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rázdniny jdou do finále. Pfiíjemné
teplé poãasí, proslunûné dny bez
úmorn˘ch veder, sem tam boufika
– tak se mi jeví leto‰ní léto. V nûko-

lika minul˘ch letech jsem o dovolené na poãasí
takové ‰tûstí nemûl. Vût‰inou mi témûfi celá
„vypr‰ela“. Letos to bylo bájeãné.

JenÏe radost z krásn˘ch prázdnin nám kalí
to leto‰ní „sem tam boufika“. Doufal jsem, Ïe po
kvûtnovém niãivém krupobití máme na dlouhou
dobu vybráno nepfiíjemno, ale zdá se, Ïe
i v dosud poklidné ti‰novské kotlinû si budeme
muset zvykat na klimatické jevy, jejichÏ
dÛsledky jsme dosud vídali pouze v televizi.
âervencové pfiívalové boufiky zpÛsobily záplavy
v Malhostovicích a Drásovû, rozvodnûná Lubû
tradiãnû smetla ãerné mostky a lávky u cihelny
a zastavila provoz na silnici do Drásova.
MnoÏství pfiívalové vody provûfiilo i nedosta-
teãné kapacity nûkter˘ch úsekÛ na‰í mûstské
kanalizace a ve sklepích a garáÏích nûkter˘ch
z nás se tak objevila nejen voda. Následnû i ob-
rovské mnoÏství vody tûÏko zvládalo koryto
Svratky, která zahrozila druh˘m stupnûm po-
vodÀového nebezpeãí. Abychom nezapomnûli,
srpen zaãal podobnû. Pozdnûveãerní vûtrná
boufie doprovázená de‰tûm se pfiehnala
Ti‰novem v nedûli 2. 8. Pfii souãasném v˘padku
elektfiiny byl záÏitek z blesky ozáfiené oblohy
zvlá‰È intenzívní. Velké obavy jsem v tu chvíli
mûl pfiedev‰ím o dûti ve stanech v letních tábo-
rech okolo Ti‰nova. Prvním pfiíjemn˘m zji‰tû-
ním po rozednûní byl stav památn˘ch lipov˘ch
alejí a star˘ch stromÛ. Po nedávném profiezání
a o‰etfiení pfieãkaly v‰echny bez váÏnûj‰ího po-
‰kození – v˘jimkou byly pouze dvû velké vûtve
mohutného jasanu na hfibitovû, které bohuÏel
po‰kodily nûkolik náhrobkÛ. O to více na poryvy
vûtru doplatily smrky a borovice doplÀující
mûstskou zeleÀ. Tûch byla vyvrácena ãi zlomena
více neÏ desítka, vût‰inou se v‰ak poloÏily do-
br˘m smûrem a nenapáchaly vût‰í ‰kody.
Pfiekvapivû nejhÛfi dopadla srolovaná plechová
stfiecha bytového domu na sídli‰ti Kvûtnice
a rozsáhlá po‰kození stfiech na pavilonech
Základní ‰koly nám. 28. fiíjna. Omlouvám se, Ïe
jsem tak velkou pozornost dnes vûnoval poãasí,
ale povaÏuji leto‰ní klimatické jevy a jejich
dÛsledky pro na‰e mûsto a okolí za mimofiádné
a dÛleÏité pro pouãení do budoucna. Péãe

o stromy, jejich v˘sadba v tûsné blízkosti budov
i dÛkladné zabezpeãení budov a jejich pfiíslu-
‰enství proti niãivému vûtru, to je to jediné, ale
dÛleÏité, co mÛÏeme pro minimalizaci ‰kod pÛ-
soben˘ch Ïivly udûlat.

V nouzi pozná‰ pfiítele... Pfii mimofiádn˘ch
událostech takového rozmûru, jaké jsme v uply-
nul˘ch mûsících zaznamenali, se objevilo také
mnoho dobra, za které se slu‰í podûkovat. Jistû
jsme si v‰ichni v‰imli nesmírnû dÛleÏité role
hasiãÛ. Ti stále více nevûrni svému oznaãení
fungují jako první linie likvidátorÛ následkÛ Ïi-
veln˘ch ‰kod. S trochou nadsázky lze letos fiíci,
Ïe si od povodní a fiezání padl˘ch stromÛ obãas
odskoãí uhasit poÏár, aby se opût vûnovali od-
straÀování následkÛ boufiek a povodní. Jim
pfiedev‰ím, a to jak profesionálÛm, tak dobrá-
kÛm, patfií mÛj první velk˘ dík. Druhé podûko-
vání smûfiuji ke sv˘m kolegÛm v povodÀové
komisi, ktefií v probdûl˘ch nocích ãiní v‰echny
nutné kroky ke koordinovanému postupu
v fie‰ení protipovodÀov˘ch opatfiení i likvidaci
následn˘ch ‰kod.

Tfietí dík patfií ti‰novské firmû
Pokr˘vaãství V̆ rosta, která jediná z osloven˘ch
pochopila mimofiádnost situace po vichfiici, pfie-
ru‰ila okamÏitû práce na rozpracovan˘ch stav-
bách a do dvou dnÛ zabezpeãila rozsáhlá po‰ko-
zení stfiechy nad mûstsk˘mi byty ve ‰kole na
nám. 28. fiíjna, takÏe bylo zabránûno vzniku
dal‰ích ‰kod pfii zatékání de‰Èov˘ch vod.

KdyÏ jsem u toho dûkování, závûrem bych
chtûl pfiipomenout je‰tû jednu událost. Pro le-
to‰ní náv‰tûvu pana prezidenta v Ti‰novû jsme
chtûli na památku pfiipravit dar, kter˘ jinde neÏ
v Ti‰novû nedostane. Pfii hledání nûãeho
„opravdu ti‰novského“ padla volba na ametyst
z památné „hory Kvûtnice“. Originální exem-
pláfi poskytl ze své sbírky Ing. Andrej Suãko.
V historicky velmi krátké dobû odvedl skvûlou
práci fiezbáfi Jifií Ondra, kter˘ polodrahokam
vsadil do dfievûného podstavce a opatfiil pamût-
ními ‰títky. Oba autofii krásného prezident-
ského daru odmítli jakoukoliv odmûnu s odÛ-
vodnûním, Ïe úãast na prezidentském daru
povaÏují za osobní ãest. Za nás za v‰echny tedy
obûma ze srdce dûkuji.

Pfieji nám v‰em pohodov˘ a sluneãn˘ zby-
tek prázdnin.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

P
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MüllerÛv dÛm – obnovujeme
kulturní památku

Jedna z kulturních památek ve vlast-
nictví mûsta Ti‰nova se nachází na
Jungmannovû ulici a má popisné ãíslo 80.
Jaká je její minulost, co zde probíhá v sou-
ãasnosti a co jí pfiinese budoucnost?

Dûjiny domu mÛÏeme sledovat od roku
1712, kdy jej koupil hejtman ti‰novské
vrchnosti Antonín Leopold Továrek. Ten
provedl rozsáhlou pfiestavbu a v roce 1724
získal povolení provozovat v domû hos-
podu a vafiit pivo. V dal‰ím období se stfií-
dali majitelé, aÏ roku 1870 koupili dÛm
manÏelé Müllerovi. Franti‰ek Müller se
pozdûji stal starostou mûsta.
DÛm setrval ve vlastnictví
rodiny MüllerÛ do roku 1945,
kdy byl znárodnûn. Po roce
1989 byl v restituci vrácen
rodinû pÛvodních majitelÛ,
od kter˘ch jej v roce 1999
koupilo mûsto Ti‰nov.

DÛm procházel bûhem ãasu rÛzn˘mi
stavebními úpravami, poslední z nich
v 70. letech 20. století mu dala souãasnou
podobu. 21. století zastihlo MüllerÛv dÛm
v dezolátním stavu, zachránit jej mohla
pouze zásadní rekonstrukce.

Do ní se pustilo mûsto Ti‰nov na jafie
roku 2009. Pfiedcházely tomu ov‰em dva
roky pfiípravy, kdy se zafiizovala dotace
Finanãního mechanismu EHP. Smlouva
o poskytnutí 308 096 euro byla pode-
psána v srpnu 2008 a mohlo se zaãít.

Dopracování projektu, stanoviska památ-
káfiÛ, v˘bûr stavební firmy… Celá rekon-
strukce bude stát 16 mil. Kã. V této sumû
je zahrnuta nejen oprava kulturní pa-
mátky, ale i postavení pfiístavby, která
umoÏní fungování celého objektu dle sou-
ãasn˘ch vyhlá‰ek a norem. DosaÏení téhoÏ
standardu pouze v rámci stávající budovy
by bylo témûfi nemoÏné.

Zámûrem je v rekonstruovaném
Müllerovû domû vybudovat mûstské mu-
zeum. Muzeum, které by náv‰tûvníkÛm
pfiibliÏovalo jak historii Ti‰nova, tak jeho
pfiírodní zajímavosti. Souãástí bude i malá
kavárna poskytující prostor pro odpoãinek
i diskuse náv‰tûvníkÛ. Prostory umoÏní

téÏ pofiádání besed, pfied-
ná‰ek a jin˘ch programÛ.
Najde se i místo pro obmû-
Àující se v˘stavy. Ne Ïe by
muzeum chtûlo konkurovat
místním galeriím, v˘stavy
by nemûly b˘t orientovány
na v˘tvarné umûní, ale na

události, ãinnosti a lidi spojené s regionem.
Objekt by se mûl otevfiít vefiejnosti na

jafie roku 2011.

OK· Ti‰nov

Supported by a grant from Iceland, 
Liechtestein and Norway through
the EEA Financial Mechanism

Podpofieno grantem z Islandu,
Lichten‰tejnska a Norska v rámci
Finanãního mechanismu EHP

Ornamentální v˘zdoba trámov˘ch stropÛ
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Klenby

Souãasn˘ stav interiéru v pfiízemí

PrÛhled interiérem v prvním patfie Budoucí podoba Müllerova domu s pfiístavbou
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Vefiejná diskuse
k pfiipravovan˘m projektÛm

VáÏení obãané,
prostfiednictvím internetov˘ch strá-

nek mûsta, Ti‰novsk˘ch novin a Ti‰nov-
ské televize Vám budeme následující
mûsíce pfiedstavovat pfiipravované pro-
jekty dal‰ího rozvoje na‰eho mûsta.
Postupnû se tak budete moci seznámit
tfieba se studiemi úprav areálu ti‰nov-
ského koupali‰tû, rekonstrukce nám.
Míru, v˘stavby mûstského parku pod
kostelem, kotelny na spalování dfievo‰-
tûpky nebo smuteãní sínû na novém
hfibitovû. KaÏdá ze studií bude rovnûÏ
prezentována formou informaãních pa-
nelÛ, jejichÏ pfiesné umístûní bude vÏdy
pfied zahájením v˘stavy oznámeno.

Úãelem tohoto projektu je maximální
zapojení vefiejnosti do utváfiení budoucí
podoby na‰eho mûsta. Obãané tak do-
stávají jedineãnou moÏnost vyjádfiit se
pfiímo k navrhovan˘m variantám,
vznést svoje pfiipomínky, pfiípadnû
navrhnout jiné fie‰ení. Pro zasílání pfii-
pomínek je moÏné zvolit elektronickou
komunikaci, konkrétnû emailem na
adresu jan.schneider@tisnov-mesto.cz,
pfiípadnû tradiãní formu po‰tou ãi pfiímo
na podatelnu Mûstského úfiadu
v Ti‰novû, nám. Míru 346 (rohová
budova u polikliniky), obálku oznaãit
„Diskuse – projekty“. V rámci jednotli-
v˘ch v˘stav bude rovnûÏ moÏné zane-
chat pfiipomínky a námûty ve sbûrném
boxu.

Vûfiím, Ïe vyuÏijete tuto moÏnost
a Va‰e nápady budou pfiínosem pro pfií-
pravu a následnou realizaci v˘znam-
n˘ch investiãních akcí, které uãiní na‰e
mûsto moderním centrem celého re-
gionu Ti‰novska.

Jan Schneider, místostarosta mûsta

Rekonstrukce areálu
mûstského koupali‰tû

Zhotovitel studie:
CENTROPROJEKT, a. s.,
Zlín a ArchZstudio
Ing. arch. Jaroslav ·evãík
Pfiedpokládané náklady:
53 – 93 mil. Kã (dle varianty)

Pfiedmûtem této architektonické
studie je rekonstrukce a zatraktivnûní
areálu mûstského koupali‰tû. V rámci
rekonstrukce se opraví venkovní bazény,
které budou doplnûny o vodní atrakce
(masáÏní lehátka, chrliãe, tobogány,
skluzavky) a novû se vybuduje dûtsk˘
bazén. Stávající technologie bude nahra-
zena technologií novou. RovnûÏ se poãítá
s rekonstrukcí objektu vãetnû hygienic-
k˘ch a sociálních zafiízení, obãerstvení
a nové pfiístavby objektu technologie,
variantnû je také provozní objekt navr-
Ïen jako úplnû nov˘. Maximální kapa-
cita koupali‰tû je navrÏena na 1500
– 1800 náv‰tûvníkÛ za den. Provoz celého
areálu je plánován jako bezbariérov˘.

Studie rekonstrukce je navrÏena
ve tfiech variantách (varianty 1 a 2
lze navzájem kombinovat):
1. varianta – hlavní bazén povrch folie,

dûtsk˘ bazén nerez, event. folie
v kombinaci s novû navrÏen˘m pro-
vozním objektem

2. varianta – bazény navrÏeny v nere-
zovém povrchu v kombinaci s rekon-
strukcí provozní budovy

3. varianta – minimalistická varianta
– vodní plocha minimalizovaná
v nerez. bazénech v kombinaci
s rekonstrukcí budovy

Popis jednotliv˘ch variant:
V 1. variantû je navrÏena demolice

stávajícího objektu a navrÏení objektu
nového. Jednalo by se o jednopodlaÏní
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objekt s terasou, pfiiãemÏ hlavním zámû-
rem je vytvofiení jednoúãelového objektu
slouÏícího pro provoz koupali‰tû (po-
kladna, místnost plavãíka, bufet, hygie-
nické a sociální zázemí pro náv‰tûvníky).
V pfiípadû vyuÏití alternativních zdrojÛ
pro ohfiev bazénové vody (solární ko-
lektory, tepelná ãerpadla) je moÏné tyto
umístit na stfie‰e nového objektu. Na
stavbu bude pouÏito tradiãních pfiírod-
ních materiálÛ. Souãástí provozního
objektu je nov˘ objekt pro bazénovou
technologii. Objekt je navrÏen tak, Ïe
stfiecha mÛÏe b˘t rovnûÏ vyuÏita pro
slunûní náv‰tûvníkÛ. V této variantû je
navrÏen jeden stfiední otevfien˘ tobogán
a jedna ‰ir‰í otevfiená skluzavka.

Ve 2. variantû je uvaÏováno s rekon-
strukcí stávajícího provozního objektu
s optick˘m odclonûním a zastfie‰ením
prostoru technologick˘ch zafiízení jako
jsou filtry a pfiístavbu nové pokladny
a zastfie‰ení nového vstupu do areálu.
V této variantû se uvaÏuje o zbourání
stávajících skladovacích objektÛ a po-
kladny u vstupu do areálu. V 1. NP
budou zrekonstruovány prostory sociál-
ního zázemí pro náv‰tûvníky, prostory
pro plavãíka a 1. pomoc. V pfiední ãásti
objektu je se samostatn˘m vstupem pro

náv‰tûvníky a zásobování navrÏeno zá-
zemí sportovní restaurace. Ve 2. NP je
pak navrÏena odbytová ãást restaurace
s bowlingem. V pfiedprostoru objektu je
navrÏena nová terasa pro náv‰tûvníky
koupali‰tû. V tomto pfiípadû se uvaÏuje
o vût‰ím a také draÏ‰ím tobogáno-
vém centru, které by obsahovalo dva
cca 80-90 m dlouhé tobogány a ‰irokou
skluzavku ústící do samostatného dojez-
dového bazénu zakonãeného relaxaãní
odpoãinkovou ãástí.

Bazény jsou fie‰eny v souãasném
trendu. Jsou navrÏeny 3 varianty, pfii-
ãemÏ víceúãelov˘ bazén vyuÏívá souãas-
nou bazénovou vanu, rovnûÏ tak dojez-
dov˘ bazén (var. 1) a dûtsk˘ bazén (var.

2) jsou navr-
Ïeny v pro-
storu souãas-
né bazénové
vany. Dûtsk˘
bazén ve
tvaru kruhu
je navrÏen
samostatnû.
Povrchy ba-
zénÛ jsou
fie‰eny buì
DLW fólií
nebo nere-
zem. V pro-

storu bazénu bude umístûno rÛzné
mnoÏství vodních atrakcí. Okolo bazénÛ
je navrÏena ãistá zpevnûná plocha
oddûlená od ostatních Ïiv˘m plotem
a zábradlím.

3. varianta je navrÏena jako mini-
malistická. V‰echny bazény jsou zde
umístûny v místû stávající bazénové
vany. Pfii této variantû bude zvût‰ena
plocha slunící louky a stávající provozní
objekt by pro‰el rekonstrukcí viz. var. 2.
Tato varianta v‰ak poãítá se znaãn˘m
zmen‰ením vodní plochy.

varianta 2
více na www.tisnov.cz
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S vizualizací navrhované podoby se
mÛÏete blíÏeji seznámit na interneto-
v˘ch stránkách mûsta, pfiípadnû pfiímo
v areálu koupali‰tû, kde jsou návrhy
vystaveny.

Va‰e pfiipomínky zasílejte do 30. záfií
2009 elektronicky na adresu jan.schnei-
der@tisnov-mesto.cz, pfiípadnû po‰tou ãi
pfiímo na podatelnu Mûstského úfiadu
v Ti‰novû, nám. Míru 346 (rohová bu-
dova u polikliniky), obálku oznaãit
„Diskuse – projekty“. V rámci vefiejné
prezentace v areálu koupali‰tû je rovnûÏ
moÏné zanechat pfiipomínky a námûty
ve sbûrném boxu.

Jan Schneider, místostarosta

Co má obsahovat
evakuaãní zavazadlo?
(pokraãování)

Evakuaãní zavazadlo a jeho obsah
je v nûkter˘ch pfiípadech ohroÏení to je-
diné, co Vám po opu‰tûní domácnosti
zÛstane. Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor JmK
ve spolupráci s Policií âR – Mûstské
fieditelství Brno  a Diecézní charitou
Brno Vám nabízí nûkolik rad, jak by
mûlo evakuaãní zavazadlo vypadat a co
by mûlo obsahovat.
Co je evakuace a evakuaãní zavazadlo

Evakuace je souhrnem opatfiení pro
rychlé, bezpeãné a úãinné pfiemístûní
osob, zvífiat a majetku z ohroÏeného
objektu nebo oblasti do prostoru, kde
nebezpeãí nehrozí. Jak správnû postu-
povat pfii opu‰tûní domácnosti a eva-
kuaci objektu nebo ohroÏeného pro-
storu, naleznete na dole uvedené
webové stránce.

Evakuaãní zavazadlo je batoh, kufr
nebo ta‰ka s vûcmi, které jsou nezbytné
pro pfiechodné opu‰tûní domova, které
lze v okamÏiku evakuace odhadnout na

více neÏ jeden den. Pfii evakuaci, resp.
opu‰tûní objektu na krat‰í dobu (napfi.
nahlá‰ení bomby v objektu, únik plynu
nebo jiné nebezpeãné látky) lze oãekávat
návrat bûhem nûkolika hodin, tudíÏ je
evakuaãní zavazadlo zbyteãné.
Jak by mûlo vypadat evakuaãní
zavazadlo

Pokud dojde k takovému druhu
ohroÏení, kdy je nutné na více neÏ jeden
den opustit domácnost, je tfieba si pfii-
pravit evakuaãní zavazadlo pro sebe
i ostatní ãleny domácnosti. Platí zásada,
Ïe kaÏdá osoba by mûla mít jen jedno za-
vazadlo (dospûlí do 25 kg, dûti do 10 kg),
ideální je kufr na koleãkách (dobrá
skladnost, snadná manipulace), se kte-
r˘m lze manipulovat jen jednou rukou,
dále batoh (máte obû ruce volné) a nebo
ta‰ka (nejménû vhodná). NezapomeÀte,
Ïe pfii pfiesunu se zavazadlem není vÏdy
moÏné pouÏít vlastní automobil (napfi.
povodnû). V mnoha domácnostech je ta-
ké domácí zvífie, které je tfieba vést
(nést) s sebou.
Obsah evakuaãního zavazadla

Pro snadnûj‰í zapamatování lze
obsah zavazadla rozãlenit do nûkolika
logick˘ch skupin:

1. jídlo a pití + nádobí
2. cennosti a dokumenty
3. léky a hygiena
4. obleãení a vybavení pro pfiespání
5. pfiístroje, nástroje a zábava

První skupina
Do první skupiny patfií zejména

trvanlivé a dobfie zabalené potraviny,
pitná voda (v‰e na 2-3 dny pro kaÏdého
ãlena domácnosti), krmivo pro domácí
zvífie, které berete s sebou, hrnek nebo
miska, pfiíbor a otvírák na konzervy.
V pfiípadû, Ïe máte individuální diete-
tick˘ reÏim (napfi. bezlepková dieta,
vegetariánství apod.), poãítejte s tím,
Ïe v místech náhradního ubytování
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s hromadn˘m zaji‰tûním stravování bude
moÏné Vám vyjít vstfiíc jen v omezené
mífie. Mûjte tedy své speciální potraviny
s sebou v dostateãném mnoÏství.
Druhá skupina

Do druhé skupiny fiadíme osobní
dokumenty (rodn˘ list, obãansk˘
prÛkaz, cestovní pas, kartu zdravotní
poji‰Èovny), jiné dÛleÏité dokumenty
(pojistné smlouvy, stavební spofiení,
smlouvy o investicích, akcie) a peníze
v hotovosti + platební karty.
Tfietí skupina

Ve tfietí skupinû nesmí chybût pfiede-
v‰ím pravidelnû uÏívané léky nebo
zdravotní pomÛcky, také doporuãujeme
vitamíny a bûÏné doplÀky stravy. Dále
si vezmûte bûÏné hygienické potfieby
v pfiimûfieném mnoÏství.
âtvrtá skupina

âtvrtá skupina zahrnuje obleãení
odpovídající danému roãnímu období,
náhradní prádlo a obuv, spací pytel,
karimatku, plá‰tûnku nebo de‰tník.
Pátá skupina

V páté skupinû je dÛleÏit˘ pfiede-
v‰ím mobilní telefon s nabíjeãkou,
FM rádio (staãí ve formû MP3 pfiehrá-
vaãe, discmanu apod.) s nabíjeãkou nebo
bateriemi, svítilna, zavírací nÛÏ, ‰ití,
psací potfieby a dále pfiedmûty pro vypl-
nûní volného ãasu – knihy, hraãky pro
dûti, spoleãenské hry.
Jak balit evakuaãní zavazadlo

Je velmi pravdûpodobné, Ïe pfii vy-
hlá‰ení evakuace budete v ãasové tísni
a stresu. Pfii balení proto zvaÏujte pri-
ority. Obecnû nejdÛleÏitûj‰í jsou pfied-
mûty, zafiazené do druhé a tfietí skupiny.
V‰e ostatní Vám mÛÏe v pfiípadû nouze
nûkdo v místû náhradního ubytování
pÛjãit.

Pfii balení se snaÏte vyuÏít co nejlépe
omezen˘ prostor zavazadla (ponoÏky do
bot, konzervy do nádob apod.), pokud

Vám zbude místo, pfiibalte vûci, které
jste ochotni pÛjãit nebo vûnovat jin˘m
(potraviny, obleãení, hraãky...).

KaÏdé zavazadlo opatfiete cedulkou
se jménem, adresou a ãíslem mobilního
telefonu majitele. Cedulku se jménem
a adresou dejte do kapsy i mal˘m
dûtem.

Zv˘‰ení nájemného

Mûsto Ti‰nov má ve svém majetku
154 bytÛ. Z toho je u 112 bytÛ uplatÀo-
váno regulované nájemné.

Dne 31. 3. 2006 nabyl úãinnosti zá-
kon ã. 107/2006 Sb., kter˘ fie‰í postupné
zvy‰ování nájemného ze strany pronají-
matele ve ãtyfiletém období od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2010.

Z v˘‰e uvedeného je zfiejmé, Ïe regu-
lované nájemné bude u bytÛ v majetku
mûsta Ti‰nova uplatÀováno do
31. 12. 2010. Do tohoto termínu je pro-
najímatel oprávnûn jednostrannû zv˘‰it
nájemné jedenkrát roãnû, vÏdy k 1. led-
nu bûÏného roku.

MoÏnost zv˘‰ení je vázána sdûlením
Ministerstva pro místní rozvoj âeské
republiky ã. 180/2000 Sb. ze dne
12.6.2009. V tomto sdûlení jsou pro
jednotlivá mûsta stanoveny limity moÏ-
ností nav˘‰ení nájemného pro pfiíslu‰n˘
rok.

Problematikou zv˘‰ení nájmu z bytu
se zab˘vala rada mûsta na svém zase-
dání dne 29.7.2009 a schválila následu-
jící zv˘‰ení. 

Nájemné se zvy‰uje z 29,86 Kã/m2

podlahové plochy bytu na 47,08 Kã/m2,
z 27,79 Kã/m2 na 35,- Kã/m2,
24,11 Kã/m2 na 29,- Kã/m2.

Tfii skupiny bytÛ jsou urãeny kvali-
tou bytÛ.

V mûsíci záfií budou nájemníkÛm
bytÛ v majetku mûsta Ti‰nov rozeslány
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dopisy obsahující oznámení o zv˘‰ení
nájemného z bytu s úãinností od
1. 1. 2010.

Odbor správy majetku a investic

Prodej bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nov

JiÏ del‰í dobu jsou vedeny diskuze
o dal‰ích moÏnostech prodeje bytÛ
z majetku mûsta Ti‰nov. Tyto diskuze
vyústily ve zpracování „Pravidel k pro-
deji bytÛ z majetku mûsta Ti‰nov“.

Tato pravidla schválilo Zastupitel-
stvo mûsta Ti‰nov na svém zasedání dne
25. 6. 2009 a zvefiejÀujeme je v plném
znûní. V zásadû se jedná o doprodej
bytÛ, které nebyly prodány v první vlnû
privatizace z mûstského bytového fondu.

Po zpracování nutn˘ch podkladÛ pro
prodej bytÛ bude Zastupitelstvem mûsta
Ti‰nov vyhlá‰en zámûr prodeje bytÛ
a jednotliví nájemci budou osloveni, zda
mají o odkup bytu zájem za podmínek
stanoven˘ch Pravidly k prodeji bytÛ
z majetku mûsta Ti‰nov.

Mûsto Ti‰nov chce touto formou dát
nájemcÛm, ktefií byt v první vlnû priva-
tizace neodkoupili, je‰tû jednu moÏnost
odkoupit byt za v˘hodn˘ch podmínek.

PRAVIDLA
k prodeji bytÛ z majetku mûsta Ti‰nov

(dále jen pravidla)

I.
Úvod

V letech 1996-2000 probûhla ve mûs-
tû Ti‰nov v pfiedem urãen˘ch domech
privatizace mûstsk˘ch bytÛ. V souladu
se „Zásadami k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nov“ (dále jen „zásady“), byly
nûkteré bytové jednotky z prodeje vyÀa-
ty, jindy jejich nájemci nabídku k odpro-
deji neakceptovali.

II.
Vymezení pojmÛ

Jednotlivé pojmy jsou vymezeny
v § 2 zákona ã. 72/1994 Sb. a pfiíslu‰-
n˘mi ustanoveními obãanského zákoníku.
1. Za obydlen˘ obytn˘ dÛm se pro úãel

pravidel povaÏuje budova, kde jsou
splnûny následující podmínky:
a) alespoÀ 2/3 podlahové plochy

v‰ech místností domu tvofií byty
b) v domû jsou alespoÀ 4 byty.

2. Bytem se rozumí místnost nebo sou-
bor místností, které jsou rozhodnutím
stavebního úfiadu urãeny k bydlení
a mohou k tomuto úãelu slouÏit jako
samostatné bytové jednotky.

3. Jednotkou se rozumí byt nebo neby-
tov˘ prostor jako vymezená ãást domu.

4. Spoluvlastnick˘m podílem se rozumí
vlastnické právo k ãásti domu a po-
zemku podle § 136 a násl. obãanského
zákoníku.

5. Nebytov˘m prostorem se rozumí
místnost nebo soubor místností, které
jsou podle rozhodnutí stavebního
úfiadu urãeny k jin˘m úãelÛm neÏ
k bydlení. Nebytov˘mi prostory
nejsou pfiíslu‰enství bytÛ nebo pfiíslu-
‰enství nebytového prostoru ani spo-
leãné ãásti domu.

6. Nájemcem bytu se rozumí osoba,
která byt uÏívá ke dni rozhodnutí
o prodeji na základû platného nájem-
ního vztahu.

III.
Pfiedmût a zpÛsob prodeje

Pfiedmûtem prodeje podle tûchto
pravidel jsou bytové jednotky (vãetnû
spoluvlastnického podílu na spoleãn˘ch
ãástech domu a pozemku) v domech
zafiazen˘ch do privatizace:
1. které byly v souladu se zásadami

vyÀaty z prodeje,
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2. jejichÏ nájemci vzniklo právo nájmu
k bytu po vyhlá‰ení zámûru prodeje,

3. jejichÏ nájemci neakceptovali nabídku
k odkoupení podle zák. ã. 72/1994 Sb.,

4. jejichÏ nájemci nebo pfiíbuzní v fiadû
pfiímé podle tûchto pravidel byt neod-
koupili,

5. jejichÏ nájemci ukonãili nájemní
vztah a vrátili bytovou jednotku zpût
pronajímateli.

ad 1)  +  ad 2)

Takov˘to byt bude nabídnut ná-
jemci, kter˘ podle zák. ã. 72/1994 Sb.,
v platném znûní, má právo pfiednost-
ního nabytí bytu. Nepfiijme-li nájemce
nabídku na odkoupení bytu do ‰esti mû-
sícÛ ode dne, kdy mu byla doruãena,
mÛÏe b˘t byt nabídnut jiné osobû.

JestliÏe nájemce neuplatní své pfied-
kupní právo podle pfiedchozího odstavce
a poÏádá mûsto Ti‰nov o prodej bytové
jednotky osobû pfiíbuzné v fiadû pfiímé
(rodiãe, dûti, vnuci), nabídne se bytová
jednotka po uplynutí zákonné ‰estimû-
síãní lhÛty tomuto navrÏenému pfiíbuz-
nému za stejnou cenu jako pÛvodnû
nájemci bytu. Pfiedpokladem k vyhovûní
této Ïádosti je, Ïe navrhovaná osoba
pfiíbuzná nemá finanãní závazky vÛãi
mûstu Ti‰nov.

Tato Ïádost musí b˘t mûstu Ti‰nov
doruãena v ‰estimûsíãní lhÛtû, kterou
zákon ã. 72/1994 Sb., v platném znûní,
poskytuje nájemci bytu k realizaci
pfiedkupního práva k uÏívanému bytu
nájemce.

Uãinûnou nabídkou osobám pfiíbuz-
n˘m nájemci je mûsto Ti‰nov vázáno po
dobu dvou mûsícÛ ode dne doruãení této
druhé nabídky.

Po dobu jednoho roku od uplynutí
‰estimûsíãní lhÛty má nájemce pfii
pfievodu bytu právo na jeho pfiednostní
nabytí za podmínek stanoven˘ch v § 606

obãanského zákoníku. Smlouvu o pfie-
vodu bytu je nájemce za v˘‰e uveden˘ch
podmínek povinen uzavfiít do tfií mûsícÛ
ode dne doruãení nabídky, jinak jeho
právo na pfiednostní nabytí bytu zaniká.

ad 3)

Nájemci bytov˘ch jednotek, ktefií
neakceptovali pÛvodní nabídku k od-
koupení bytové jednotky v prvé vlnû
privatizace bytÛ z majetku mûsta
Ti‰nov, takÏe jejich pfiedkupní právo,
ale i právo pfiednostního nabytí podle
§ 22 odst. 1) a 2) zák. ã. 72/1994 Sb.,
v platném znûní, zaniklo, budou je‰tû je-
denkráte vyzvání k zakoupení bytové
jednotky opakovanou nabídkou. LhÛta
k pfiijetí této  opakované nabídky a uza-
vfiení kupní smlouvy ãiní ãtyfii mûsíce od
data doruãení opakované nabídky s tím,
Ïe i tûmto nájemcÛm se umoÏní odkou-
pení bytové jednotky pfiíbuzn˘mi v fiadû
pfiímé za pfiedpokladu, Ïe tito nemají
vÛãi mûstu  Ti‰nov Ïádné finanãní zá-
vazky a Ïe Ïádost o odprodej tomuto pfií-
buznému bude mûstu Ti‰nov doruãena
pfied uplynutím poskytnuté ãtyfimûsíãní
lhÛty k akceptaci nabídky k odprodeji
nájemci bytové jednotky, a to nájemcem
bytové jednotky.

Uãinûnou nabídkou osobám pfiíbuz-
n˘m nájemci je mûsto Ti‰nov vázáno po
dobu dvou mûsícÛ ode dne doruãení této
druhé nabídky.

Shora uvedenou ãtyfimûsíãní lhÛtu
pro pfiijetí nabídky k odkoupení bytové
jednotky nájemcem lze zkrátit píse-
mn˘m odmítnutím nabídky nájemcem.

ad 4)

Bytové jednotky, které neodkoupili
jejich dosavadní nájemci nebo jejich ro-
dinní pfiíslu‰níci podle pfiedchozího od-
stavce podle tûchto pravidel, budou pfii
respektování zákona ã. 72/1994 Sb.,
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v platném znûní, prodány nejvy‰‰í
nabídce tzv. obálkovou metodou.
Nabídková cena se urãí ve v˘‰i ceny
odhadní ze znaleckého posudku.

Nájemci bytové jednotky uvedenému
v odst. 1 v‰ak zÛstává po dobu jednoho
roku zachováno právo pfiednostního na-
bytí za podmínek stanoven˘ch v § 606
obãanského zákoníku.

ad 5)

Bytová jednotka, která není prona-
jata, se prodá nejvy‰‰í nabídce tzv. obál-
kovou metodou. Nabídková cena se urãí
nejménû ve v˘‰i ceny odhadní ze znalec-
kého posudku.

IV.
Urãení kupní ceny a její splatnost

1. Kupní cenu bytové jednotky urãilo
Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova na zá-
kladû zpracovaného znaleckého po-
sudku ve v˘‰i 75 % ceny odhadní.

2. Kupní cena u obálkové metody nesmí
b˘t niÏ‰í neÏ je cena urãená znalec-
k˘m posudkem.

3. Kupní cena bytu u ad 1) aÏ ad 3)
ãl. III. se dále zvy‰uje o zÛstatkovou
cenu vybavení bytové jednotky ke dni
jejího prodeje.

4. Kupující hradí nutné náklady spojené
s prodejem, daÀ z pfievodu nemovi-
tostí a zÛstatkovou ãást fondu oprav
ke dni prodeje bytové jednotky.

Kupní cenu vãetnû  zÛstatkové ceny
vybavení bytové jednotky a nutn˘ch ná-
kladÛ spojen˘ch s prodejem, danû z pfie-
vodu nemovitostí a zÛstatkové ãásti fon-
du oprav uhradí kupující do 60 dnÛ od
podpisu kupní smlouvy. Pro pfiípad pro-
dlení kupujícího se zaplacením kupní
ceny a ostatních shora uveden˘ch polo-
Ïek se sjednává smluvní pokuta ve v˘‰i
0,1% z dluÏné ãástky za kaÏd˘ den pro-
dlení.

V.
Závûreãná ustanovení

1. Zámûr prodeje a prodej jednotliv˘ch
bytÛ podle tûchto pravidel vyhla‰uje
a schvaluje Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nov na základû doporuãení Rady
mûsta Ti‰nov.

2. Není-li v tûchto pravidlech uvedeno
jinak, fiídí se právní pomûry úãast-
níkÛ obãansk˘m zákoníkem a zák.
ã. 72/1994 Sb., v platném znûní.

3. Tato pravidla projednalo a schválilo
Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova na
svém zasedání dne 25. 6. 2009.

V Ti‰novû dne 25. 6. 2009
Ing. Franti‰ek Svoboda

starosta mûsta

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodÛ plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací
– bude pfieru‰ena dodávka elektrické
energie:
Dne 20. 8. 2009 od 12.30 do 15.00 hod.

Vypnutá oblast: trafostanice Láník
a zní napájená ulice U Lubû – chaty, za-
hrádky, b˘valá cihelna, stfielnice.
Dne 20. 8. 2009 od 07.30 do 11.00 hod.

Vypnutá oblast: trafostanice Trnec
a z ní napájené ulice, Trnec,
Tûsnohlídkova, U Pily, Cihláfiská,
Mahenova, Na Nové, na ul. Mr‰tíkova
budou vypnuty ã. p. 1534, 1585, 804,
805 a 803, na ulici U Lubû ã.p. 731, 736,
a 368, na ul. Hradãanská autobazar
a ã. p. 99, 168, 794, 834 a dále bude vy-
pnuta chatová oblast Pod Klucaninou
ke stfielnici.

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekonstrukcí,
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oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací
– bude pfieru‰ena dodávka elektrické
energie:
Dne 26. 8. 2009 od 07.30 do 11.00 hod.
Obec Ti‰nov, ãást obce Pej‰kov
Vypnutá oblast: celá obec Pej‰kov
Dûkujeme Vám za pochopení.

E.ON âeská republika, s. r. o.

Uzavírka na Kvûtnické ulici

V souãasné dobû pokraãují stavební
práce na rekonstrukci komunikace
Kvûtnická a Polní v Ti‰novû. Na ulici
Kvûtnická bude vybudováno cca 110
parkovacích míst. Na volném prostran-
ství mezi ulicí Polní a Kvûtnická
vznikne parkovi‰tû pro cca 33 stání.

Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov oznamuje ob-
ãanÛm, Ïe první t˘den v záfií (31. 8.
– 6. 9. 2009) bude na ulici Kvûtnická
úplná uzavírka v celé délce (od ulice
Králova aÏ k Z·). V tomto termínu dojde
k frézování povrchu ulice a následnému
poloÏení nového asfaltobetonového ko-
berce. Je tfieba, aby majitelé osobních
automobilÛ s uzavírkou poãítali a na
tuto dobu si svá auta pfieparkovali.

DÛleÏitou informací je, Ïe po dokon-
ãení stavby dojde ke zmûnû dopravního
znaãení, neboÈ ulice Kvûtnická bude
jednosmûrná a to od ulice Královy ke
‰kole.

(red)
V˘zva

Vzhledem k pfiipravované akci ke
20. v˘roãí sametové revoluce Ïádá kul-
turní komise Rady mûsta Ti‰nova ti‰-
novskou vefiejnost o zapÛjãení fotografií
a dal‰ích materiálÛ vztahujících se k lis-
topadu 1989. Kontakt: Hana Pokorná,
MûÚ Ti‰nov, Odbor kultury a ‰kolství,
Radniãní 14, tel.: 549 439 820.

Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno
Ti‰novska 2009

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

Nejpozdûji do 28. 8. 2009 mÛÏete za-
slat fotografii (nebo zanechat na poda-
telnû Mûstského úfiadu v Ti‰novû) rozk-
vetlého okna nebo balkonu v Ti‰novû
a okolních obcích, které je viditelné
z ulice ãi z vefiejného prostranství, na
zadní stranû opatfienou jménem, adre-
sou, telefonem, e-mailem majitele vyfo-
tografovaného okna na adresu:

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

Fotografie budou vystaveny v záfií
v Matefiském centru Studánka a v pro-
storách Mûstské knihovny v Ti‰novû,
kde také probûhne divácké hlasování.
Pro vítûze budou pfiipraveny hodnotné
ceny.

Více informací:
MC Studánka Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka.webzdarma.cz
Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov, tel: 549 439 830
www.tisnov.cz
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Dobrovolní hasiãi pomáhali
odstraÀovat následky
povodnû v Kunínû

Skupina 11 ãlenÛ Sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ Ti‰nov pomáhala dne
11. a 12. ãervence 2009 pfii odstraÀování
‰kod zpÛsoben˘ch povodní v obci Kunín.
Obec leÏí v Moravskoslezském kraji

4 km od Nového Jiãína. Ve stfiedu
24. ãervna zasáhla tuto obec niãivá
povodeÀ. Zaplaveno bylo pfies 250 nemo-
vitostí, z toho pfies 150 bytov˘ch ãástí

domÛ. Dobrovolní hasiãi z Ti‰nova
odstraÀovali bahno a mokrou omítku
nejen z novû zrekonstruované matefiské
‰koly, ale i ze soukrom˘ch objektÛ
obyvatel Kunína. Firma Kámen Brno,

provoz Hradãany jim k tomu bezplatnû
zapÛjãila potfiebné náfiadí. Mûsto Ti‰nov
uÏ poskytlo obci Kunín náfiadí a ná-
stroje v hodnotû 10.000 Kã a na pfií‰tím
jednání zastupitelstva mûsta by se mûlo
zvaÏovat i poskytnutí finanãního daru.

(red)

MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

Ti‰novsk˘ jazzov˘ minifest
MA≈ANA

PITCH BENDER (CZ/SK)
Sisa Fehérová (SK) – zpûv, Iva
Korgerová – piano, Václav Kocián – te-
nor saxofon, Václav ·ebek – baskytara,
Petr Nohavica – bicí

JOSEF BAGÁR BAND

OBâERSTVENÍ ZAJI·TùNO

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20,00 – 21,00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã

Fotografie z akcí MûKS si mÛÏete
prohlédnout na http://www.tisnov.info
/index.php
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Mûstská knihovna Ti‰nov

Pofiádá v rámci 5. roãníku
projektu „Salonky“ ve
ãtvrtek 27. srpna 2009

exkurzi do Jaro‰ova ml˘na ve Veverské
Bít˘‰ce
– odjezd pravidelnou autobusovou lin-

kou, zájemci se sejdou na nádraÏí
v Ti‰novû v 8.45 hod.

– autobus i vstupné (40 Kã) si hradí
kaÏd˘ sám

– cesta zpût podle dohody, je moÏné vyu-
Ïít autobus nebo jít pû‰ky

Zápis do zimního semestru
Univerzity volného ãasu

Mûstská knihovna vyhla‰uje pro blí-
Ïící se zimní semestr (záfií – leden) nové
cykly pfiedná‰ek.
„Kapitoly z dûjin hudby“

Cyklus pfiedná‰ek poskytne zá-
kladní orientaci v hudbû stfiedovûku
a novovûku a to pfiístupnou poslechovou
metodou. Pfiedná‰ky budou plné vhodnû
volen˘ch ukázek v prvotfiídní interpre-
taci a kvalitním zvuku.

Pfiedná‰ející pro‰el bohatou profesio-
nální praxí, po 30 letech v orchestru
Filharmonie Brno a fiadû komorních
souborÛ se vûnuje pedagogické ãinnosti
na Ústavu hudební vûdy FF Masary-
kovy univerzity, je téÏ znám z poslecho-
v˘ch pofiadÛ Knihovny Jifiího Mahena
v Brnû, Îidovského muzea Brno a dal-
‰ích míst, kde zní dobrá hudba.
Pfiedná‰í: Jan Beránek
Zahájení: stfieda 16. 9. 2009

„Moderní architektura“
Cyklus pfiedná‰ek je vûnován archi-

tektufie 20. století. Pfiedstaví historické
zdroje i okolnosti vzniku moderní archi-
tektury i její pováleãn˘ odkaz a dal‰í

rÛznorodé tendence vedoucí aÏ k dne‰ní
architektonické produkci.
Pfiedná‰í: Petra Hlaváãková
Zahájení: stfieda 23. 9. 2009

„Lidová kultura na dosah“
V dal‰ím pfiedná‰kovém cyklu bude

pozornost vûnována hmotn˘m sloÏkám
lidové kultury. Pfiedná‰ky zachytí téma
od zamûstnání obyvatelstva na Ti‰nov-
sku v minulosti pfies uchovávání pamá-
tek v institucích a u sbûratelÛ aÏ po
pozÛstatky lidového stavitelství. Kromû
tradiãního prostfiedí posluchárny
Mûstské knihovny v Ti‰novû jsou zafia-
zeny tfii exkurze.
Pfiedná‰í: PhDr. Irena Ochrymãuková
Zahájení: úter˘ 15. 9. 2009

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
do 11. 9. 2009 v Mûstské knihovnû, kde
obdrÏí podrobnûj‰í informace.

BliÏ‰í informace naleznete téÏ na
webu knihovny: www.tisnov.cz/knihovna
(odkaz UVâ) nebo na telefonním ãísle
549 121 001-2.

Poãet studijních míst je omezen, tak
neváhejte a pfiijìte se pfiihlásit brzy.
Tû‰íme se na Vás!

V˘stava kvûtin

V Podhoráckém muzeu v Pfiedklá‰-
tefií bude od pátku 11. záfií 2009 otevfiena
dal‰í „kvûtinová“ v˘stava. JiÏ tradiãní,
v pofiadí sedmnáct˘ roãník, je letos vû-
nován jifiinám. Pofiádající Muzeum
Brnûnska pfiizvalo ke spolupráci
Langrovo zahradnictví v Rájci-Jestfiebí,
zab˘vající se pûstováním tûchto rostlin
jiÏ od roku 1929. V˘stava, která je
souãástí oslav 80. v˘roãí zaloÏení
Podhoráckého muzea, bude doplnûna
fotografiemi Dagmar Sochorové.

Otevfieno bude dennû od 9 do 16.30
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hodin, a to vãetnû pondûlí 14. záfií.
V̆ stava konãí v nedûli 20. záfií.

(io)

V˘stava na ÎernÛvce

V Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce
bude 4. záfií 2009 v 16.00 hodin zahá-
jena vernisáÏí nová v˘stava obrazÛ:
Helena PraÏáková – „Obrazy mého
srdce“. V̆ stava potrvá do 31. fiíjna 2009.

Autorka Helena PraÏáková se naro-
dila 3. 7. 1945 v Tfiebíãi, v roce 1990 se
stala ãlenkou SdruÏení v˘tvarníkÛ âR,
od roku 1995 pracuje jako samostatná
v˘tvarnice. Tvorba: malba olejem,
malba na dfievo a kámen.

NejpfiitaÏlivûj‰ím motivem pro au-
torku jsou duchovní náboÏenská té-
mata. Inspirují ji slova ÏalmÛ, ver‰Û
a písní. Její obrazy mají ãasto mnoho-
strann˘ v˘znam a skryté jinotaje.
Malífika cítí nutnost rozdûlit se s divá-
kem o svÛj vnitfiní proÏitek a my‰lenku,
kterou chce pfiedat dál. Samostatné
v˘stavy: Námû‰È nad Oslavou, Tfiebíã,
Ústí nad Labem, Hollabrunn, Bechynû,
Olomouc, Tfiinec, Moravsk˘ Krumlov,
Okfií‰ky, Jílové u Prahy, Kautzen.

Podzimní v˘stava

Od 5.záfií do 28.záfií pofiádá ti‰nov-
ská galerie V-ATELIER ve spolupráci
s mûstysem Lomnice v synagoze pod-
zimní v˘stavu. Pfiedstaví se na ní malífi
a fotograf Jifií Kfiiklava a umûleck˘
kováfi Jaroslav Pochop.

Jifií Kfiiklava se vûnuje malífiské
i fotografické ãinnosti jiÏ dvû desetiletí
profesionálnû. Získal fiadu ocenûní
a pravidelnû publikuje v prestiÏních
fotografick˘ch ãasopisech. Autorov˘m
zámûrem není zachycení nálady v ãase,
ale objevování nov˘ch pohledÛ na

kompozici detailu s originálním posel-
stvím mnohdy pfievy‰ujícím v˘tvarnou
v˘povûì.

Jaroslav Pochop pracuje s rÛzn˘mi
druhy materiálÛ – Ïelezo, ocel, nerez,
mûì, mosaz a vyuÏívá sv˘ch znalostí
tradiãních i moderních metod zpraco-
vání kovu. Ve své volné, pfieváÏnû figu-
rální tvorbû upfiednostÀuje jednodu-
chost tvaru s dÛrazem na linii a sílu
gesta.

Slavnostní vernisáÏ za pfiítomnosti
autorÛ a s kulturním programem se
uskuteãní v sobotu 5. 9. 2009 ve
14.00 hod. v lomnické synagoze. Tû‰íme
se na Va‰i úãast, jste srdeãnû zváni.

(va‰)

Alband v Jamném

V sobotu 22. 8. vystoupí v Hostinci
u VlachÛ v Jamném skupina ALBAND.
Akustické „unplugged“ uskupení
Jaroslava Alberta Kronka a dal‰ích
ãlenÛ nûkdej‰í brnûnské rockové sku-
piny KERN, se tímto projektem pfied-
stavují v netradiãním svûtle, velmi od-
li‰ném od své rockové minulosti.
Repertoár obsahuje jak známé „ker-
Àácké“ písnû, tak i nové songy. Zaãátek
v 19.00 hod. Vstupenky je moÏné si kou-
pit buì v Hostinci u VlachÛ nebo na
Stanici technické kontroly (STK)
v Ti‰novû – firma Koral. V pfiípadû ne-
pfiíznû poãasí se bude koncert konat
v MûKS Ti‰nov (pod kinem). Dal‰í infor-
mace na www.hostinecuvlachu.cz, 
alband@hostinecuvlachu.cz nebo na 
tel. 603 220 247.
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DDM Ti‰nov pfiipravuje
rukodûln˘ kurz
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

¤emesla tro‰ku
jinak
¤emesla a povo-
lání si v ãervnu

dûti vyzkou‰ely na snad jiÏ tradiãním
tábofie DDM Ti‰nov na Podmitrovû. Na
leto‰ním tábofie pro rodiãe s dûtmi jsme
si hráli a poznávali kouzla zapomenu-
t˘ch fiemesel.

KaÏdá rodinka si vyrobila vlastní
erb, kter˘ zdobil jejich dílnu – chatku.
ZaloÏila dle svého návrhu malou
zahrádku a pozorovala krásu klíãícího
semínka a kouzlo nové rostlinky. Dûti se
promûnily v automobilové závodníky,
kdy jízdu absolvovaly ve vlastnû vyrobe-
ném autu. Nechybûla ani fiemesla: hrn-
ãífiství, malífiství, mozaika. ¤emeslo
‰evcovské, mlynáfiské a pekafiské ãi
ovãáci a pfiadlenky. Dûti s obrovskou
vervou zatloukaly floky do bot, mlely
obilí, pekly placky nebo muchlaly ovãí
vlnu do roztodivn˘ch tvarÛ. Pro lep‰í
náladu v de‰tivém poãasí nám muzi-
kanti zpívali a hráli na kytary. Veãer
vÏdy pfiicházel s pohádkou na dobrou
noc Krajánek.

¤emeslné dovádûní se v pohodû
mohlo uskuteãnit díky ‰tûdr˘m rukám
majitelÛ ti‰novsk˘ch a brnûnsk˘ch
firem: p. Vlacha, p. ·kopíka,
p. Hradila, p. Sitory, p. Válka,
p. Brázdy, p. Kavalce a pí. Svobo-
dové. Velkou práci a ochotu rovnûÏ
odvedli v‰ichni malí i velcí fiemesl-
níci – Markéta, Monika, Jolana,
Karolína, Lenka, Hanka a Martin,

Mí‰a, Dana a Markétka. Táborové fot-
ky si mÛÏete prohlédnout na
www.ddm-tisnov.cz.

V‰em patfií obrovské DÍKY.
Tû‰íme se na pfií‰tí setkání v ãervnu 2010.

Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

25. 8. 2009 od 9.30 hod.
Pfiíkrmy a jejich
zavádûní

31. 8. 2009 hod.
Slavnostní otevfiení OranÏového
hfii‰tû Klucanina

4. 9. 2009
Oslava 5. narozenin MC Studánka

20. – 23. 9. 2009
Expedice Podmitrov – Mamí,
s Tebou mû baví svût ....

Zveme v‰echny odváÏné maminky se
smyslem pro humor, chutí zaÏít nûco
nového, odvahou improvizovat a touhou
proÏít se svou ratolestí spoustu legrace
v dobré spoleãnosti.

Prázdninov˘ program Matefiského
centra Studánka do 4. 9. 2009

Pondûlí: zavfieno
Angliãtina pro dûti Helen Doron
s Mgr. Jaroslavou Paruchovou, 10.00
– 10.45 hod. (pouze pro úãastníky kurzu)

Úter˘: zavfieno

Stfieda:
Kulí‰ci – pro maminky s dûtmi od 1 do
2,5 let. Cviãení, hry, opiãí dráhy na ná-
fiadí, fiíkanky, v‰e zamûfiené na rozvoj
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jemné i hrubé motoriky, fieãi fantazie,
sociálních vztahÛ mezi dûtmi, 10.00
– 10.45 hod.
Volná herna – pro rodiãe a dûti, bez
programu, volnû pfiístupná herna MC,
9 – 12 hod.

âtvrtek:
Skfiítci – pro maminky s dûtmi od
2,5 rokÛ do 5 let. Cviãení, hra, opiãí
dráhy na náfiadí, cviãení s míãi rÛzn˘ch
velikostí, zpívání, pohádky, tvofiení
a malování, 10 – 11 hod.
Volná herna – pro rodiãe a dûti, bez
programu, volnû pfiístupná herna MC,
9 – 12 hod.
Cviãení po porodu – matky s dûtmi
– uvolÀování, posilování a následnû pro-
tahování v‰ech partií, které byly namá-
hány jak v tûhotenství, tak pfii porodu.
Na cviãení vezmûte miminka, zacviãíte
si i s nimi! Cviãení vede registrovaná po-
rodní asistenka Bc. Radka MÀaãková,
16.00 – 16.45 hod.
Cviãení v tûhotenství – cviãení probíhá
s ohledem na stupnû tûhotenství kaÏdé
maminky. Posílíte pfiíslu‰né partie po-
tfiebné u porodu, nacviãíte koordinované
d˘chání. Odbornû vede Bc. Radka
MÀaãková, 17.00 – 17.45 hod.
Pfiedporodní pfiíprava – odbornû vede
Bc. Radka MÀaãková, 17.45 – 18.45 hod.

Pátek:
Brouãci – pro maminky s nelezoucími
miminky 10.00 – 10.45 hod., s lezoucími
miminky 11.00 – 11.45 hod. Maminky si
v doprovodu fiíkanek a básniãek s mi-
minky zacviãí a pohrají, miminka na-
masírují i pohladí. Budeme rozvíjet
schopnosti pohybové, jazykové, sociální.
Popovídáme si na dané téma.
Volná herna – pro rodiãe a dûti, bez
programu, volnû pfiístupná herna MC,
9 – 12 hod.

Hledáme sluÏební maminky
na nov˘ ‰kolní rok

Dopolední a odpolední program
v prostorách MC bude probíhat kaÏd˘
den od 9 do 12 hod. a od 15 do 18 hod.
Proto potfiebujeme najít mezi vámi ma-
minky, které se budou starat o pohodlí
a informovanost v‰ech pfiíchozích rodiãÛ
a dûtí. Podrobnûj‰í informace Vám
ochotnû prozradíme na e-mailu:
studanka@atlas.cz, tel. 604 871 943,
nebo pfiímo v MC.

Pojìte s námi za koníky
na Ranã Louãka v Pfiedklá‰tefií
KaÏdé úter˘: od 16.30 do 18.00 hod.
Délka jízdy: 20 minut

Jízdu je tfieba si pfiedem rezervovat
v Matefiském centru Studánka Ti‰nov,
Kvûtnická 821 (200m vlevo nad ‰kolou),
nebo domluvit na tel. 604 871 943,
e-mail: studanka@atlas.cz

Jízdy probíhají za kaÏdého poãasí
(venku nebo v hale na ranãi).

Nauãná stezka pro nejmen‰í dûti
na Klucaninû

Na podzim loÀského roku zaãalo
Matefiské centrum Studánka aktivnû
pracovat na novém projektu – Nauãná
stezka pro nejmen‰í dûti na Klucaninû.

Ve Studánce vznikají stále nové ná-
pady a jedním z nich je i nauãná stezka
pro nejmen‰í dûti, která zpfiíjemní rodi-
nám s mal˘mi dûtmi vycházky na oblí-
benou rozhlednu na Klucaninû. Na‰e
nová stezka je jiná a zajímavá hlavnû
tím, Ïe bude umístûná ve v˘‰ce dûtsk˘ch
oãí, originálnû v˘tvarnû zpracovaná.
Srozumitelnû pfiiblíÏí i mal˘m dûtem
pfiírodu Ti‰novska a moÏnosti její
ochrany. Myslíme si, Ïe zajímavé
a interaktivní informaãní tabule a dal‰í
prvky budou inspirovat i nás dospûlé
k pohledu na svût kolem nás dûtsk˘ma
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oãima… Stezka bude také lákavá a jedi-
neãná pro nové náv‰tûvníky Ti‰novska.

Podafiilo se nám jiÏ získat fi-
nanãní podporu od Nadace VIA
v programu Procter and Gamble pro
matefiská centra, od mûsta Ti‰nova
a PharmDr. Milana Sítory z lékárny
Arnika. V souãasné dobû zaãíná období,
kdy hledáme dal‰í finanãní zdroje, aby-
chom mohli stezku do konce záfií 2009
vyrobit a umístit na Klucaninu. Uvítali
bychom finanãní podporu v jakékoliv
v˘‰i, abychom zrealizovali ná‰ spoleãn˘
sen. Chceme, aby stezka byla skuteãnû
na‰e – rodiãÛ, dûtí, mûsta Ti‰nova.
Pfiipravujeme ji, protoÏe si pfiejeme, aby
se do volného ãasu rodin vrátila hravost
a kreativita. Abychom spoleãn˘ ãas pro-
Ïívali aktivnû v pfiírodû na‰eho krás-
ného kraje. Máte-li zájem ná‰ projekt
finanãnû podpofiit, ozvûte se na e-mail:
studanka@atlas.cz, nebo na tel. 604 871
943, ãíslo úãtu 230304608/0300. Více
informací na www.studanka.webzdar-
ma.cz.

(lv)

Akce Centra sociálních sluÏeb
Ti‰nov v srpnu a v záfií
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301
e-mail: info@css.tisnov.cz

2. záfií – stfieda
Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích
Odjezd od Domu

s peãovatelskou sluÏbou na Královû
ulici v 13.30 hodin. Autobus dále zasta-
vuje u Podhorácké restaurace, na
Humpolce a na sídli‰ti Pod Klucaninou.
Pfiedpokládan˘ návrat v 17 hodin. Cena
zájezdu 130,- Kã – zahrnuje dopravu

i vstupné. V̆ hradnû pro úãastníky zá-
jezdu je na hodinu zamluven plaveck˘
bazén, relaxaãní bazén s perliãkov˘mi
lÛÏky a sedátky, vífiivá vana, infrasauna.
Dal‰í termín: 16. záfií

9. záfií –stfieda
Zájezd do Buchlovic

Odjezd od Domu s peãovatelskou
sluÏbou na Královû ulici ve 12.15 hod.
Autobus dále zastavuje u Podhorácké
restaurace, na Humpolce a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Pfiedpokládan˘ návrat
v 19 hodin. Cena zájezdu 250,- Kã.
Program: prohlídka hradu Buchlov
s v˘kladem (mal˘ okruh), prohlídka zá-
mecké zahrady s v˘stavou fuchsií
a skleníkem. MoÏnost nav‰tívit v˘stavu
fotografií Rok ve Vlãnovû 1946-1947,
·panûlsko a jeho rytmy. Obãerstvení
v motorestu Samota Buchlovské hory si
hradí kaÏd˘ úãastník sám.

23. záfií – stfieda – hodová zábava
V jídelnû Domu s peãovatelskou

sluÏbou na Královû ulici od 15.00 hod.
do 19.00 hod. Hraje a zpívá Kvasarka.
Vstupné dobrovolné, obãerstvení zaji‰-
tûno.

30. záfií – stfieda
Vystoupení Jifiího Helána
na Den seniorÛ

Jifií Helán zazpívá lidové písniãky
v jídelnû  Domu s peãovatelskou sluÏbou
na Královû ulici od 15.00 hod. Vstupné
dobrovolné.

Na akce pofiádané Centrem sociál-
ních sluÏeb srdeãnû zveme v‰echny ti‰-
novské seniory.

Zahrádkáfii oznamují
– zaãíná se lisovat

âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz, základní
organizace v Ti‰novû zahájí v sobotu
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22. srpna 2009 v lisovnû na Wágnerovû
ulici lisování ovoce a to jako kaÏdoroãnû
nejen pro své ãleny, ale pro v‰echny zá-
jemce. Lisovat se bude kaÏdou sobotu od
7.30 hod. do 10.00 hod. (podle potfieby
i déle) a od 9. záfií i kaÏdou stfiedu od
16.00 hod. (na základû telefonického do-
jednání i dfiíve). MnoÏství ovoce nad
300 kg je moÏno objednat pfiedem.
Poplatek za 1 kg vylisovaného ovoce zÛ-
stává jako v uplynul˘ch letech 2 Kã.

Dal‰í informace je moÏno získat
u vedoucího lisovny Miloslava Hamáka
na telef. ãísle 549 412 239 (nejlépe
v poledních nebo veãerních hodinách)
a u jeho zástupce Jaroslava Klime‰e,
telef. mobil 724 237 959. Aktuální infor-
mace o lisování budou také ve v˘vûsní
skfiíÀce zahrádkáfiské organizace
v horní ãásti námûstí Míru nad fieznic-
tvím U BártÛ.

Ti‰nov‰tí zahrádkáfii hledají zájemce
o obsluhu lisovny. Zájemci se mohou pfii-
hlásit v lisovnû nebo pfiímo u vedoucího
lisovny nebo jeho zástupce, zde také
mohou získat bliÏ‰í informace. V leto‰ní
sezonû by se tito zájemci uÏ zapracová-
vali. Mají také moÏnost získat do bez-
platného uÏívání ãást zahrady, která je
u lisovny.

Jan Ka‰parec

Kam s tenkostûnn˘m hliníkem

Dosud jste mohli tenkos-
tûnn˘ hliník v podobû obalÛ
od ãokolád a taven˘ch s˘rÛ,
víãek od jogurtÛ apod. nosit
do na‰í Ekoporadny

Ti‰novsko, av‰ak od nynûj‰ka je moÏné
jej odevzdávat i ve Sbûrném dvofie
Ti‰nov. Zatím ho není takové mnoÏství,
aby se vyplatilo pro nûj zfiídit samo-
statn˘ kontejner, ale odbyt pro nûj je
zaji‰tûn a doufáme, Ïe lidí, ktefií tfiídí

i tento druh odpadu, bude pfiib˘vat.
Zájem o tenkostûnn˘ hliník v sou-

ãasné dobû roste a firem, které jej odebí-
rají a umûjí zpracovat, pfiib˘vá. Získání
hliníku zpracováním rudy je energeticky
velmi nároãn˘ proces, ze zpracování
4 tun bauxitu získáme pouze 1 tunu
ãistého hliníku. Navíc hliník se na
skládce témûfi nerozkládá a pfiitom jej
lze velmi dobfie recyklovat. Tfiídit ten-
kostûnn˘ hliník má proto smysl.

Îe se jedná o hliníkov˘ obal poznáte
podle symbolu tfií ‰ipek s ãíslem 41 ãi
oznaãením ALU, dle technické normy
âSN 77 0052-2. Nejlep‰í je slisovat hli-
ník do kuliãek, pokud se obal pfii zmáãk-
nutí vrátí do pÛvodního tvaru je v nûm
obsah hliníku tak nízk˘, Ïe je nelze
dále zpracovávat, napfi. obaly od kávy,
Ïv˘kaãek a vnitfiní obal od cigaret.
Vytfiídûn˘ hliník by mûl b˘t oãi‰tûn˘ od
zbytkÛ potravin, cenovky na víãkách od
jogurtÛ apod. není nutné odlepovat.

Hliníku je nejlep‰í se vyvarovat
upfiednostnûním jin˘ch neÏ hliníkov˘ch
obalÛ. To ale není zcela moÏné. Vedle
snahy vyh˘bat se hliníkov˘m obalÛm
hraje tedy dÛleÏitou roli právû tfiídûní
tohoto kovu za úãelem recyklace.

Fotografická soutûÏ
EKO ECHO

Ekoporadna Ti‰novsko za finanãní
podpory SFÎP, MÎP a Jihomoravského
kraje vyhla‰uje  fotografickou soutûÏ
EKO – ECHO! Snímky s tématem za-
chycujícím ohroÏení nebo zneãi‰tûní Ïi-
votního prostfiedí (napfi. ãerné skládky,
devastace zelenû, nevhodné zacházení
s nebezpeãn˘mi látkami atd.) mÛÏete
osobnû doruãit v otevírací dobû pfiímo do
Ekoporadny Ti‰novsko nebo zasílat
v digitální podobû na e-mail: ekoporad-
na@tisnovsko.eu (jako pfiedmût uveìte
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EKO-ECHO, ve zprávû nezapomeÀte
zmínit lokalitu a popis souãasného sta-
vu). SoutûÏ trvá od 1. 9. 2009 do 31. 3.
2010 a bude rozdûlena do tfií vûkov˘ch
kategorií a to: do 13ti let; 13 -18 let; od
18ti let. V‰echny soutûÏní snímky bu-
dou vystaveny u pfiíleÏitosti Dne Zemû
od 1.4.2010 do 24.4.2010 v Ekoporadnû
Ti‰novsko a na ty nejlep‰í ãeká odmûna…

Ekoporadna Ti‰novsko, nám. 28. fiíjna
ã. p. 28, Ti‰nov; http://ekoporadna.tis-
novsko.eu/. Otevírací doba: Po 13.00
– 16.00, St 8.30 – 11.30, Pá 9.00 – 11.00.

Obãanské sdruÏení Persefona se
sídlem v Brnû, které poskytuje pomoc
obûtem domácího násilí a sexuálního
zneuÏívaní roz‰ifiuje své sluÏby o terén-
ního sociálního pracovníka.

Pracovník bude dojíÏdût do Ti‰nova
kaÏdé poslední pondûlí v mûsíci a bude
poskytovat odborné sociální poradenství
obûtem domácího násilí, znásilnûní
a sexuálního zneuÏívaní a to
v Matefiském centru Studánka o. s.,
Kvûtnická 821 Ti‰nov v dobû 14.00
– 18.00 hod.

Po pfiedchozí konzultaci je moÏné si
domluvit i jin˘ termín a to na mobilní
lince 737 834 345 nebo na pevné lince
545 245 996 v pracovní dny 9.00
– 17.00 hod.

Pfiijìte se poradit, jsme tu proto,
abychom Vám podali pomocnou ruku.
Nabízíme  pomoc, podporu a bezpeãn˘
prostor pro Vá‰ pfiíbûh.

Více informací o na‰em sdruÏení na-
jdete na www.persefona.cz

Novû vzniklá sluÏba je financována
Blokov˘m grantem pro NNO
z Finanãních mechanismÛ EHP/Norsko.

„Ti‰novsk˘ vozíãkáfi“
informuje

VáÏení ãlenové a pfiátelé na‰eho
sdruÏení dovolte, abychom Vás informo-
vali o akci, kterou plánujeme. Je milé,
Ïe v dne‰ní dobû spolu mÛÏeme komuni-
kovat pomocí elektronické po‰ty nebo
pfies Skype, a tak si mÛÏeme vymûÀovat
rÛzné zajímavosti, zprávy a samozfiejmû
i legrácky. Ale i pfies moÏnosti internetu
je dobré se obãas sejít osobnû a popoví-
dat si v‰ichni dohromady.

A proto jsme si fiekli, Ïe by nebylo
‰patné zavést takové pravidelné
schÛzky, mÛÏeme je nazvat tfieba
„D¯CHÁNKY O DRUHÉ“. Budou se
konat 1x v mûsíci a to kaÏdou tfietí
stfiedu ve 14 hodin. Na prvé dvû
schÛzky máme zamluvenou vinárnu
v hotelu KVùTNICE a to na 19. srpna
a 16. záfií 2009.

Do vinárny a na WC je bezbariérov˘
pfiístup pro vozíãkáfie.

Budeme rádi, kdyÏ se nás sejde co
nejvíce a probereme spolu v‰e moÏné
i nemoÏné.

Tû‰íme se na setkání s Vámi.
V̆ bor „Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ“

Dobrá vûc se podafiila
v Nedvûdici a bude tomu
také tak u nás, v Ti‰novû?

K v˘znamnému zpestfiení ãervenco-
v˘ch státních svátkÛ patfií jiÏ tradiãní
Slavnosti Pern‰tejnského panství pofiá-
dané v nedaleké Nedvûdici. Nejinak
tomu bylo i letos. Co v‰ak bylo nabízeno
ke shlédnutí, zaÏití i pobavení po
stránce historické, kulturní, sportovní,
spoleãenské, zájmové, sbûratelské,
zábavné i konzumní, pfiedãilo v‰echny
záÏitky let minul˘ch.
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Není v m˘ch silách a ani mnû nepfií-
slu‰í provádût jakákoliv hodnocení, to
pfiipadá jednoznaãnû pofiadatelÛm. Chci
v‰ak upozornit na‰i vefiejnost na jed-
noho z vystavujících. Na nedvûdického
rodáka a amatérského fotografa pana
Milo‰e NEâU. V místní ‰kole vystavo-
val své nádherné, neopakovatelné zá-
bûry architektury a pfiedev‰ím pfiírody.
Îe zvolil ‰Èastnû tematiku své tvorby,
potvrdil ‰irok˘ ohlas a neãekané poãty
náv‰tûvníkÛ, jejich dotazy k autorovû
tvorbû i zápisy v knize náv‰tûv. A to
je‰tû vystavující nabídl nezi‰tnû zájem-
cÛm kontakt s moÏností získání foto-
grafií, které je tak mimofiádnû oslovily.

Milo‰ Neãa, tento skromn˘, zanícen˘
a tvofiiv˘ fotograf, oslaví v pfií‰tím roce
své 3/4 století, pfiipravuje svou v˘stavu
i pro obyvatele na‰eho mûsta a náv‰tûv-
níky Mûstské knihovny v Ti‰novû.
Zatím je vedeno jednání s vedoucí
knihovny paní Dagmar Kopfiivovou
o termínu, prostorách i ãasovém trvání.
Pro obapóln˘ zájem lze pfiedpokládat
konání v podzimních mûsících.

Pfiejeme v‰em zamûstnancÛm na‰í
krásné knihovny, ktefií pro nás, obãany
Ti‰nova, mimo své základní urãení
provádí a zabezpeãují fiadu pfiedná‰ek,
besed, v˘stav i zájezdÛ, aby se jim vÏdy
dobrá vûc podafiila.

-fb-

SklizÀové slavnosti aneb
Bez práce nejsou koláãe

V sobotu 29. srpna se od 8 hodin
mÛÏete tû‰it na trhovou slavnost, která
pfiipomene konãící léto i období sklizní.
Na námûstí pfied radnicí je pro náv‰tûv-
níky Ti‰novsk˘ch trhÛ pfiipraven násle-
dující program:
– od 8.00 do 9.30: lidové písnû souboru

Donava s cimbálem, houslemi, basou

a harmonikou
– od 9.30: pfiedstavení obyãejÛ a zvy-

klostí Podhorácka typick˘ch pro tento
ãas PhDr. Irenou Ochrymãukovou

– pohádka O kohoutkovi a slepiãce
vhodná i pro nejmen‰í dûti. Pfiedsta-
vení s loutkami i Ïiv˘mi herci je inter-
aktivní, v prÛbûhu se dûti mohou do
dûje zapojit a samy ho ovlivnit. Hrají
Eva Ochrymãuková a Jifií Suk z diva-
delního souboru „Zfleku“ Rakovník.

– od 8.00 do 11.00 hodin: zábavná dílna
pro dûti a rodiãe pod vedením Lesní
‰kolky a zahradnictví Ing. Karla ¤íhy
z ¤epky: pletení a zdobení doÏínko-
vého vûnce. Na námûstí budou pro
dûti také pohádkové skládací kostky
a ke koupi tradiãní dfievûné hraãky

Na jednotliv˘ch stáncích bude na-
chystána nabídka místních zemûdûlcÛ
a v˘robcÛ: biozelenina a místní zelenina
a ovoce, domácí mouãníky a peãivo
vãetnû ovocn˘ch koláãÛ a buchet, v˘-
robky z ovãího a kozího mléka, med,
pivo Kvasar ze Sentic, textilní v˘robky,
keramika, ‰perky a dárkové pfiedmûty.
Najdete zde také knihy a jinou papí-
rovou vete‰, fair trade a ekologické
v˘robky aj. Aktuální seznam prodejcÛ
sledujte ve vysílání Ti‰novské televize,
na webov˘ch stránkách http://trhy.tis-
novsko.eu, na nástûnce Ekoporadny
Ti‰novsko vedle lékárny Arnica a ve
v˘vûsce umístûné pfiímo na námûstí
(v horní ãásti pod Po‰tou, u mapy
Ti‰novska).

Vzhledem ke kapacitû v˘robcÛ a pûs-
titelÛ je nejvût‰í v˘bûr po osmé hodinû
ranní.

SklizÀové slavnosti pofiádá obãanské
sdruÏení Za sebevûdomé Ti‰novsko,
mûsto Ti‰nov, Muzeum Brnûnska,
poboãka Podhorácké muzeum
v Pfiedklá‰tefií, Lesní ‰kolka a zahrad-
nictví Ing. Karla ¤íhy, za finanãního
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pfiispûní Jihomoravského kraje a âSOB
Ti‰nov.

Za pofiadatele vás srdeãnû zvou
Karolina Krátká a Irena Ochrymãu-
ková.

Jednoduché, chutné a zdravé
vafiení MUDr. Hofhanzlové

V rámci propagace biopotravin
a místních v˘robkÛ na Ti‰novsk˘ch
trzích jsme si pro vás pfiipravili inspi-
rativní odpoledne s pfiedná‰kou
MUDr. Judity Hofhanzlové, specialistky
na zdravou v˘Ïivu Ïen a dûtí. Souãástí
bude také ochutnávka pokrmÛ z biopo-
travin vãetnû veãefie, pfiedstavení zá-
kladních principÛ zdravého stravování
a pfiedávání receptÛ.

Pfiedná‰ka se koná v Matefiském
centru Studánka v pondûlí 14. záfií od
16 hodin. Vstupné dobrovolné. Závazné
pfiihlá‰ky a zájem o hlídání dûtí je
tfieba nahlásit na tel. 604 871 943,
studanka@atlas.cz.

KK
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Akce v sále sokolovny

âtvrtek 20. 8. 9.00 – 17.00 prodej bytového textilu – povleãení,
ubrusy, ruãníky a jiné (v‰e ãeské v˘roby)

Stfieda 26. 8. 10.00 – 18.00 prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 27. 8. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pátek 28. 8. 9.00 – 17.00 prodej obuvi

UPOZORNùNÍ – z technick˘ch dÛvodÛ se 24. a 25. 8. prodej SECOND HANDU
nekoná.

Z kroniky ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ
75 let ãinnosti spolku

(pokraãování z TN ã. 13)
1945 – 1950

Koncem druhé svûtové války mûl
Spolek pfiátel zahrádkáfiÛ a pfiátel
pfiírody v Ti‰novû asi sto ãlenÛ. Po osvo-
bození republiky se zájem o zahrádkáfi-
skou ãinnost zvy‰oval a poãet ãlenÛ
postupnû rostl. V roce 1948 mûl spolek
157 ãlenÛ.

Pfiedsedou byl v roce 1945 zvolen
opût Bohumil Kfiivan. Spolková ãinnost
pod jeho vedením vzkvétala. Velkou
mûrou se o to zaslouÏili i dal‰í ãlenové
nového v˘boru: J. Crha, J. ·taffa,
O. Bednáfi, J. Kunc, A. Hlaváãová,
A. Navrátil, J. Krãál, A. Crhová,
J. StráÏnick˘, F. Tlach, K. Stromer,
·t. Alexander, J. Hudec, O. Langer,
V. Vejrosta.

âlenové spolku vydatnû pomohli pfii
pováleãné obnovû Ti‰nova o‰etfiením
válkou po‰kozené vefiejné zelenû.

âinnost spolku zahrnovala oblast
vzdûlávací – pfiedná‰ky, besedy, vzdûlá-
vací kurzy, praktické ukázky na zahra-

dách, pfiedãítání z odborn˘ch knih,
pÛjãování odborné literatury, promítání
filmÛ atd. Nûkterá témata byla pozna-
menaná novou orientací spoleãnosti
(napfi. J. V. Miãurin, zázraãn˘ zahradník
SSSR, O následovnících Miãurina
a objevitelích nové vûdy „jarovizace“
apod.). Pfiedná‰eli pozvaní odborníci
i ãlenové v˘boru.

âlenÛm byly z majetku spolku
pÛjãovány stfiíkaãky, krouhaãka na zelí
a lis na ovoce. 

Novû byly do ãinnosti zafiazeny zá-
jezdy do zajímav˘ch zahrádkáfisk˘ch
objektÛ a za poznáváním v˘znamn˘ch
historick˘ch a kulturních památek
âSR. Byl o nû velk˘ zájem.

Konaly se v˘stavy ovoce místní orga-
nizace a v˘stavy v rámci okresu. Místní
v˘stava se konala jiÏ v fiíjnu 1945 v bu-
dovû hospodáfiské ‰koly. ProtoÏe okna
byla je‰tû po válce rozbitá, pfiedseda
B. Kfiivan a pfi. K. Stromer hlídali stfií-
davû v noci, aby vystavené ovoce nûkdo
neukradl. V roce 1947 uspofiádala místní
organizace i pozoruhodnou jarní v˘stavu.

Velkolepou okresní v˘stavu ovoce
a zeleniny, která se konala v roce 1946
v ti‰novské sokolovnû, nav‰tívilo 1031
osob. Ve velkém sále dominovala pyra-



mida z jablek o základnû 6�6 m a 1,5 m,
velk˘ hrozen zhotoven˘ z hroznÛ od
pfi. Kfiivana. Na hfii‰ti u sokolovny pofiá-
dala souãasnû Okresní jednota chova-
telÛ drob. hosp. zvífiectva v˘stavu
slepic, kachen, králíkÛ, holubÛ aj.

V roce 1946 byla zaloÏena odboãka
spolku v Hradãanech s 25 ãleny.

Do práce v˘boru spolku se postupnû
zapojovali dal‰í ãlenové, napfi.
R. Skládan˘, J. Svánovsk˘, V. âern˘,
Ed. Mat˘ska, J. Klime‰, V. Stejn˘ a dal‰í.

V roce 1947 postihlo celé území na‰í
republiky velké sucho. Neslo sebou neú-
rodu zemûdûlsk˘ch plodin, zvlá‰tû obilo-
vin. Na zahradách pomáhala více dÛ-
kladná a ãastá okopávka neÏ zalévání.

V tomto roce Ïádal spolek poprvé
– bohuÏel neúspû‰nû – vedení Ti‰nova
o pozemek pro zfiízení zahrádkáfiské ko-
lonie pro bezzemky.

V roce 1948 do‰lo ke zmûnû politic-
kého reÏimu ve státû. Hlavní starostí
vedení spolku se stala otázka jeho dal‰í
existence. Pfiípisem z Prahy ze dne 18. 11.
1948 dostali zahrádkáfii v Ti‰novû na
vybranou. Buì se pfiihlásí k Jednotû
zahrádkáfiÛ v Praze nebo bude jejich
spolek rozpu‰tûn a jmûní zabaveno.

Rok 1949 tak znamenal pro ti‰nov-
ské zahrádkáfie konec dosavadní samo-
statnosti. Nastalo centrální fiízení
zahrádkáfiÛ se sídlem v Praze.

Na ustavující valné hromadû dne
12. ãervna 1949 byl pfies protesty nûkte-
r˘ch ãlenÛ zmûnûn název zahrádkáfiské
organizace na Spolek zahrádkáfiÛ
Ti‰nov – poboãka Jednoty zahrádkáfiÛ
Praha a byly pfiijaty nové stanovy. Byly
vydány ãlenské legitimace a zaveden
povinn˘ roãní pfiíspûvek (z dosavadních
12 Kãs se zvedl na 50 Kãs). V ãástce
byla úhrada ãasopisu „Pfiítel zahrad“,
kter˘ dostal kaÏd˘ ãlen. ¤adû ãlenÛ se

nové podmínky nelíbily. Do nového
spolku nevstoupili. Koncem roku 1949
mûl spolek jen 101 ãlenÛ, coÏ zname-
nalo úbytek  více neÏ 50 ãlenÛ.
Pfiedsedou byl zvolen opût B. Kfiivan.
Ve v˘boru zaãali pracovat dal‰í ãlenové
spolku napfi. Ing. J. Valda, L. Topinka,
J. Musil, Fr. Kuãera, Fr. Hájek. âestné
ãlenství ve spolku bylo udûleno Václavu
Praizlerovi, dílovedoucímu zahradní-
kovi âSD v. v. za zásluhy o povznesení
a rozvoj ovocnáfiství. Stalo se tak pfii
pfiíleÏitosti jeho 2412. pfiedná‰ky dne
8. fiíjna 1949.

V roce 1950 se znovu pokusili za-
hrádkáfii uspût u MNV Ti‰nov se Ïádostí
o pozemek na zfiízení zahrádkáfiské
kolonie. MNV potvrdil oprávnûnost
jejich poÏadavku, voln˘ pozemek v‰ak
pro nû nemûl.

Byla otevfiena nová Základní devíti-
letá ‰kola Ti‰nov, Smí‰kova ul. V ní byli
zamûstnáni pfiední ãinovníci zahrádkáfiÛ
B. Kfiivan, J. Hudec a A. Navrátil. Vedle
jiné zásluÏné práce pro spolek se vûno-
vali mládeÏi. Vedli Ïáky k prospû‰né
práci na zahrádce a zájmu o pfiírodu.

V˘znamnou událostí tohoto roku
bylo také vyhlá‰ení hory Kvûtnice
státní pfiírodní rezervací.

Zahrádkáfii se zapojili do vefiejnû
prospû‰né ãinnosti – napfi. stavba mûst-
ského vodovodu (kdo nemohl na stavbû
pracovat, dával náhradu v penûzích),
péãe o ovocné stromky vysazené v uli-
cích mûsta atd.

Obãané vãetnû zahrádkáfiÛ se v této
dobû museli pfiedev‰ím vyrovnat s no-
v˘mi spoleãensk˘mi a hospodáfisk˘mi
podmínkami.

(Pokraãování pfií‰tû)
M. Kulhánková
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Nov˘ roãník II. ligy muÏÛ
startuje 6. záfií!

JiÏ 6. 9. 2009 vstoupí na‰i házenkáfii
do dal‰ího roãníku II. ligy muÏÛ. K prv-
nímu utkání nastoupí na pÛdû SHC
Malomûfiice. První domácí utkání pak ãe-
ká na‰e druholigové házenkáfie 13. 9. 2009
od 17 hod. v ti‰novské sportovní hale
proti druÏstvu Sokola Velké Mezifiíãí.

V rámci 1. kola âeského poháru muÏÛ
odehrají na‰i házenkáfii zápas proti
Legatû Hustopeãe v nedûli 30. 8. 2009 od
17 hod. v ti‰novské sportovní hale.

Petanque v ·erkovicích
– louãení s prázdninami
– turnaj dûtí

Pfiíznivci hry pétanque spoleãnû
s OÚ ·erkovice zvou mladé hráãe na
3. roãník otevfieného turnaje dvojic dûtí
v této stále oblíbenûj‰í hfie.

Turnaj se koná v nedûli 23. 8. 2009 od
13.30 hodin na hfii‰ti v ·erkovicích.
Prezentace bude probíhat na místû od
13.00 do 13.30 hod. Hrát mohou i úplní
zaãáteãníci – omezené mnoÏství sad hra-
cích koulí je moÏno zapÛjãit na místû.

Pro úãastníky jsou pfiipraveny ceny
(vûcné i sladké). Zaji‰tûno je obãerstvení
(limo, klobásy, cukrovinky a dal‰í dobroty).
Informace – tel ã.777 765 882 nebo 732
823 274.

Atletick˘ klub informuje

AK otevírá tréninkovou skupinu
pro mládeÏ ve vûku 13-16 let (po dohodû
i star‰ích) s dÛrazem na kondiãní pfií-
pravu se zvládnutím technik atletick˘ch
disciplín. Tréninky budou probíhat od záfií
2009 do ãervna 2010 4-5x t˘dnû. Vhodné
i pro ostatní sporty za úãelem získání kon-
dice. Cíle: pro atlety 10. místo na MâR.

Práva svûfiencÛ: b˘t vzdûlán v oblasti
kondiãní pfiípravy, základÛ fyziologie,
anatomie, regenerace a v˘Ïivy.
Povinnosti: budou specifikovány píse-
mnou formou. Trénink garantuje atletick˘
trenér 1. tfiídy Martin Sebera. Kontakt
pro zájemce: www.aktisnov.wz.cz,
martin.sebera@email.cz

Atleti stále bojují o baráÏ. V nedûli
12. 7. se v Hodonínû uskuteãnilo 3. kolo
II. ligy soutûÏe druÏstev atletÛ. Zatím
Ïeny opût zvítûzily a jednoznaãnû kráãí do
baráÏe z prvního místa, muÏi skonãili
ãtvrtí, coÏ zatím staãí na postup do kvali-
fikace o I. ligu, ale jen jeden bod pfied dal-
‰ím adeptem, a to âejkovicemi. Koneãné
rozhodnutí pfiinese páté kolo, které se
uskuteãní v sobotu 29. 8. v Uherském
Hradi‰ti. V Ïenách mírnû slevila ze svého

bodového zisku Souãková (4. na 100 m pfi.
19,53 s; 4. na 400 m pfi. 83,12 s;
7. v o‰tûpu 22.99 m), svÛj standard si drÏí
Du‰ková (2. na 100 m pfi. 17,26 s; 1. na 400
m pfi. 74,02 s; 4. v dálce 483 cm). V muÏích
stagnuje Sebera v pfiekáÏkách (4. na
110 m pfi. 18,41 s) a trojskoku
(8. 11,92 cm), zlep‰ení o 2 s pfiedvedl
Pokorn˘ (400 m pfi. 72,54 s) a premiéru si
odbyl Komprs na 3000 m pfi. (13:32,46).

Koneãné v˘sledky
druÏstva dospûl˘ch

Jarní tenisová sezóna skonãila.
DruÏstvo dospûl˘ch, které nastupovalo

Komprs se nofií z vodního pfiíkopu
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Blahopfiání

Dne 24. ãer-
vence 2009 se
doÏil krásn˘ch
82 let pan
FRANTI·EK
M U S I L
a 9. srpna 2009

se doÏila Ïivotního jubilea 80. let paní
LUDMILA MUSILOVÁ. Pfiejeme jim
do dal‰ích let pevné zdraví, hodnû
‰tûstí, spokojenosti a dobré pohody.
Blahopfiejí dcera, syn, vnouãata a pra-
vnouãata.

v nejvy‰‰í krajské soutûÏi, jihomoravské
divizi, vstoupilo do prvních dvou zápasÛ
bez opory Petra Nepustila. V̆ sledky 3:6
s Jihlavou a 4:5 s âebínem, kdy rozhodu-
jící ãtyfihru prohráli Ventruba s Hrabál-
kem 5:7 ve tfietím setu, ukázaly, jak je dÛ-
leÏité ve vyrovnané soutûÏi nastupovat
v kompletním sloÏení. Dal‰í utkání doma
s Tfiebíãí se dle pfiedpokladÛ vyvíjelo
stejnû dramaticky jako utkání pfiede‰lé.
Dvojice Nepustil - Hrabálek prohrávali ve
tfietím setu závûreãné ãtyfihry v tiebreaku
2:6 a uhráli 5 míãÛ v fiadû. Matchball se
jim v‰ak nepodafiilo promûnit a Tfiebíã od-
jíÏdûla s v˘hrou 5:4. Se skórem 0:3 druÏ-
stvo odjelo do de‰tivého Uherského
Hradi‰tû, kde se ãekalo neÏ se poãasí
umoudfií a teprve ve 13 hodin nastoupili
hráãi k utkání se soupefiem, kter˘ do této
doby zvítûzil pouze jednou v KromûfiíÏi.
Martina Seyfertová a Petra Hole‰ovská
vyhrály obû dvouhry a ãtyfihru. V̆ bornû
zahrál i David Ventruba, kter˘ získal
ãtvrt˘ bod. V opût rozhodující ãtyfihfie se
v‰ak tentokrát pfiiklonilo ‰tûstí na stranu
ti‰novákÛ, kdyÏ Kunick˘ se Schielem zví-
tûzili 2:1 na sety. Tento rozhodující pát˘
bod byl asi nejdÛleÏitûj‰í v celé sezónû.

Na dal‰í utkání jelo „A“ druÏstvo do
KromûfiíÏe a zvítûzilo 6:3. Body dûlali:
Hole‰ovská, Seyfertová, i ve ãtyfihfie,
Ventruba, Schiel a pár Ventruba,
Nepustil.

Poslední utkání na domácí pÛdû bylo
s lídrem tabulky TC Brno. PoráÏka 2:7

v‰ak vÛbec nebyla tak jednoznaãná jak se
podle v˘sledku mÛÏe zdát . Hrály se 4 tfií-
setové zápasy, z nichÏ jeden byl mezi
Ventrubou a Olejárem 7:6, 6:7, 6:7
a z obou stran bylo odvráceno nûkolik
matchballÛ.

Pfied posledním utkáním mûlo ti‰nov-
ské druÏstvo jiÏ zaruãenou úãast v nej-
vy‰‰í jihomoravské soutûÏi i pro sezónu
2010, ale hrálo o co nejlep‰í post v tabulce.
Na dvorcích Startu Brno se nedafiilo
Seyfertové ani Hole‰ovské, ale získan˘mi
body je nahradili Kunick˘, Nepustil
a Ventruba. Ve ãtyfihrách pak bodovali
Ventruba s Nepustilem a jak jinak, neÏ ve
tfiech setech v závûreãné ãtyfihfie porazili
domácí pár Ne‰por-Grund Hrabálek
s Kunick˘m. Ze Startu druÏstvo odjíÏdûlo
s vítûzstvím 5:4 a celkov˘m 5. místem
v tabulce a skórem 3 v˘hry a 4 poráÏky.

O tom, Ïe leto‰ní soutûÏ byla velice vy-
rovnaná svûdãí to, Ïe Ti‰nov odsunul na
6. místo t˘m KromûfiíÏe rozdílem pouh˘ch
8 gamÛ.(KaÏdé druÏstvo jich za sezónu
odehraje kolem 1300). Pfied námi skonãil
Start Brno, i kdyÏ jsme ho v závûreãném
kole porazili, ale mûl lep‰í pomûr setÛ.

Pro „A“ t˘m, ve kterém nastupovali
Zdenûk Kunick˘, Petr Nepustil, Zdenûk
Hrabálek, Jakub Schiel, David Ventruba,
Martina Seyfertová, Petra Hole‰ovská
a Michaela Jurãáková, byla sezóna velice
úspû‰ná a vzhledem k vyrovnanosti le-
to‰ní soutûÏe má druÏstvo ambice násle-
dovat TC Brno do 2. ligy.
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Podûkování

Upfiímnû dûkujeme v‰em zamûstnan-
cÛm nemocnice, kamarádÛm, ãlenÛm
Radioklubu Ti‰nov, ãlenÛm Sokola,
spoluÏákÛm, obãanÛm Ti‰nova za kvûti-
nové dary a slova útûchy pfii posledním
rozlouãení s na‰ím milovan˘m synem,
bratrem a str˘cem panem JAROSLA-
VEM NEâASEM. Zarmoucená mamin-
ka a sestra Hela s rodinou.

Dûkujeme V‰em pfiíbuz-
n˘m, pfiátelÛm, spolu-
pracovníkÛm, spoluÏá-
kÛm a znám˘m za pûkné
poslední rozlouãení
s m˘m drah˘m manÏe-
lem JAROSLAVEM

NEâASEM, za krásná slova útûchy
v bolesti, za krásné kvûtinové dary vy-
robené paní Jitkou Veselou a za do‰lé
dojemné kondolence. Za celou zarmou-
cenou rodinu srdeãnû dûkuje manÏelka
Marta Neãasová.

Vzpomínky

Dne 26. srpna vzpomene 11. v˘roãí úmrtí
mého manÏela pana Mgr. BOHUSLAVA
JA·KA. Kdo jste jej znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi. ManÏelka Vûra s ro-
dinou.

Dne 10. srpna uplynulo jiÏ 8 rokÛ
od chvíle, kdy nás navÏdy opustil milo-
van˘ syn, bratr a str˘c pan IVAN
HANSKUT. Za tichou vzpomínku
dûkuje maminka jménem celé rodiny.

Dne 2. 8. uplynulo 30 let
od úmrtí na‰eho tatínka
pana JANA ·ARKÖ-
ZIHO a dne 8. 8. uply-
nulo 11 let od úmrtí na‰í
maminky paní ROZÁLIE
· A R K Ö Z I O V É .

Dûkujeme v‰em, ktefií vzpomenou
s námi. Dcery a synové s rodinami.

„Bolest nezahojí Ïádn˘ ãas,
ozve se v srdci znovu a zas.“

Dne 14. srpna 2009 by se
doÏil 68 let ná‰ drah˘
tatínek, dûdeãek, pradû-
deãek, tchán pan
FRANTI·EK MIHOLA.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte, prosím,

s námi. Dûkuje dcera Lenka s rodinou.

Dne 14. 8. uplynulo jiÏ
6 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
syn, bratr, str˘c a ‰vagr
pan OLD¤ICH DOBE·.
Stále s láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku

dûkují maminka a bratr s rodinou.

Dne 28. srpna tomu bu-
dou 3 roky, kdy navÏdy
utichlo srdce na‰eho
milovaného manÏela,
tatínka a dûdeãka pana
JI¤ÍHO KALY. Se zár-
mutkem a láskou vzpo-

mínají manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 14. 8. by se doÏil
68 let pan FRANTI·EK
MIHOLA. Kdo jste ho
znali vûnujte s námi ti-
chou vzpomínku. Dûkuje
manÏelka, syn a dcera.

„Kdo v Ïivotû ztratil to nejdraÏ‰í,
ví kolik bolesti a Ïalu v srdci zÛstává.
Ode‰la jsi od nás, krut˘ osud si pfiál,
‰tûstí a lásku jsi vzala,
ale Ïít jsi s námi nepfiestala.“

Dne 31. 7. uplynulo
10 let od úmrtí paní
DANY ·AVR≈OVÉ.
S láskou vzpomínají
rodiãe a dûti.
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Inzerce

Hledám pronájem samostatného po-
koje nebo bytu 1+1 v Ti‰novû pro Ïenu
od 15. 9. 2009. Tel.: 777 989 203

Hledám byt v Ti‰novû a okolí.
Tel.: 604 441 580

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû,
ul. Kvûtnická, 7-8 tis. Kã/mûs. vãetnû
inkasa. Tel.: 776 253 117

Pronajmu 3+1, Brno stfied, zafiízen˘,
10 tis.+ inkaso, tel.:603 103 554

Pronájem bytu 1+kk Ti‰nov,
ul. Dlouhá, zafiízen˘, velmi pûkn˘, 
7000,- Kã vã. inkasa, pfiízemí, voln˘ od
10/09. Tel. 776 180 393

Pronajmu byt 2+1 v OV, ul. Halasova.
âásteãnû zafiízen˘, 7.900,- Kã vãetnû in-
kasa, voln˘ ihned. MoÏnost pronájmu
garáÏe u domu. Tel.: 602 875 850

Pronajmu byt 2+1 cihlov˘ v Kufiimi.
Informace na tel.: 603 198 605

Pronajmu nov˘ byt 3+kk OV v Ti‰novû
s balkonem, 4. patro od fiíjna 2009, 
7000,- Kã + inkaso, tel.: 731428362

Pronajmu zafiízen˘ 1+1 na sídli‰ti 
Pod Klucaninou. Voln˘ ihned. 
E-mail: milenaadam@seznam.cz.

Nabízím pronájem kanceláfie (21 m2)
v centru Ti‰nova, tel.: 603 810 670, 
605 277 169

Pronajmu 1+KK, vhodné pro samo-
statné osoby, firemní pracovníky. Nájem
vãetnû zafiízení a poskytovan˘ch sluÏeb
6000,- Kã (u firem + DPH). Telefonní
kontakt: 603 894 613

Nabízím dlouhodob˘ pronájem neza-
fiízeného bytu 1+1 (38 m2) v pfiízemí na
ulici Kvûtnická. Cena: 6200,- Kã/mûsíc.
Více na 602 804 907

Prodám RD v Îelezném ve star‰í
zástavbû – ãásteãnû zrekonstruováno.
Tel.: 608 308 465

Prodám cihlov˘ byt 2+1, OV, lokalita
Drásov. Tel.: 606 673 896

Prodám byt 2+1 v Ti‰novû, po celkové
rekonstrukci, nadstandardní úpravy.
Cena 1.700.000 Kã. Tel.: 604 146 427

Prodám byt 3+1 v âebínû.
Tel.: 777 566 833

Pfienechám byt 1+1 v Brnû za Ti‰nov.
V‰e dohodou. Tel.: 773 118 288

Koupím byt 2+1 v Ti‰novû, platba
v hotovosti. Tel.: 777 121 615

Koupím RD se zahrádkou v Ti‰novû
a okolí, popfi. stavební pozemek na do-
mek. Tel.: 602 521 766

Koupím JAWU se sajdou.
Tel.: 603 155 709

Dne 22. 7. 2009 by se
doÏil ná‰ milovan˘ tatí-
nek, dûdeãek a pradûde-
ãek pan JAROSLAV
·EFâÍK 105 rokÛ. S lás-
kou vzpomínají dcera
ZdeÀka a vnouãata s ro-

dinami. Kdo jste ho znali, vûnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.

Dne 3. 8. uplynulo 6 let
od chvíle, kdy nás na-
vÏdy opustila na‰e milo-
vaná maminka, babiãka
a sestra paní OLGA
ZAV¤ELOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkují dûti

s rodinami.
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Prodám hrobové místo v Ti‰novû na
starém hfibitovû. Tel.: 723 242 616

Prodám pfiívûsn˘ vozík za os. auto-
mobil. Tel.: 737 875 019

Prodám star‰í stfie‰ní ta‰ky
cca 500 m2. Dále ‰icí stroj Lada. Ceny
dohodou, Lomniãka. Tel.: 737 662 181

Yorkshirsk˘ teriér, odbûr 21. 8.,
Tel.: 723 194 099

V˘klad karet, fie‰ení Ïivotních situací,
vztahÛ, zdraví. Tel.: 606 721 899

Snadné oddluÏení nemovitosti, vyplá-
cení va‰ich exekucí od Kã 50.000,- v˘‰e.
Splatnost aÏ 72 mûsícÛ. Tel.: 739 779 049

Poskytuji asistenãní sluÏby pro rodinu
a domácnost. Tel.: 777 812 368

Restaurace Ti‰novská rychta pfiijme
brigádnû v˘pomoc do obsluhy, event. na
HPP, s praxí. Tel.: 603 922 974

Jazyková ‰kola hledá lektora AJ. 
Tel.: 777 240 925, 777 935 412

Hotel Kvûtnice pfiijme Ïenu na
1/2 úvazku. Jedná se o práci recepãní
– úklid, pouze na noc. Tel.: 603 894 613
nebo recepce hotelu.

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme pomoc-
nou sílu do kuchynû. Mlad˘ kolektiv,
dobré platové podmínky. Nástup moÏn˘
ihned. Informace na tel.: 549 410 461
nebo osobnû.
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