S., vzácn˘ „úlo-
vek“. K poslední leãi bylo tfieba napfied
stfielit zajíce, aby se mohla v kuchyni
vãas pfiichystat hostina. Franta – fieãen˘
Ras, neboÈ byl pohodn˘m – zajíce zastfie-
lil, jednu kÛÏi s hlavou vycpal a pfii honu
nastraÏil jakoby spícího pod kefi. Ná‰
nov˘ nimrod dobfie stfiílet neumûl, natoÏ
na bûÏícího zajíce a tak, kdyÏ mu jeho
kolega s pfiedstíranou náhodou ukázal
na vysnûn˘ cíl, tfieskla rána, zajíc se sva-
lil a jásající novostfielec za fiehotu pfií-
tomn˘ch zvedl slámou vycpanou kÛÏi
i s hlavou! Stálo ho to nûjak˘ ten krejcar
v˘kupného pfii hostinû v hospodû
u Mal˘ch na hradãanské zastávce. Mnû
se zase stalo, Ïe s Felixem Drimlov˘m
jsme zamífiili na jedno místo a místo
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zvûfie jsme ustfielili stromek siln˘ jak
ruka, byl to habfiík. Nûkdo to vidûl a do-
stali jsme pokutu – litr vína za niãení
státního lesa.

Hostina po posledním honu je také
naz˘vána „poslední leã“. B˘vá pfii ní
mnoho ta‰kafiic. Myslivci, ktefií udûlali
nûjakou chybu, jsou postaveni pfied
„soud", vysl˘cháni rÛzn˘mi ‰pásovn˘mi
otázkami, musí ostatním také poplatit
nûjaké pití. To byla ov‰em vítaná pfiíleÏi-
tost pro ty, kdo se rádi napijí zadarmo.
Jeden takov˘, kter˘ mûl radûji „sadarmo“
jak „sa peníze", byl tím znám a dostal
jako doprovod na poslední leã dceru, aby
ho chránila pfied moÏn˘m nebezpeãím
Bakchova cechu. Ale jist˘ profesor
Franta B. dostal nápad, Ïe ho fiádnû na-
chmelí, dceru pod záminkou odlákal
a milého svého jmenovce pofiádnû opil.
ProtoÏe mrzlo, nûkdo ho mûl doprovodit
domÛ, aby se nestala nûjaká nepfiíjem-
nost. Los nakonec padl na organizátora
celé akce. Ten postiÏeného dovedl domÛ
a oãekával, Ïe sklidí podûkování od man-
Ïelky natroubeného kamaráda za skutek
kamarádského milosrdenství. Se zlou se
v‰ak potázal. Rozlícená dáma si nic
nevyfiizovala s opil˘m manÏelem, ale
milému prÛvodci tato drobná, ale rázná
Ïena podûkovala dvûma fiádn˘mi
fackami. S tím se ov‰em ostatním
kumpánÛm nepochlubil, ale stejnû se to
prolátlo a pfii podobn˘ch pfiípadech se
profesorovi vÏdy ‰kodolibû nabízelo, zda
nechce nûkoho doprovodit domÛ.

Pfii poslední leãi se také konával mys-
liveck˘ soud tam, kde byla hostina. Byl
to nûkdy program na cel˘ veãer. Na kaÏ-
dého se nûco na‰lo a pak musel nûco po-
platit. KaÏd˘ „obÏalovan˘“ mûl i svého
obhájce. Ten ho ov‰em obhajoval tak, Ïe
mu je‰tû pfiitíÏil, aby musel víc poplatit
a byla vût‰í zábava. Kdosi zastfielil na
honu pouze jeden kus, ale pfiesto byl
postaven pfied soud. Hájil se, Ïe udûlal

zvûfii málo ‰kody. Jeho obhájce Tonda
Bárta ho v‰ak upozornil, Ïe to nebyl
zajíc, ale zajeãice. To bylo sousto pro
Ïalobce. Ten ihned vyãíslil, Ïe zajeãice
mohla mít minimálnû deset mlad˘ch,
z toho zase pût samiãek a ty mohly mít
opût mnoho potomstva a tak dále, aÏ mu
napoãítal za léta stovky zajícÛ jako vybí-
jení zvûfie. AÈ se radûj nehájí a zaplatí.

„U Tfií stolÛ“ na Kvûtnici stávala
myslivecká chata a v ní visela zajímavá
fotografie s nápisem „Dvojí tváfi advoká-
ta …“. Jednou se totiÏ páni v zeleném
mezi sebou o ãemsi pfieli, a kdyÏ se ne-
mohli dohodnout, jeden druhému odsekl:
„Ty mnû mÛÏe‰ políbit ví‰ co?!“
Napaden˘ kontroval: „KdyÏ ji vystrãí‰, já
ji políbím!“ Vyzvan˘ nelenil a vystrãil. To
uÏ mûl nachystan˘ fotoaparát jist˘ den-
tista, kter˘ rád fotografoval, a obrázek
vystrãeného pozadí byl na svûtû, i kdyÏ
k polibku nedo‰lo. Spolu s jindy získanou
fotografií obliãeje dotyãného pak vznikl
onen obraz „dvojí tváfie“. K tomu musím
pfiipomenout, Ïe vystrkování zadních
partií, dokonce nah˘ch, nebylo jen úslo-
vím, jako je tomu dnes. Moje tetiãka
Fány, trochu starosvûtská a svérázná
osoba, byla ãasto ‰kádlena drobotinou,
a kdyÏ vystfiídala v‰echny nadávky a vy-
hroÏování Ïalováním a dûcka nepfiestá-
vala, otoãila se a jako poslední vítûzn˘
argument provedla právû v˘‰e zmínûn˘
akt pohrdání. Ostatnû na‰i stafií nás jako
dûcka vÏdy takov˘m aktem stra‰ívali,
coÏ se t˘kalo tûch, co doposud nebyli
nikdy v Brnû. Kdo pr˘ pfiijde poprvé do
Brna, musí na Krautmarktu (Zelném
trhu) uãinit takov˘ polibek staré bábû
z Lí‰nû.

Nejenom myslivci provádûli rÛzné
‰pr˘my. Jeden ãas musely b˘t i koÀské
povozy oznaãeny nápisy s adresou maji-
tele. Bedfiich Kothbauer, blahé pamûti
povozník a zemûdûlec, v Ti‰novû jezdíval
s „platoÀákem“ taÏen˘m koÀmi, mûl
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obleãen˘ frak, na hlavû cylindr, opratû
drÏíval v bíl˘ch rukaviãkách a kolem
vozu mûl velk˘mi písmeny vyveden˘
nápis: „Bedfiich Kothbauer, KO≈OTAH,
POSLEDNÍ MOHYKÁN POD
PER·T¯NEM“. Za vozem míval nûkdy
uvázanou kozu. To bylo gaudium pro
dûcka, která se ãasto svezla na kozlíku
s majitelem.

Také ti‰novské hospody b˘valy mís-
tem rÛzn˘ch Ïertovn˘ch scén a pfiíhod.
UÏ v ãláncích o na‰í hospodû jsem vyprá-
vûl, jak za protektorátu „vû‰eli“ Hitlera
za doprovodu zpûvu mé maminky a har-
monikáfie Hanyky, s kter˘m rovnûÏ bylo
spojeno mnoho ta‰kafiic. Podomní ob-
chodnici Petru‰ce (Petronille Miãánkové)
pak v nestfieÏeném okamÏiku vymûnili
její zboÏí v ranci za krabici s cihlami a ta
mírnû ovínûná pak táhla domÛ do
Pfiedklá‰tefií tento nectn˘ náklad.

Jist˘ obchodník S. pfiechovával
dlouho velik˘ vyti‰tûn˘ plakát, kter˘
oznamoval svûtoborn˘ bûh z Hradãan
tu‰ím do Králova Pole nebo do Kufiimi za
rekordní ãas a zval na nûj ti‰novské
mû‰Èany. Plakáty byly rozvû‰eny po
mûstû a mnozí se dostavili, aby byli
pfiítomni atrakci. Bûhu pfiedcházelo
pobíhání závodníkÛ v tren˘rkách, rozc-
viãování se a pak koneãnû start na místû
staré kapliãky u b˘valé hradãanské za-
stávky. Závodníci vybûhli, ale bûÏeli jen
dolÛ na „Mléniska“, pak po loukách na
bfiezinskou silnici a odtud se vrátili
zpátky. Bylo to ale v‰ecko „‰mé“ a místo
závodu v‰e skonãilo v blízké hos-
podû, kde se vydatnû posilnili, a bylo
po rekordu.

Václav Major, poji‰Èovák, holiã
a slavn˘ ochotnick˘ herec, provádûl také
plno ta‰kafiic v oficinû, kdykoliv to bylo
moÏné, a lituji, Ïe si zrovna na Ïádnou uÏ
nevzpomínám, snad pozdûji. Partie
‰pr˘mafiÛ byla pestrá, patfiili tam lidé
graduovaní, právníci, doktofii, správci

velkostatkÛ, ba i knûÏí, ale také sedláci,
fiemeslníci, krejãí, po‰Èák a neãinilo se
rozdílu ani v postavení ani ve vzdûlání,
jen v majetku byl rozdíl v tom, Ïe „po-
kuty“ se tûm majetnûj‰ím ukládaly vût‰í.
Jan Mahr – co mûl stáãírnu piva tam,
kde je dnes prodejna nábytku – byl také
povedená kopa. V na‰em domû bydlel
a mûl dílnu stolafi Antonín Komínek,
kter˘ vûãnû chodil jen v podvlékaãkách
bez kalhot a pfies nû mûl zástûru (do-
konce kdyÏ pr‰elo, chodil bez podvléka-
ãek jen v zástûfie a tak se koupal). Honza
Mahr sliboval Komínkovi, Ïe ho jednou
sveze, a Komínek mu slib stále pfiipomí-
nal, aÏ to Honzu uÏ ‰tvalo, a tak vymys-
lel povedenou ta‰kafiici. Pfiibûhl jednou
za Komínkem a fiekl mu, aby rychle
sedal, Ïe jede do Králova Pole a Ïe ho ko-
neãnû sveze. Komínek se chtûl napfied
pfievléct, ale Mahr fiekl, Ïe není ãas, aÈ
shodí zástûru a sedá. Stalo se tak, bylo to
v‰ak jen pro legraci a milého Tondu pod
záminkou, Ïe je tfieba si odskoãit, kdesi
na mezi u stromkÛ vysadili a ujeli pryã.
Tam chytil Tondu policajt, Ïe je polo-
nah˘. PostiÏen˘ nafiíkal, Ïe za to ne-
mÛÏe, a vyprávûl, co mu kumpáni
provedli. Ti se v‰ak slitovali a za hodnou
chvíli se vrátili a zastihli Tondu je‰tû
s policajtem, a tak nakonec museli zapla-
tit pokutu. Tonda se vícekrát uÏ autem
vozit nechtûl.

V‰ichni aktéfii tûchto a mnoha dal-
‰ích vesel˘ch pfiíhod uÏ dávno odpoãívají
na svatém poli a já, asi jedin˘, na nû rád
vzpomínám. Tyto pfiíhody, ‰pr˘my, ‰kád-
lení a ta‰kafiice pfieÏívají v mé mysli i do
tfietího tisíciletí a teì – písemnû zazna-
menány – snad pobaví i dal‰í generace
Ti‰novákÛ. KéÏ by se také zachovala
i vzájemná druÏnost a veselí mezi obyva-
teli na‰eho milého mûsta!

Podle magnetofonového záznamu
upravil v lednu 2009 Jan Vrzal, syn
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Sokoli se chlubí nov˘m
hfii‰tûm

KdyÏ se zeptáme, od kdy je u ti‰-
novské sokolovny hfii‰tû, mnoho
Ti‰novákÛ odpoví, Ïe „od nepamûti“.
Asi dnes tûÏko zjistíme, kdy bylo to
první. V sokolsk˘ch análech najdeme,
Ïe v roce 1897 byly zakoupeny po-
zemky pro cviãi‰tû a Ïe v roce 1905
bylo na hfii‰ti kluzi‰tû a jaké byly pro-
blémy se zaji‰tûním vody.

Hfii‰tû je zde tedy urãitû více neÏ sto
let a za tu dobu pro‰lo mnoha promû-
nami, vzpomeÀme jen za poslední pÛl-
století. Byly zde dva volejbalové kurty,
ty byly u Drbalovy ulice, i kdyÏ na tro-
chu jiném místû neÏ je volejbalov˘ kurt
nyní. Bylo zde hfii‰tû s atletickou drá-
hou a doskoãi‰ti, odehrávaly se zde
i oficiální atletické soutûÏe, kdyÏ
M. Novotn˘, M. ·váb, Vl. Tich˘ a dal‰í
byli studenty tehdej‰í jedenáctileté
stfiední ‰koly. Potom se sem pfiestûho-
valo z Ostrovce házenkáfiské hfii‰tû,
které pozdûji muselo ustoupit v souvis-
losti s budováním haly, a nové hfii‰tû
bylo vybudováno vedle haly. Poslední,
nyní musíme uvést pfiedposlední,
podobu hfii‰tû uÏ dobfie známe.

ProtoÏe je hfii‰tû za sokolovnou,
není tedy „na ránû“, vidí ho jen ti, kdo
zde bydlí a nebo se sem, mÛÏeme fiíct,
zatoulají. A tak ta men‰ina mohla loni
pozorovat postupnou pfiemûnu hfii‰tû,
na kterém sice byl uÏ po mnoho let mo-
derní umûlohmotn˘ povrch, ale zubem
ãasu jiÏ znaãnû po‰kozen˘. Právû
moÏná proto kolem hfii‰tû byla sou-
vislá plechová ohrada.

Tato ohrada ustoupila jako první
a potom v plném rozsahu vypukla
generální oprava hfii‰tû. Bûhem
loÀského roku zde tak vznikal velice

krásn˘ moderní sportovní stánek
s atletickou dvoudráhou a dal‰ím
potfiebn˘m vybavením pro lehkou atle-
tiku, ale i pro dal‰í sporty, jako na
pfiíklad házenou, odbíjenou a tenis,
vzniklo tak víceúãelové hfii‰tû, které
zde kdysi, i kdyÏ samozfiejmû v jiné po-
dobû, bylo. Podle projektu firmy
Atelier Slavkov u Brna generální
opravu provedl Mertastav, s. r. o.
Celkové náklady ãinily 6 mil. Kã, podí-
lelo se na nich Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova a Jihomoravského
kraje, více jak jednou tfietinou nákladÛ
pfiispûla âeská obec sokolská a samo-
zfiejmû i tûlocviãná jednota Sokol
Ti‰nov.

Na nedûli 24. kvûtna 2009 chystají
Sokoli slavnostní otevfiení tohoto
hfii‰tû. Podle slov tvÛrce scénáfie této
akce Tomá‰e Knechta bude v pro-
gramu mimo jiné i vefiejné cviãení
a také ukázky z rÛzn˘ch sportÛ, pro
které má rekonstruované hfii‰tû slou-
Ïit. Vystoupí nejen ãlenové Sokola, ale
i zástupci Asociace sportu pro v‰echny
ze Îìáru nad Sázavou a ti‰novského
SdruÏení sportovních klubÛ.

Nové hfii‰tû bude vyuÏito jiÏ v den
pfied slavnostním otevfiením. Bude zde
start a cíl tradiãního Bûhu Klucaninou
– Memoriálu Jaroslava Chromého
a také atletické závody a hry pro dûti.

A komu bude hfii‰tû nyní slouÏit?
Podle slov starosty Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské Ing. Adolfa Mistra, CSc.,
v dopoledních hodinách bude vyuÏí-
váno studenty gymnasia a Ïáky uãi-
li‰tû. Potom ho budou vyuÏívat sa-
mozfiejmû Sokoli a bude k dispozici
i klubÛm sdruÏen˘m v SSK.

- ok -
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Sport

Pofi. Utkání V R P Zápasy Body

1 Koral Ti‰nov A 19 15 2 2 178:98 51

2 TTC Znojmo 19 13 1 5 170:119 46

3 Sokol Slavkov 19 11 1 6 129:132 41

4 MS Brno C 19 9 3 7 150:143 40

5 Jiskra Litomy‰l 19 8 3 8 147:151 38

6 TJ Jiãín 19 8 3 8 141:147 38

7 Loko Pardubice 19 8 2 9 142:144 37

8 Sokol Vracov 19 7 3 9 143:151 36

9 TTC Ústí n.O. 19 7 3 9 134:149 36

10 SK Telã 19 6 3 10 141:154 34

11 Baník Rtynû 19 4 4 11 129:160 31

12 Sokol Brno I. 19 2 4 13 117:173 27

Stolní tenis – 3.liga
Tabulka soutûÏe po 20. kole

Stolní tenisté v ãele 3. ligy

Sobota 28. 2. 2009
KORAL TI·NOV: Mor. Slávia Brno C
9 : 9
Body: Svoboda 3,5; Pfiikryl 2,5; Vesel˘
2,5; Smejkal 0,5

Nedûle 1. 3. 2009
KORAL TI·NOV: Sokol Brno I.
10 : 2
Body: Vesel˘ 3,5; Pfiikryl 2,5; Svoboda
2,5; Smejkal 1,5

Házená

Rozlosování domácích utkání v jarní ãásti sezóny 2008/2009
sportovní hala SSK Ti‰nov

Pozvánka na dal‰í utkání:
Sobota 14. 3. 2009 v 15:00 hod., KORAL Ti‰nov: Jiskra Litomy‰l

muÏi A muÏi B ml. dorost ml.+st. Ïáci

datum soupefi ãas soupefi ãas soupefi ãas soupefi ãas

15. 3. Ne N.Veselí 17.00

5. 4. Ne D.Cerekev 17.00 Újezd 15.00 Újezd 13.30

26. 4. Ne Bohunice 17.00 Bohunice B 15.00 D.Cerekev 13.30 Bohunice 10.00 / 11.15

10. 5. Ne Telnice 17.00

24. 5. Ne Malomûfiice 10.30 Juliánov 8.30 / 9.15

31. 5. Ne Juliánov ?

7. 6. Ne Malomûfiice 10.30 Malomûfiice 8.30 / 9.15

14. 6. Ne N.Veselí 10.30 N.Veselí 8.30 / 9.15
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiáte-
lÛm a znám˘m, ktefií se
pfii‰li naposledy rozlouãit
s na‰ím manÏelem, tatín-
kem a dûdeãkem panem
VLADIMÍREM JÒZOU.
Za upfiímná slova sou-

strasti a kvûtinové dary dûkuje man-
Ïelka, synové Vladimír a Petr s rodinou.

Vzpomínky

Tich˘ je domov, smutno je v nûm,
cestiãka na hfibitov zÛstane jen.
TvÛj hlas se ztratil, úsmûv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.

V únoru jsme vzpomnûli 1. v˘roãí úmrtí 
pana KARLA KALIVODY. ManÏelka
a dûti s rodinami.

Den 6. 3. 2009 je dnem,
kdy nás pfied dvûma roky
navÏdy opustila na‰e
maminka, babiãka a pra-
babiãka paní JARMILA
BAHYNSKÁ. 13. 3. 2009
by se doÏila 84 let. Za

upfiímnou vzpomínku dûkuje rodina
Pekova.

Dne 24. bfiezna uplyne
9 smutn˘ch let, co nás
náhle a navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ syn
LIBOR ·MARDA .
Kdo jste ho znali  a mûli
rádi, vzpomeÀte s námi.

Dûkují rodiãe.

Na 64 polích

V˘sledky Krajského pfieboru I,
Okresního pfieboru a Okresní soutûÏe

KP I – 8. kolo
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „A“
– ·K Lokomotiva Brno „D“ 1,5 : 6,5

Gubá‰ 0,5 Krejãí 0
Pospí‰il 0 Pla‰il 0
Vesel˘ 1 Byte‰ník 0
Navrátil 0 âíhal 0

OP – 8. kolo
TJ Slovan Ivanãice – ·K YCNEGA Sokol
Ti‰nov „B“ 3 : 5

Janás 0,5 Zavfiel 1
Hlavsa 1 Waischorn 1
Hamfiík 0,5 Cik Vl. 0
Men‰ík 1 Cik M. 0

OS – 7. kolo
·K Lokomotiva Brno „Q“ – ·K YCNEGA
Sokol Ti‰nov „C“ 2 : 2

Waischorn 0
Cik Vl. 0
Cik M 1
Chlpo‰ 1K

V̆ sledky Krajského pfieboru I

KP I – 9. kolo
·K Tetãice – ·K YCNEGA Sokol
Ti‰nov „A“   6,5 : 1,5

Gubá‰ 0,5 Krejãí 0
Pospí‰il 0,5 Pla‰il 0,5
Bednáfi 0 Byte‰ník 0
Vesel˘l 0 âíhal 0

Více na nástûnce naproti kinu a na webu
www.sachy-tisnov.ic.cz
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Inzerce

Pronajmu 3+1 v RD, 9000,- Kã + ener-
gie. Tel.: 737 022 105

Pronajmu 1+1 v Ti‰novû, velmi pûkn˘
byt. Cena dohodou. Tel.: 604 828 549

Hledám podnájem pro studentku
v Lomnici nebo v Ti‰novû. Vãetnû sobot
a nedûlí. Kontakt 777 989 203

Mladá rodina koupí byt s balkonem
nebo men‰í RD se zahradou. Ti‰nov
a okolí. Tel.: 737 532 350

Prodám DB 2+1, cihla, po rekonstr.,
Humpolka. Tel.: 739 635 969

Koupím zahradu nebo sad. Ti‰nov
a okolí. Tel.: 728 227 081

Koupím rodinn˘ dÛm v okolí Brna
nebo i v Brnû k bydlení (vût‰í i men‰í,
i ve ‰patném stavu). Jen solidnû. Platím
hotovû. Jsem pfiím˘ kupec. Zn. Brno
a okraj. Tel.: 546 220 361

Koupím garáÏ kdekoliv v Brnû i v hor-
‰ím stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213

Koupím pozemek v okolí Brna
i v Brnû, pokud moÏno stavební (men‰í
i vût‰í). Prosím nabídnûte. Rychlé jed-
nání. Tel.: 776 637 839

Hledám zahradu kdekoliv v Brnû
i okolí, ve vlastnictví moÏno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839

Koupím louku nebo zahradu v Ti‰novû
a okolí. Tel.: 604 569 477

Koupím zám. svûrák, ãelisti. 150 mm,
star‰í, funkãní. Tel.: 723 378 435

Prodám brambory sadba, odrÛda
Belana, Adéla, 400,- Kã/q.
Tel.: 775 418 612

Koupím frézu s hydraulikou, zadní
náprava V3S. Tel.: 608 601 220

Douãím angliãtinu, zaãáteãníky
i pokroãilé. Pfiipravím k maturitû, kon-
verzace. Volejte: 775 600 503

Douãím 1.-5. tfi. Z·. Tel.: 604 569 477

Dne 1. 3. uplynulo 7 smut-
n˘ch let od úmrtí na‰eho
milovaného manÏela, ta-
tínka a dûdeãka pana
JOSEFA JANDY. Za ti-
chou vzpomínku dûkuje
manÏelka, dcery a syn

s rodinami.

Dne 4. bfiezna uplynul
první smutn˘ rok, co nás
opustil milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek a ka-
marád pan ALOIS
MALÁSEK. S láskou
vzpomínají manÏelka,

synové s rodinami a kamarádi.

Dne 24. bfiezna vzpome-
neme 9. smutné v˘roãí,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel, ta-
tínek, dûdeãek a pradû-
deãek pan MILAN
NAVRÁTIL. Ta tichou

vzpomínku dûkují manÏelka a synové
s rodinami.

Dne 14. 3. uplyne
13 smutn˘ch let, co nás
navÏdy opustil po dlouhé
tûÏké nemoci pan FRAN-
TI·EK HRUB¯. Za upfií-
mnou vzpomínku dûkuje
manÏelka s rodinou.
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Nabízím kácení a profiezání stromÛ.
V̆ ‰kové práce. Tel.: 733 155 835

V odpoledních hod. + víkend pohlí-
dám va‰e dûti. Jsem uãitelka M·.
Tel.: 733 637 232

Hlídání dûtí kdykoliv a za ceny
dostupné pro kaÏdého, moÏné jako
náhrada ‰kolky od 1500,- Kã za mûsíc.
Tel.: 731 286 173

Nabízím ãi‰tûní interiéru osob. vozidel,
renovace laku, le‰tûní. Îivotsk˘ Ivan,
Ti‰nov, Dvofiákova 495. Tel.: 605 552 098

Do novû otevfiené restaurace pfiijmu
kuchafie (-fiku). Nástup moÏn˘ ihned.
Tel.: 604 330 054

·ance nejen pro seniory, zhodnoÈte své
volné finanãní prostfiedky 4-5 % roãnû.
A získejte bonus pfiip. pobytu v nemoc-
nici zdarma. Tel.: 737 780 632
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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. 6/2009) vyjde 25. bfiezna 2009 (uzávûrka textÛ i inzerce je 16. 3. 2009).


