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Hlavním bodem celodenního
programu k 80. v˘roãí zaloÏení

Podhoráckého muzea v pátek
11. záfií byla vernisáÏ obnovené

stálé expozice „Lapidárium“
v kfiíÏové chodbû klá‰tera

Porta coeli.

Foto: Milan Holzapfel
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 6/2009 konaného
dne 10. záfií 2009

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Uzavfiení Smlouvy o poskytnutí
finanãního pfiíspûvku Vodárenskou
akciovou spoleãností se sídlem v Brnû
mûstu Ti‰nov dle pfiedloÏeného
návrhu.

3. Poskytnutí dotace ve v˘‰i 1.000.000,-
Kã SK Tenis Ti‰nov na rekonstrukci
tenisového areálu na Ostrovci
s tím, Ïe dotace bude vyplacena ve
2 splátkách: 500 tis. Kã v roce 2009
a 500 tis. Kã v roce 2010.

4. Poskytnutí finanãního pfiíspûvku obci
Kunín ve v˘‰i 100.000,- Kã na odstra-
nûní povodÀov˘ch ‰kod.

5. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nov
ã. 14/2009 ke dni 10. 9. 2009 dle pfied-
loÏeného návrhu.

6. Prodej bytu ã. 1678-10 na ulici
Králova v Ti‰novû nejvy‰‰í nabídce,
tj. Jaroslavu ·touraãovi, bytem
Ti‰nov za cenu 811.000,- Kã a úhradu
nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch s pro-
dejem, danû z pfievodu nemovitostí
a zÛstatkové ãásti fondu oprav.
Pro pfiípad odmítnutí zájemce se sta-
novuje následující pofiadí:

2. Petr ·tûpán, Ti‰nov
3. Martin ·touraã, Ti‰nov

7. Prodej ãástí pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov:
ãásti parc.ã. 1783/2 o v˘mûfie 304 m2,
ãásti parc.ã. 1772/3 o v˘mûfie 17 m2

a ãásti parc.ã. 2356 o v˘mûfie 23 m2

nejvy‰‰í nabídce, tj. Ladislavu
KfiíÏovi, bytem Ti‰nov za kupní cenu
2.560,- Kã/m2 + úhradu nákladÛ spo-
jen˘ch s prodejem a danû z pfievodu
nemovitostí.

8. Uzavfiení Smlouvy o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy mezi mûstem
Ti‰nov na stranû jedné a spoleãností
Nûmec Jifií stavitel s. r. o. se sídlem
v Brnû, spoleãností „HONY ZA
KUK¯RNOU“, s. r. o. se sídlem
v Ti‰novû a manÏely Jifiím a Marií
Nûmcov˘mi, oba bytem Ti‰nov,
v‰ichni na stranû druhé, dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

9. Bezúplatn˘ pfievod ãásti pozemku
v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 475/4, podle
GP oznaãené parcelním ãíslem
475/26 o v˘mûfie 437 m2 ve vlastnic-
tví Amatérského fotbalového klubu
(AFK) Ti‰nov, se sídlem v Ti‰novû do
vlastnictví mûsta Ti‰nov s tím, Ïe
náklady spojené s pfievodem hradí
mûsto Ti‰nov.

10. Zru‰ení Zásad prodeje obytn˘ch
domÛ a bytÛ v majetku mûsta
Ti‰nova schválen˘ch ZM dne
19. 10. 1995, v platném znûní.

ZM neschvaluje:
1. Smûnu pozemkÛ v k. ú. Hájek u Ti‰-

nova, a to parc. ã. 352/3 o v˘mûfie
276 m2 ve vlastnictví Radovana
Kotouãka, bytem Hajánky za ãást
parc. ã. 192/1 a ãást parc. ã. 230 o cel-
kové v˘mûfie 276 m2 ve vlastnictví
mûsta Ti‰nov.

ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti Rady mûsta

Ti‰nova do 3. 9. 2009.
2. Zprávu o hospodafiení mûsta Ti‰nova

k 30. 6. 2009.
3. Zprávu Ing. Sedláãka o rozpoãtov˘ch

opatfieních ã. 10/2009, 11/2009,
12/2009 a 13/2009, která schválila
RM na základû povûfiení ZM ze dne
25. 6. 2009.

4. Zprávu o stavu pohledávek mûsta
Ti‰nova k 30. 6. 2009.
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5. Stav pohledávek za nájemné a sluÏby
spojené s uÏíváním bytÛ k 30. 6. 2009.

6. Zpráva o likvidaci odpadÛ za 1/2 roku
2009.

7. Zápis ze schÛze kontrolního v˘boru
ã. 5/2009 ze dne 2. 9. 2009.

8. Zápis ze schÛze finanãního v˘boru
ã. 3/2009 ze dne 5. 8. 2009.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

PoÏár v domácnosti
– dûti a jejich bezpeãnost
(pokraãování)

Jednou z ãast˘ch pfiíãin vzniku po-
Ïáru v domácnostech je i neopatrnost
dûtí. Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor JmK ve
spolupráci s Policií âR – Mûstské fiedi-
telství Brno a Diecézní charitou Brno
Vám poradí, jak zabránit dûtem zpÛso-
bit poÏár.

Dûti mohou velmi ãasto sv˘m jedná-
ním zpÛsobit poÏár, neboÈ si pfii hfie
vût‰inou neumí pfiedstavit moÏné
nebezpeãí, které jim hrozí.

Dûti zakládají poÏáry nejãastûji
v místech, která jsou snadno pfiístupná
a kde se mohou pohybovat bez dozoru
dospûl˘ch osob. Kromû domácností se
jedná napfi. o opu‰tûné objekty nebo
stohy slámy a lesy.

Velk˘m nebezpeãím pfii zaloÏení po-
Ïáru dûtmi je jejich ohroÏení na Ïivotû.
Nedovedou totiÏ vãas reagovat a plnû
rozpoznat vzniklé nebezpeãí.

FaktorÛ, které vedou k zakládání
poÏárÛ dûtmi, je nûkolik. U tûch men‰ích
je to neschopnost pfiedstavit si moÏné
nebezpeãí pfii hfie se sirkami, zápalkami
apod. U této skupiny vznikají poÏáry
nejãastûji jako následek touhy poznat
nûco nového a neznámého.

S narÛstajícím vûkem pfiichází touha
po poznání úãinkÛ ohnû, neménû ãasto
i touha vidût zasahovat hasiãe. Star‰í
dûti zpÛsobují poÏáry pfieváÏnû pfii sna-
ze nauãit se koufiit, pfii konstrukci jed-
noduch˘ch v˘bu‰nin nebo pfii zkoumání
hofilavosti rÛzn˘ch látek.

Z hlediska prevence je nejdÛleÏitûj‰í
aktivita rodiãÛ.
Rodiãe by mûli zejména:
• zamezit pfiístupu dûtí k moÏn˘m zdro-

jÛm otevfieného ohnû, zápalkám, za-
palovaãÛm apod.

• vysvûtlit dûtem nebezpeãí, které jim
hrozí pfii nesprávném zacházení se zá-
bavnou pyrotechnikou a upozornit je
na moÏnost zpÛsobení poÏáru jejím
nevhodn˘m pouÏíváním

• vysvûtlit dûtem zásady bezpeãného
pouÏívání pfiedmûtÛ v domácnosti
jako jsou mikrovlnná trouba, krb, ply-
nov˘ sporák a dal‰í

• varovat dûti pfied koufiením nejenom
ze zdravotního hlediska, ale také
z pohledu poÏární ochrany. Odhozená
zapálená cigareta nebo zápalka je
ãast˘m zdrojem vzniku poÏáru

• vysvûtlit dûtem zásady správného
chování v mimofiádné situaci – ozná-
mení poÏáru na tísÀovou linku, opu‰-
tûní domácnosti atd.

Opût se jedeme koupat

Odbor sociálních vûcí Mûstského
úfiadu v Ti‰novû uspofiádá pro dÛchodce
mûsta dne 20. 10. 2009 zájezd do ter-
málních lázní do maìarského Mo‰onu.

Cena zájezdu je 50,- Kã. Vstupné
do termálních lázní si hradí kaÏd˘
úãastník zájezdu sám. Z dÛvodu kolí-
sání kurzu koruny vÛãi forintu není
moÏné stanovit cenu vstupného.
Stravování není zaji‰tûno, je moÏné
zakoupit v objektu lázní.
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Odjezd je v 6.00 hodin od budovy
radnice. Co je tfieba vzít s sebou?

Platn˘ cestovní pas nebo nejnovûj‰í
vydání OP (zelen˘), plavky, pfiezÛvky,
ponoÏky, osu‰ku, koupací plá‰È.

Pfiihlásit se mÛÏete od 5. 10. 2009
v 8.00 hod. na Odboru sociálních vûcí
MûÚ u p. Trnãákové nebo p. Majzlíkové.
Telefonické rezervace nebudou pfiijí-
mány. Peníze na úhradu zájezdu vez-
mûte s sebou.

Emilie Trnãáková, vedoucí odboru

Plo‰ná deratizace

V rámci prevence proti pfiemnoÏení
potkanÛ a ãasového sjednocení derati-
zaãních zásahÛ, které zvy‰ují úãinnost
tûchto opatfiení, vyhla‰uje mûsto Ti‰nov
plo‰nou deratizaci od 1. 10. do 31. 10.
2009.

O provedení deratizace podejte
prosím zprávu Oddûlení komunálních
sluÏeb mûsta Ti‰nova osobnû nebo na
tel. 549 439 851.

Deratizaãní práce provádí f. Praizne-
rovi, tel. 723 244 840.

Upozornûní vlastníkÛm
ãi uÏivatelÛm nemovitostí
(pozemkÛ)

Na základû § 25 odst. 4h) zákona
ã. 458/2000 Sb. Ïádáme vlastníky ãi uÏi-
vatele nemovitostí (pozemkÛ) o odstra-
nûní nebo ofiez dfievin ohroÏujících bez-
peãn˘ a spolehliv˘ provoz elektrického
distribuãního zafiízení.

Ochranná pásma – v ochranném
pásmu nadzemního vedení je zakázáno
nechávat rÛst porosty nad v˘‰ku 3 m.

Bezpeãná vzdálenost – ve‰keré
práce pfii odstraÀování a ofiezu dfievin
musí b˘t provádûny nejblíÏe v bezpeãné

vzdálenosti od vodiãÛ. K vodiãÛm se
nesmí pod bezpeãnou vzdálenost pfii-
blíÏit ani nástroje ani ofiezávané vûtve
pfii pádu.

Práce, pfii kter˘ch by mohla b˘t
ohroÏena bezpeãnost osob, technick˘
stav vedení nebo jeho provoz, mÛÏe b˘t
provádûna pouze se souhlasem spoleã-
nosti E.ON âeská republika, s. r. o. a za
dozoru osoby jí ustanovené.

Odstranûní a ofiez dfievin, prosíme,
proveìte v termínu do 15. listopadu
tohoto roku.

Uplyne-li uvedená lhÛta marnû,
oznamujeme tímto, Ïe zamûstnanci spo-
leãnosti E.ON âeská republika, s. r. o.
vstoupí následnû na dotãené nemovi-
tosti (pozemky) a provedou odstranûní
a ofiez dfievin vlastními prostfiedky.
Za nesplnûní zákonn˘ch povinností ma-
jitelÛ ãi uÏivatelÛ nemovitostí ofiezat
popfi. odstranit stromoví a jiné porosty
ohroÏující bezpeãn˘ a spolehliv˘ provoz
distribuãních zafiízení mÛÏe pfiíslu‰né
vlastníky ãi uÏivatele formou sankcí po-
stihnout Státní energetická inspekce.

Poznámka: Pro kácení dfievin je
nutno si zajistit dle zák. ã. 114/1992 Sb.
písemné povolení orgánu ochrany pfiírody.

BliÏ‰í informace Vám poskytneme
na tel. ã. 566 655 742.

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

Nové Mûsto na Moravû

OranÏové hfii‰tû Klucanina

Poslední den prázdnin bylo slavnostnû
otevfieno OranÏové hfii‰tû na sídli‰ti Pod
Klucaninou. OranÏové proto, Ïe na celou
akci poskytla pfiíspûvek 1 milion korun
Nadace âEZ, která pomohla podobnû
vybudovat jiÏ nûkolik desítek dûtsk˘ch
hfii‰È a sportovi‰È v celé republice.
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Dûtské hfii‰tû na Klucaninû jiÏ vo-
lalo po obnovû, pro leto‰ní rok bylo
proto pÛvodnû z rozpoãtu mûsta vyãle-
nûno na zahájení úprav 250.000 Kã.
V mûsíci lednu vyhlásila Nadace âEZ
v˘zvu pro podání Ïádostí o nadaãní pfiís-
pûvek na realizaci „OranÏového hfii‰tû“.
Podaná Ïádost byla úspû‰ná a hfii‰tû
mohlo b˘t obnoveno celé v leto‰ním roce.

Probûhlo v˘bûrové fiízení na zakázku
malého rozsahu. JiÏ pfii koncipování
zadávacích kritérií jsme úzce spolupra-
covali s Matefisk˘m centrem Studánka,
které oslovilo maminky bydlící v okolí
uvaÏovaného hfii‰tû. Jejich pfiipomínky
byly zaãlenûny do zadání vefiejné za-
kázky. Na v˘zvu k pfiedloÏení nabídek
na realizaci hfii‰tû zareagovalo 7 firem.
Nejv˘hodnûj‰í nabídku pfiedloÏila
spoleãnost Tomovy parky s. r. o. z Trut-
novska, se kterou byla na konci ãervna
podepsána smlouva na realizaci
„OranÏového hfii‰tû Klucanina“ a která
za pomoci nádvorní ãety mûsta v posled-
ním srpnovém t˘dnu hfii‰tû postavila.

Na plo‰e 20�32 metrÛ zde dûti ve
vûku do 15 let najdou lanovku, lanovou
pyramidu a dvû velké hrací sestavy. Na
své si pfiijdou i jejich mlad‰í kamarádi,
pro které jsou tu pfiipraveny pruÏinové
i klasické houpaãky, malá hrací sestava
se skluzavkou a skákací panák. Nechybí

pískovi‰tû s laviãkami a náv‰tûvní fiád.
K otevfiení hfii‰tû pfiichystaly ma-

minky z MC Studánka zábavn˘ dopro-
vodn˘ program s obãerstvením a drob-
n˘mi dárky. Tímto bych rád podûkoval
maminkám ze sídli‰tû Pod Klucaninou,
které se podílely na samotné tvorbû
hfii‰tû a jeho slavnostním otevfiení.
Velk˘ dík pak patfií paní Lence
Vlasákové z matefiského centra a dal‰ím
maminkám.

Vûfiím, Ïe si „hfii‰tû na Klucaninû“
dûti oblíbily a Ïe jim dlouho vydrÏí.
Doufám, Ïe se také nebude opakovat ru-
‰ení noãního klidu a vefiejného pofiádku
jako v podveãer otevfiení. DÛleÏitá tele-
fonní ãísla jsou uvedena na náv‰tûvním
fiádu. Dûkujeme, Ïe dodrÏujete zde uve-
dené pokyny. Kdo si hraje, nezlobí!

Ing. Václav Drhlík

Informace o uzavírkách

UpozorÀujeme v‰echny fiidiãe a oby-
vatele Ti‰nova, Ïe v souvislosti s pofiá-
dáním kulturní akce „Svatováclavské
hody“ bude v Ti‰novû dne 26. 9. 2009
od 6.00 hod. do 18.30 hod. uzavfieno
námûstí Míru.

Souãástí oslav budou i pouÈové 
atrakce, které budou umístûny od úter˘
22. 9. 2009 od 15.00 hod. do pondûlí
28. 9. 2009 do 18.00 hod. ve spodní
ãásti ulice Drbalova vãetnû kfiiÏovatky
s ulicí Parolkova a Tyr‰ova. Tato ãást
komunikace bude v tomto termínu uza-
vfiena pro provoz vozidel.

V‰echny uvedené uzavírky budou
fiádnû oznaãeny. Dûkujeme v‰em za po-
chopení a omlouváme se za pfiípadné
vzniklé komplikace.
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Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe budou opût po mûstû
a obcích umísÈovány podle rozpisu sady
velkoobjemov˘ch kontejnerÛ, a to ve
mûstû na bioodpad a velkoobjemov˘ od-
pad, v obcích na velkoobjemov˘ odpad.
Za velkoobjemov˘ odpad lze povaÏovat
odpad, kter˘ vzhledem k jeho rozmûrÛm
nelze uloÏit do vlastních odpadov˘ch
nádob (popelnic). Jsou to pfiedev‰ím
skfiínû, sedací soupravy, koberce, Ïelezo
aj.. Pokud je to moÏné, prosíme o maxi-
mální sníÏení objemu tohoto odpadu.
U skfiíní se jedná o rozmontování, s kte-
r˘m mÛÏe pomoci i obsluha u kontej-
nerÛ. Novinkou podzimního sbûru je
i moÏnost pfiedání velkoobjemového
elektrozafiízení, které podléhá zpûtné-
mu odbûru (chladniãky, sporáky, tele-
vize aj.), a které  mûsto dosud odebíralo
pouze na sbûrném dvofie. Respektujte
prosím pokyny obsluhy, dûkujeme!

Co se t˘ãe bioodpadu, Ïádáme ty ob-
ãany, ktefií mají moÏnost bioodpad kom-
postovat na vlastních zahrádkách, aby
tímto zpÛsobem bioodpad likvidovali,
jedná se o nejvhodnûj‰í zpÛsob vyuÏití
bioodpadu a mûsto k tomuto zapÛjãuje
kompostéry o objemu 390 litrÛ. Dal‰í
moÏností je vyuÏití systému sbûru bio-
odpadÛ v zástavbû rodinn˘ch domÛ
a bytov˘ch domÛ se zahradou tak, Ïe si
vypÛjãíte od mûsta nádobu na bioodpad
(„hnûdou popelnici"), která Vám bude
1x za 14 dní sváÏena. V neposlední fiadû
mÛÏete uloÏit bioodpad na sbûrném
dvofie mûsta nebo vyuÏít níÏe uvedené
termíny mobilního sbûru. Od jarního
termínu mobilního sbûru odpadu jiÏ
pravdûpodobnû nebudou pfiistavovány
velkoobjemové kontejnery na bioodpad,
budou odebírány pouze vûtve z ofiezu

stromÛ a kefiÛ.  Prosíme také, aby done-
sené vûtve nebyly smíchány s ostatním
bioodpadem, neboÈ budou následnû
zpracovány ‰tûpkováním.

Plán pfiistavení sad velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ dle míst urãení a termínÛ
v období od 6. fiíjna do 3. listopadu
úter˘ 6. 10. 2009
ul. âernohorská – u Jefiábkov˘ch
ul. Janáãkova – parkovi‰tû „U náhonu“
ãtvrtek 8. 10. 2009
ul. Kvapilova – u Z· Smí‰kova
sídl. Pod Klucaninou – parkovi‰tû u Po‰ty 3
úter˘ 13. 10. 2009
ul. Drbalova – u bytov˘ch domÛ
U Humpolky – parkovi‰tû
ãtvrtek 15. 10. 2009
sídl. Pod Kvûtnicí – parkovi‰tû ul.Polní
ul. Erbenova – u bytov˘ch domÛ
úter˘ 20. 10. 2009
Trnec – u velkoobchodu
ul. Klá‰terská – u závor
ãtvrtek 22. 10. 2009
ul. Na Hrádku – u starého hfibitova
ul. PurkyÀova – u nemocnice
úter˘ 27. 10. 2009
Pej‰kov – u autobusové zastávky
Jamné – odboãka k truhláfiství
ãtvrtek 29. 10. 2009
nám. 28.fiíjna – parkovi‰tû u Z·
ul. Brnûnská – u pily
Hájek-Hajánky – naproti kulturnímu

domu
úter˘ 3. 11. 2009
Za Ml˘nem – u kfiíÏku
sídl. Pod Klucaninou – ul. Halasova

(pouze VO odpad)
sídl. Pod Kvûtnicí – na konci ul. Králova

(pouze VO odpad)

Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti je
umístûna sada kontejnerÛ v dobû
od l4.00 hod. do l8.00 hod.

Ing. Václav Drhlík
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VÁCLAVSKÉ HODY
v Ti‰novû

pátek 25. záfií aÏ nedûle 27. záfií 2009

srdeãnû Vás zvou pofiadatelé
Mûsto Ti‰nov, MO KDU-âSL Ti‰nov,

MûKS Ti‰nov, DDM Ti‰nov

PROGRAM SLAVNOSTÍ

Pátek 25. 9. – námûstí
20.00 – neurãito
Zpívání pod májou

s ti‰novsk˘m harmonikáfiem F. Hofírkem

Sobota 26. 9. – námûstí
9.00 – 12.00
Zvaní na hody

Slavnostní prÛjezd
krojovan˘ch bryãek mûstem

10.00
Pfiedstavení pro nejmen‰í

Navrátilovi s minicirkusem

14.00 – 14.30
Street Flava, T Dance, TS Together

14.30 – 16:30
Brnûnská „HELIGONKA“

16:30 – 18.00
Vystoupení stárkÛ

Pfiedání hodov˘ch práv a projev rychtáfie

09.00 – 18.00
Trhy, zábavné atrakce

MûKS
9.00 – 17.00

V̆ stava ti‰novského patchworkového klubu

DÛm dûtí a mládeÏe
13.00 – 17.00

Narozeninov˘ dort…
to nejlep‰í z Domeãku

velké zábavné odpoledne pro celou rodinu

hfii‰tû u Z· nám. 28. fiíjna
9.00

Skokansk˘ trojboj druÏstev o pohár
Geodetické kanceláfie Souãek

Atletick˘ ãtyfiboj mládeÏe
www.aktisnov.wz.cz

Sokolovna
18.00 – 00.00
Hodová zábava

Tradiãní hodová veselice
Moravská beseda

âeská beseda
Vstupné: 80,- Kã

(pfiedprodej v knihkupectví
paní Ra‰kové)

K tanci a poslechu hraje
PODHORÁCKÁ MUZIKA

Nedûle 27. 9.
prostory DDM a zahrada

14.00 – 17.00
Narozeninov˘ dort …

vystoupení taneãních skupin DDM,
doprovodn˘ program

(v˘cvik konû pfiirozenou metodou,
bfii‰ní taneãnice, Cyranovy boty,

Ïonglování…)

Klucanina, rozhledna
16.00

Otevfiení nauãné stezky pro nejmen‰í dûti
(MC Studánka)

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

6. fiíjna 2009 ve 14.00 a 16.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
Hurvínkova cesta do Tramtárie
PfiibliÏná délka pfiedstavení 1 hod.

http://www.spejbl-hurvinek.cz
Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové 

16. fiíjna 2009 v 17.00 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Karlovarské hudební divadlo
O Balynce, dobrém ‰tûnûti

V̆ chovná pohádka s písniãkami.
Délka pfiedstavení 50 minut

Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové 

21. fiíjna 2009 v 19.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Divadlo Háta Praha
Francis Joffo: Prázdniny snÛ

Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.00 – 20.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ
Pondûlí 20.00 – 21.00
KALANETIKA
Úter˘ 9.00 – 10.00
ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ S PRVKY
PILATES (od 6. fiíjna)
Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK
âtvrtek 18.00 – 19.00
CVIâENÍ V RYTMU TANCE (od 1. fiíjna)
âtvrtek 19.00 – 20.00
ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ S PRVKY
PILATES (od 1. fiíjna)
âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã

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

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci fiíjnu 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

14. 10. 2009 v 17.00 pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Kapitoly
z dûjin hudby

7. 10. a 21. 10. 2009 v 17.00 pfied-
ná‰ky zimního semestru UVâ
– Moderní architektura

8. 10., 13. 10. a 27. 10. 2009 v 17.00
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ
– Lidová kultura na dosah

Vzdûlávání se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Salonky

1. 10. 2009 „Pretium laborum
non vile“ – Rytífii ¤ádu Zlatého
rouna na Moravû

Mûstská knihovna pofiádá v rámci
projektu „Salonky“ zájezd do státního
zámku Valtice na v˘stavu „Pretium
laborum non vile“ – Rytífii ¤ádu Zlatého
rouna na Moravû.

V̆ stava, vûnující se tématu ¤ádu
Zlatého rouna a jeho moravsk˘m nosite-
lÛm v 16. aÏ 20. století, prezentuje nejen
konkrétní osobnosti z fiad rytífiÛ, ale
také jejich vztah k v˘znamn˘m historic-
k˘m událostem, k nim se vztahujícím
místÛm, osobnímu Ïivotu, pfiípadnû
k umûleckému mecenátu. Ve v‰ech
pfiípadech je kladen dÛraz na jejich
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propojení s evropsk˘mi souvislostmi.
Expozice je tvofiena  pfiedmûty, které se
bezprostfiednû vztahují k samotnému
fiádu a jeho nositelÛm. Kromû portrétÛ
a grafick˘ch listÛ jde napfiíklad o busty,
uniformu, dobovou korespondenci, ale
také knihy a samozfiejmû samotn˘ fiád.
Exponáty byly svezeny z více neÏ
20 míst, a to ze státních hradÛ a zámkÛ,
ze soukrom˘ch sbírek, z muzeí a dal‰ích
institucí. Autory v˘stavy jsou historici
umûní z brnûnského památkového ústa-
vu Lenka Kalábová a Michal Koneãn˘.
Odjezd autobusu:
nám. Míru (od Elektry) v 8:00
Cena autobusu a vstupného:
250,- Kã (záloha 150,- Kã se platí pfiedem)

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v Mûstské knihovnû nebo telefonicky na
ãísle 549 121 001-5.

15. 10. 2009
Malování na sklo

Praktická dílna pod vedením lek-
torky Marie Kuãerové se uskuteãní
pfiímo ve v˘tvarné a keramické dílnû
„Veverka“ ve Veverské Bít˘‰ce.
Sraz zájemcÛ: 8.45 na nádraÏí Ti‰nov
Cena za materiál: 150,- Kã

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v Mûstské knihovnû nebo telefonicky na
ãísle 549 121 001-5.

29. 10. 2009
Malování na hedvábné lunety
v kovovém rámu

Praktická dílna pod vedením lek-
torky Marie Kuãerové se uskuteãní
pfiímo ve v˘tvarné a keramické dílnû
„Veverka“ ve Veverské Bít˘‰ce.
Sraz zájemcÛ: 8.45 na nádraÏí Ti‰nov
Cena za materiál: 150,- Kã

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v Mûstské knihovnû nebo telefonicky na
ãísle 549 121 001-5.

Trénování pamûti

6. 10., 13. 10., 20. 10. a 27. 10. 2009 v 9.30
Ach, ta moje hlava!!!
V‰ichni obãas zapomínáme,

máme vût‰í nebo men‰í „okno“ – nemÛ-
Ïeme si vzpomenout na telefonní ãísla
a rÛzná data, z pamûti nám vypadávají
jména a názvy. Jindy nás na‰e pamûÈ
pfiekvapí svou rychlostí a jasností,
nûkdy máme pocit, Ïe nestojí za nic.

Chcete si zlep‰it pamûÈ nebo si ji
alespoÀ udrÏovat? Ná‰ kurz trénování
pamûti Vám ukáÏe, Ïe si lze zapama-
tovat témûfi cokoli, kdyÏ víte, jak na to.
Ve struãnosti se seznámíte s tím, jak
funguje na‰e pamûÈ, nauãíte se pouÏívat
základní mnemotechniky, vyzkou‰íte
rÛzná koncentraãní cviãení, dozvíte se,
jak do kvality pamûti mÛÏe zasahovat
ná‰ Ïivotní styl a v neposlední fiadû
poznáte nové lidi, ze kter˘ch se moÏná
stanou Va‰i známí nebo i pfiátelé.

Kurz bude probíhat pouze v pfiípadû
naplnûní! Minimální poãet úãastníkÛ
je 12.

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v Mûstské knihovnû nebo telefonicky na
ãísle 549 121 001-5.

5. 10., 12. 10., 19. 10. a 26. 10.2009 v 9.30
Ach, ta moje hlava 2!!!

Pokraãovací kurz trénování pamûti
pro seniory je urãen tûm, ktefií absolvo-
vali zaãáteãníky. „Druháci“ si prohloubí
znalosti z prvního kurzu, nauãí se
pouÏívat nároãnûj‰í memotechnické
pomÛcky a spoleãnû se budeme uãit také
kreativnímu pfiístupu k vûci. Cel˘ kurz
bude vûnován sedmi divÛm svûta, staro-
vûk˘m i nov˘m.

Cestopisné besedy

15. 10. 2009 v 17.00
Island a Faerské ostrovy
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Autor besedy Milan ·touraã nav‰tí-
vil na ostrovech napfi. vodopády Detiffos
a Selffos, kaÀon Jokolskula, místo
star˘ch GermánÛ-Aisbyrgi ãi mûsteãko
Husavík, jezero Myvath nebo nejvût‰í
islandské mûsto Akureyri. Nebyla by to
cesta na Island bez jediného gejzíru,
Milan ·touraã nav‰tívil hned nûkolik
tûchto pfiírodních krás. Nevyhnuly se
mu ale ani problémy, zejména s fotoapa-
rátem. Jak to celé bylo, se ale dozvíte aÏ
z jeho úst....

Tato akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

V˘stavy

5. 10. – 16. 10. 2009
Strom Ti‰novska

V prostorách dospûlého oddûlení kni-
hovny probûhne v˘stava fotografick˘ch
návrhÛ na Strom Ti‰novska 2009.
Anketa byla vyhlá‰ena Ekoporadnou
Ti‰novsko, obãansk˘m sdruÏením za
Sebevûdomé Ti‰novsko a Komisí
ÎP MûÚ v Ti‰novû. Celé dva t˘dny pro
nû bude moÏné hlasovat a slavnostní
vyhlá‰ení pak probûhne na Podzimní
trhové slavnosti v sobotu 17. 10. 2009.
Vítûzn˘ strom bude pfií‰tí rok pfiihlá‰en
do celostátní ankety Strom roku.

9. 10. 2009 v 16.00
V˘sledky soutûÏe „Nejkrásnûj‰í
rozkvetlé okno Ti‰novska 2009“

V pátek 9. fiíjna 2009 probûhne
v sále Mûstské knihovny v Ti‰novû slav-
nostní vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe
„Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno Ti‰novska
2009“, kterou uspofiádalo Matefiské
centrum Studánka ve spolupráci s mûs-
tem Ti‰nov a Mûstskou knihovnou
v Ti‰novû.

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

Ve spolupráci se ‰kolami budou pro-
bíhat knihovnické lekce a besedy. Pro
Ïáky 1.-7. tfiíd jsme pfiipravili pestrou
nabídku tématick˘ch besed. Akce jsou
vefiejnû pfiístupné.

6. 10. 2009 v 10.00
Victorius – ti‰novská skupina
historického ‰ermu

V‰echny malé i velké pfiíznivce kni-
hovny zveme na atraktivní ‰ermífiskou
exhibici KRISTIAN, která pfiedvede
scénky z období renesance.

·ermífiskému klání bude pfiedcházet
od 9.00 beseda o historii, povûstech a bá-
jích a také o hradech a rytífiích.

8. 10. 2009 v 9.00 a 10.00
Setkání s Ivetou LaÏanskou

Beseda pro Ïáky pát˘ch aÏ osm˘ch
tfiíd nad knihou „Mé sny voní stády koní“.

Autorka ãerpá své námûty z jezdec-
kého prostfiedí, které dokonale zná
a z vlastní zku‰enosti ví, co znamená
propadnout lásce ke koním. Její pfiíbûhy
si dûti podmaní svou pravdivostí.

Akce se uskuteãÀuje za finanãní pod-
pory Ministerstva kultury âR.

9. 10. 2009 od 13.30 do 15.00
Spoleãné ãtení

Hlasité pfiedãítání v pfiátelské atmo-
sféfie je spolehliv˘ a úãinn˘ zpÛsob, jak
se mÛÏe ãtení stát pro dítû stejnû pfiitaÏ-
liv˘m ãi je‰tû pfiitaÏlivûj‰ím neÏ televize.

Zapojte se s námi do celostátní kam-
panû Celé âesko ãte dûtem a pfiijìte
dûtem pfiedãítat ze své oblíbené kníÏky.

14. 10. 2009 v 9.30 a 11.00
Setkání s Petrou Braunovou

Beseda pro Ïáky pát˘ch aÏ osm˘ch
tfiíd s oblíbenou spisovatelkou, která si
s dûtmi bude povídat nejen o sv˘ch kni-



Kultura v Ti‰novû

11TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2009

hách. Autorka se dûtské literatufie vû-
nuje jiÏ nûkolik let a za svoje knihy pro
dûti a mládeÏ získala nejedno prestiÏní
ocenûní. Díky sv˘m ratolestem nevy-
chází z fantastického dûtského svûta.

Akce se uskuteãÀuje za finanãní pod-
pory Ministerstva kultury âR.

Z proutûného ko‰íku

7. 10., 14. 10. a 21. 10. 2009
od 13.00 do 16.00
Hravá odpoledne

V‰echna stfiedeãní odpoledne budou
pro dûti plná her a zábavy. Kromû
pestré nabídky souãasn˘ch deskov˘ch
her vás jistû zaujme i moÏnost hry s kni-
hou. Budete si moci poskládat modely
zvífiat a sestavit si vlastní expozici dle
námûtu – aÈ uÏ safari nebo mofisk˘ svût
hlubin.

V˘stavy
Svût hraãek Milady Kollárové

Brnûnská v˘tvarnice vybrala pro
dûti ze své sbírky historick˘ch hraãek
oblíbené koníãky. Svou v˘stavkou chce
dûtem ukázat, jak nûkdy podobné
a mnohdy zase zcela odli‰né hraãky
a hry doprovázely dûtství jejich rodiãÛ
a prarodiãÛ. U tûch dfiíve narozen˘ch
vyvolá jistû milé vzpomínky, neboÈ ra-
dost a ‰tûstí, které hraãky dûtem dávaly
ve své dobû, v nich zÛstávají uloÏeny
dodnes.

Korálky a ‰perky Evy Nováãkové
Studentka ti‰novského gymnázia se

v˘robû korálkov˘ch ‰perkÛ vûnuje pfies
tfii roky. Mezi její oblíbené techniky
patfií korálkové kuliãky, ketkování
(v˘roba korálkov˘ch ‰perkÛ doplnûn˘ch
kovov˘mi komponenty a ketkovacími
jehlami), navlékání na biÏuterní lanko,
ale i netradiãní techniky jako ‰perky ze
stuÏek nebo plesová biÏuterie. Ve sv˘ch

‰percích pouÏívá stfiíbrnou, mûdûnou
a starozlatou barvu komponentÛ, rÛzné
druhy korálek (od drobn˘ch rokajlov˘ch
korálek pfies maãkané sklenûné korálky
aÏ po ruãnû vyrábûné vinutky).

Znáte GOSPEL?

Je-li va‰e odpovûì kladná a tento
styl hudby vás oslovil, pak máte jedi-
neãnou pfiíleÏitost potû‰it se pfii posle-
chu gospelové hudby i u nás v Ti‰novû
a to ve stfiedu 7. fiíjna v 19.30 v sále
kina Svratka.

Jestli je vám naopak to slovo cizí,
pak i vy jste zváni, abyste se s gospelem
mohli osobnû setkat. Vûzte totiÏ, Ïe gos-
pel nelze poslouchat lhostejnû, ten se
musí proÏít.

Tento styl hudby, kter˘ vychází
z tradiãních ãerno‰sk˘ch spirituálÛ, si
v posledních letech nachází i u nás ãím
dál více pfiíznivcÛ. Je to proto, Ïe v této
uspûchané dobû nabízí odpoãinek od
denních starostí, chvíle uvolnûné po-
hody a dobré nálady. Tím pfiitahuje zpû-
váky i posluchaãe a tak nové gospelové
sbory u nás rostou jak houby po de‰ti.
A je to tak dobfie, vÏdyÈ kdo by nechtûl
zapomenout na kaÏdodenní stres a ne-
chat se unést star˘mi rytmy v pÛvodní
verzi i v novém kabátû? A tak mezi
ãleny brnûnského pûveckého sboru ADD
Gospel Choir, kter˘ do Ti‰nova pfiijede,
najdeme vysoko‰koláky i maminky na
matefiské dovolené, mlad‰í i star‰í zpû-
váky, prostû v‰ehochuÈ lidí nad‰en˘ch
do zpûvu gospelu. Neãekejte ale ko-
morní atmosféru, gospel je hudba Ïivá,
plná energie, nûkdy pomalá a jindy
sviÏná, vÏdycky ale se siln˘m emoãním
nábojem. Repetoár ADD Gospel Choir je
‰irok˘ a zahrnuje jak tzv. worship, ãili
moderní kfiesÈanské písnû, tak pÛvodní
ãerno‰ské spirituály i souãasn˘ gospel
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s prvky jazzu, funky ãi RnB. Gospel je
zkrátka pro v‰echny generace. AÈ jste
tedy stafií ãi mladí, jste zváni, abyste si
pfii‰li odpoãinout pfii jeho rytmech. Více
informací najdete na tisnov.casd.cz.

Tû‰íme se na vás pfii veãeru plném
dobré nálady a Ïivé hudby.

M. L.

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
26. 9. Václavské hody
26. – 27. 9. Narozeninov˘ dort… DDM DDM

to nejlep‰í z Domeãku
26. 9. Skokansk˘ trojboj, hfii‰tû u Z· 9.00 Atletick˘ klub

Atletické závody dûtí nám. 28.fiíjna
27. 9. Otevfiení nauãné stezky rozhledna 16.00 MC Studánka

pro nejmen‰í
1. 10. Salonky – Valtice 8.00 MûK

– Pretium laborum non vile
6. 10. Hurvínkova cesta do Tramtárie kino Svratka 14a16.30. MûKS
7. 10. ADD Gospel Chir kino Svratka 19.30
9. 10. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe knihovna 16.00 MûK a MC

„Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno…“

V˘stavy

Datum Akce Místo
5. 9. – 25. 9. Antonín Vojtek JamborÛv dÛm

26. 9. – 16. 10. Lich˘, Kovafiík - karikatury JamborÛv dÛm
23. 5. – 8. 11. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum 
26. 4. – 25. 10 Volání mofie Podhorácké muzeum 
26. 9. – 27. 9. V̆ stava králíkÛ, drÛbeÏe, holubÛ Jamné

a okrasného ptactva a vãelafiská v˘stava
5. 10. – 16. 10. V̆ stava fotografií Strom Ti‰novska knihovna

Jinde

Datum Akce Místo
4. 9. – 31. 10. Obrazy mého srdce – Helena PraÏáková Domov sv. AlÏbûty
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

27. 9. 2009 odpoledne
Slavnostní otevfiení
Nauãné stezky pro
nejmen‰í dûti na
Klucaninû

(více na http://www.studanka.webzdarma.cz/)
Projekt byl finanãnû podpofien

Nadací VIA v programu Procter and
Gamble pro matefiská centra, mûstem
Ti‰nov, PharmDr. Milanem Sítorou
z lékárny Arnika a firmou MOUKA
TI·NOV, s. r. o

8. 10. 2009 v 17,30 hod
Smaltování na vafiiãi
Kurz 2-3 hodiny, cena 330,- Kã.

T˘denní program MC Studánka je
zvefiejnûn na http://www.studanka.
webzdarma.cz/.

Tûhulky – cviãení pro tûhotné ma-
minky zamûfiené na celkové posílení
svalstva a zlep‰ení fyzické kondice, d˘-
chání u porodu a psychickou harmonii
nastávající maminky. Pomocí gravidjó-
gy, energetick˘ch cviãení a bfii‰ního tan-
ce v kruhu stejnû naladûn˘ch Ïen posílí-
te vlastní pfiirozené schopnosti porodit
zdravé dítû a naleznete svÛj jedineãn˘
zpÛsob, jak pfiivést dítû na svût s rado-
stí. Projdeme spoleãnû v‰echna období
tûhotenství a nauãíte se vnímat, co
v kaÏdé fázi potfiebujete vy i va‰e mi-
minko z hlediska v˘voje dítûte, v˘Ïivy,
cviãení a jin˘ch aktivit. Nauãíte se tlu-
mit bolest pfiírodními prostfiedky a vní-
mat jednotlivé fáze porodu v propojení
s va‰ím dûÈátkem a tím jej podpofiíte na
cestû za prvním nadechnutím. Odbornû

vede RNDr. Jana Koudelová, stfieda
16.30 – 18.00 hod, hlídání dûtí zaji‰tûno.

Pojìte s námi za koníky
na Ranã Louãka v Pfiedklá‰tefií
KaÏdé pondûlí: 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).

Dne 29. 9., 26. 10., 30. 11., 28. 12.
a kaÏdé dal‰í poslední pondûlí v mûsíci
v dobû 14 – 18 h bude v Ti‰novû,
Kvûtnická 821 (Matefiské centrum
Studánka) poskytovat terénní sociální
pracovník odborné sociální poradenství
obûtem domácího násilí. Novû vzniklá
sluÏba je podpofiena grantem z Islandu,
Lichten‰tejnska a Norska v rámci
Finanãního mechanismu EHP
a Norského finanãního mechanismu
prostfiednictvím Nadace rozvoje obãan-
ské spoleãnosti. Grant byl pfiidûlen ob-
ãanskému sdruÏení Persefona. Podle
fiecké mytologie je Persefona bohynû,
která symbolizuje v˘znam vyrovnání se
s bolestí a utrpením na cestû k moud-
rosti a osobnímu rÛstu.
Tvrzení: Nikdy to nemÛÏe b˘t váÏné,
pokud s násilníkem jeho partnerka
zÛstává.
Pravda: Násilníci sv˘m partnerkám
vyhroÏují, Ïe v pfiípadû odchodu ublíÏí
jim nebo jejich dûtem. Tyto Ïeny s nimi
potom ãasto zÛstávají ze strachu, av‰ak
nikdy ne proto, Ïe by s násilím souhlasily.
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Nauãná stezka pro nejmen‰í
dûti na Klucaninû

Matefiské centrum Studánka v sou-
ãasné dobû aktivnû pracuje na novém
projektu – Nauãná stezka pro nejmen‰í
dûti na Klucaninû. Jako autorku pro-
jektu jsme ve vefiejné soutûÏi vybrali
zku‰enou v˘tvarnici a také maminku
Mgr. Danu Veselou, Ph.D., která v dubnu
2009 pfiedstavila v˘tvarnou koncepci
nauãné stezky. Základem je pût inter-
aktivních tabulí, které pfiiblíÏí dûtem
i jejich rodiãÛm stromy, kefie, byliny,
savce, ptáky, hmyz a dal‰í krásy pfií-
rody, které se vyskytují pfiímo na
Klucaninû. Na‰i nabídku na spolupráci
neodmítl ani fiezbáfi Jifií Ondra, kter˘
pfiipravil pfiekvapení v podobû hada.
Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám
i prostfiednictvím stezky podafiilo za-
traktivnit a zpfiíjemnit va‰e v˘stupy na
oblíbenou dominantu Ti‰nova.

V souãasné dobû nás tíÏí finanãní za-
bezpeãení projektu. Rádi bychom stezku
do konce záfií 2009 vyrobili a umístili po
cestû na rozhlednu. I pfies finanãní pod-
poru od Nadace VIA v programu Procter
and Gamble pro matefiská centra, od
mûsta Ti‰nova, PharmDr. Milana Sítory
z lékárny Arnika a firmy MOUKA
TI·NOV, s.r.o., nemáme finanãnû zaji‰-
tûnu v˘robu tabulí. Máte-li zájem
projekt Nauãné stezky pro nejmen‰í
dûti na Klucaninû podpofiit, ozvûte se na
tel. 604 871 943 (Lenka Vlasáková, koor-
dinátorka), e-mail studanka@atlas.cz,
ãíslo úãtu MC Studánka 230304608/0300.

(lev)

MC Studánka oslavilo
5. narozeniny

Obãanské sdruÏení Matefiské cent-
rum Studánka v Ti‰novû, Kvûtnická 821

oslavilo v leto‰ním roce páté naroze-
niny. Mezi na‰e úspûchy patfií:
– kaÏdoroãní vysoká náv‰tûvnost jak

krouÏkÛ v pravidelném t˘denním pro-
gramu, tak na pofiádan˘ch akcích

– na‰e nabídka oslovuje maminky nejen
z Ti‰nova, ale i ze spádov˘ch obcí,
z Kufiima a Brna

– prorodinné aktivity jak v t˘dnu, tak
o víkendech

– úspû‰ná projektová ãinnost
– podílíme se aktivnû na prorodinné po-

litice kraje
– patfiíme mezi uznávaná matefiská

centra v Síti matefisk˘ch center âeské
republiky

– nabízíme rodiãÛm moÏnosti alterna-
tivních a nov˘ch pohledÛ na v˘chovu
dûtí

– aktivnû se podílíme na zkrá‰lení
a zlep‰ení podmínek Ïivota v na‰em
mûstû

– ve své ãinnosti nezapomínáme i na
mezigeneraãní souÏití a podporu dût-
sk˘ch domovÛ v na‰em regionu

Provoz matefiského centra zabezpe-
ãujeme dobrovolnou prací rodiãÛ, úspû‰-
n˘m projektem Koordinátorka aktivit
matefiského centra financovan˘m
Ministerstvem práce a sociálních vûcí,
vefiejnou finanãní podporou – dotací od
mûsta Ti‰nova, dobrovoln˘mi a jin˘mi
pfiíspûvky.

U pfiíleÏitosti pát˘ch narozenin jsme
dne 4. záfií 2009 pfiedávaly ocenûní
Spoleãnost pfiátelská rodinû panu
Josefu Hrstkovi, majiteli Solné jeskynû
– Ti‰nov, Brnûnská 1739, kter˘ splnil
v‰echna pfiísná kritéria pro udûlení
ocenûní. Maminky mohou pfii náv‰tûvû
solné jeskynû vyuÏít bezbariérového pfií-
stupu, dûtsk˘ koutek, slevy pro dûti.
Dále je zde pfiíjemné prostfiedí, vlídn˘
a chápav˘ personál. Cenu vytvofiila paní



RÛzné

15TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2009

Iva Poulová z Pfiedklá‰tefií. Sponzory
akce byly Cukrárna Adina Ti‰nov
a Zahradnictví u KopfiivÛ ·ebrov.

Rádi bychom podûkovali ãlenÛm za-
stupitelstva za milé gratulace, vyjádfie-
nou podporu do dal‰í tvÛrãí práce
a krásn˘ dárek pro miminka, která
k nám chodí s maminkami.

(lev)

Ná‰ nov˘ ‰kolní projekt
„Krajina a lidé“
a první terénní exkurze

V leto‰ním ‰kolním roce jsme se
v rámci povinnû volitelného pfiedmûtu
Pfiírodopisného semináfie se Ïáky
7.-9. roãníkÛ rozhodli zapojit do nového
projektu Centra ekologické v˘chovy
Lipka Brno – poboãka Jezírko s názvem
„Krajina a lidé“. Smyslem tohoto pro-
jektu je nauãit se vidût krajinu svého
okolí oãima krajinn˘ch plánovaãÛ a po-
kusit se navrhnout její úpravy tak, aby
to bylo pfiínosné pro pfiírodu i ãlovûka.

První lokalitou, kterou jsme si vy-
brali k prÛzkumu, je pÛvabné údolí fieky
Louãky u Skryjí, kam jsme se 8.- 9. 9.
vypravili na úvodní dvoudenní terénní
exkurzi. Na‰e trasa vedla první den
z Drahonína do romantické Trenckovy
rokle. Zde jsme se seznámili s historic-
k˘m pozadím tohoto místa a dÛkladnû

si prolezli místní vodopády lemované
skalami pln˘mi nádhern˘ch kapradin
a mechorostÛ.

Druh˘ den jsme postupovali údolím
po proudu fieky smûrem do Skryjí a po
cestû jsme se zastavovali na rÛzn˘ch za-
jímav˘ch místech – napfi. na loukách
pod âervenou skálou s paliãkovcem ‰e-
dav˘m, nad potokem HadÛvkou s kud-
lankami náboÏn˘mi a na pfiekrásné toli-
jové louãce se vzácnou tolijí bahenní nad
litavsk˘m potokem. Po závûreãném
pochodu do Litavy na autobus jsme se
vraceli domÛ pfiíjemnû unaveni a plni
záÏitkÛ.

A. J., Z· Smí‰kova

Jaké bylo studium v dobû
váleãné a proã byl
nejdÛleÏitûj‰í ‰kolník

Konec ‰kolního roku 2008/09
patfiil na ti‰novském gymnáziu
projektÛm. V rámci pfiíprav na
oslavy 90. v˘roãí zaloÏení ‰koly

nav‰tívili b˘valí absolventi druhé roã-
níky vy‰‰ího stupnû. V sextû vzpomínal
Ing. Petr Fruhwirt, 2. B nav‰tívil
Ing. Franti‰ek Wágner, oba maturanti
roãníku 1952. Studenti 2. A se na chvíli
stali spoluÏáky paní Libu‰e Podalové,
která maturovala v roce 1948. V‰ichni
pozvaní hosté jsou absolventy osmile-
tého studia. Na zvûdavé otázky odpoví-
dali velice ochotnû a pohotovû. Pan
Fruhwirt pfiidal navíc pár ãesk˘ch, rus-
k˘ch i latinsk˘ch básní. Obyãejn˘ den
byl najednou slavnostní.

Kdybyste nav‰tûvovali ti‰novské
gymnázium v letech 1944 – 1952, nemu-
seli byste se ve ‰kole pfiezouvat, museli
byste mluvit neustále spisovnû a na
obûd byste chodili domÛ. „KdyÏ se nûja-
k˘ hoch zakoukal do pohledné dívky, své
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sympatie jí nejdfiíve vyjádfiil s drobnou
pomocí ‰kolníka. Ten pfiedal tajné psa-
níãko ãi kytiãku,“ vzpomíná pan
Fruhwirt. „A plazili se po sobû studenti
na chodbách i tenkrát jako liány?“,
ptali se studenti. „To ne, dfiíve to takov˘
prales nebyl“, odpovûdûl Petr Fruhwirt.

Otázky studentÛ se dot˘kaly i ãesko-
nûmeck˘ch vztahÛ, odpovídal na nû
Ing. Wágner. „Potravinové lístky moc
jídla nepfiidûlovaly, doba byla zlá.
Nûkteré rodiny se pfiidaly na nûmeckou
stranu, jejich dûti musely pfiejít na nû-
mecké ‰koly, a ztratily tak kamarády.
Nebylo to pro nû jednoduché.“

Nikdo by pfiedem netu‰il, Ïe touha
dozvûdût se nûco ze Ïivota z období
války nás doslova pfiibije k Ïidlím. Pan
Wágner sklidil dvojit˘ potlesk.

Paní Podalová na ‰kolu vzpomíná
s láskou. „Podle mû je zdej‰í gymnázium
velice dobrá ‰kola, jakou nenajdete ni-
kde v âeské republice. VaÏte si toho, Ïe
jste tu! Z na‰í rodiny, mám to spoãítáno,
nás tady studovalo 25.“ S blíÏící se dva-
náctou hodinou se omluvila, Ïe musí uÏ
domÛ pfiipravovat obûd. Dodnes vafií
sv˘m vnukÛm, studentÛm ti‰novského
gymnázia, jak to b˘valo zvykem i za dob
jejího mládí.

Pfiíjemn˘ch dojmÛ a nov˘ch infor-
mací o Ïivotû ve ‰kole i mimo ni v první
polovinû dvacátého století bylo mnoho.

Srdeãnû dûkujeme v‰em absolventÛm,
dokázali nás zaujmout, pobavit i oboha-
tit o své zku‰enosti. Získané poznatky
vyuÏijí studenti pro pfiípravu v˘stavy,
která probûhne na jafie 2010. UÏ nyní
Vás v‰echny na ni srdeãnû zveme.

Z poznámek studentÛ zapsala
Mgr. Hana ·vábenská

Akce Centra sociálních sluÏeb
Ti‰nov v fiíjnu 2009
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301
e-mail: info@css.tisnov.cz

7. 10. – stfieda
Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích
Cena zájezdu 130,- Kã

– zahrnuje dopravu i vstupné. Odjezd od
Domu s peãovatelskou sluÏbou, Králova
ulice v 13.30 hodin. Autobus dále za-
stavuje u Podhorácké restaurace, na
Humpolce a na sídli‰ti Pod Klucaninou.
Pfiedpokládan˘ návrat v 17 hodin.
V˘hradnû pro úãastníky zájezdu je na
hodinu zamluven plaveck˘ bazén, rela-
xaãní bazén s perliãkov˘mi lÛÏky
a sedátky, vífiivá vana, infrasauna.
Dal‰í plavání: 21. 10.

14.10. – stfieda
Celodenní zájezd Jihlava

Odjezd od DPS Králova v 8.00 hod.
Autobus dále zastavuje u Podhorácké
restaurace, na Humpolce a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Pfiedpokládan˘ návrat
kolem 19. hod. Cena zájezdu (zahrnuje
dopravu a celkové vstupné): Kã 320,- Kã,
pro ZTP 300,- Kã. Obûd a dal‰í obãer-
stvení si hradí kaÏd˘ úãastník sám.
Program: ZOO Jihlava – obûd v prosto-
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rách ZOO, Jihlavské podzemí – prohlíd-
ka s v˘kladem, exkurze v pivovaru s o-
chutnávkou piva. Kdo nebude chtít do
podzemí, mÛÏe se projít po námûstí ne-
bo po Hradebním parkánu. Na zpáteãní
cestû bude zastávka na obãerstvení
v restauraci U Rau‰Û ve Velké Bíte‰i.

T˘den sociálních sluÏeb
Ve dnech 5. 10. – 11. 10. probûhne

první celorepublikov˘ T˘den sociálních
sluÏeb âR. Jeho cílem je ukázat, Ïe so-
ciální sluÏby v âeské republice jsou kva-
litní, pomáhají lidem a zachovávají
lidskou dÛstojnost a sobûstaãnost.
T˘den sociálních sluÏeb âR vyhlásilo
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
a Asociace poskytovatelÛ sociálních
sluÏeb âR. V rámci t˘dne budou probí-
hat dny otevfien˘ch dvefií v fiadû zafií-
zení sociálních sluÏeb. Podrobnûj‰í
informace najdete na stránkách
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov
zve ‰irokou vefiejnost do „penzionu“ ve
ãtvrtek 8. fiíjna. Bude moÏné seznámit
se s poskytovan˘mi i pfiipravovan˘mi
sluÏbami, prohlédnout si napfi. tûloc-
viãnu, jídelnu, knihovnu, spoleãenské
prostory a také nahlédnout do nûkte-
r˘ch bytÛ. Podrobnûj‰í informace budou
zvefiejnûny na letácích a na stránkách
www.tisnov.info.

„Unikátní“ rekonstrukce
domu pod Klucaninou,
aneb jak jsme naletûli
na krásná slova

Na jafie r. 2006 na‰e Spoleãenství
vlastníkÛ na vefiejné schÛzi rozhodlo, Ïe
si necháme zrekonstruovat ná‰ dÛm.
Vypsali jsme tedy v˘bûrové fiízení, do
nûhoÏ se pfiihlásilo pût firem. Z tûchto
pûti jsme vybrali dvû do úzkého konkurzu,

z nichÏ kaÏdá nabízela svÛj projekt.
Jedna za 8 mil. a druhá za 9 mil. Kã.
ZvaÏovali jsme tehdy v roz‰ífieném
v˘boru, kterou vybereme. Nakonec po
del‰ím domlouvání byla vybrána firma
za 9 mil. Kã s tím, Ïe po odeãtení nûkte-
r˘ch prací se dostaneme na ãástku
8 mil. Kã. Toto bylo pfiislíbeno panem
zástupcem firmy, aby se prosadil, a také
proto, Ïe jeho projekt se nám zdál kva-
litnûj‰í. Na dal‰í na‰í vefiejné schÛzi
bylo v‰e fiádnû odsouhlaseno, vãetnû
Ïádosti o úvûr, kter˘ se nám podafiilo
brzy vyfiídit, aby mohla b˘t rekonstrukce
zapoãata. Stalo se tak v ãervnu r. 2007
a dalo by se v té dobû fiíci, Ïe úspû‰nû.

V prÛbûhu stavby se ale zaãaly vy-
skytovat ze strany gen. dodavatele
rÛzné vícepráce, které zpÛsobovaly
nav˘‰ení ãástek oproti pÛvodnímu
projektu. Tyto gen. dodavatel vÏdy do-
kázal náleÏitû zdÛvodnit, abychom je
odsouhlasili. V prÛbûhu rekonstrukce
nás obyvatele uji‰Èoval, jak ná‰ dÛm
bude po rekonstrukci unikátní v celém
Ti‰novû a okolí, a my mu ve vût‰inû
dÛvûfiovali. AÏ do doby, kdy asi po ãty-
fiech mûsících práce po neshodû se sv˘m
subdodavatelem na pût t˘dnÛ práci po-
zastavil. BohuÏel k dohodû mezi nimi
tehdy nedo‰lo, a tak zaãaly problémy.
Stalo se tak údajnû kvÛli parapetÛm
a jejich kvalitû. Pak se je‰tû pokraão-
valo v dokonãovacích pracech, ale uÏ jen
omezenû. V té dobû jiÏ bylo poukázáno
gen. dodavateli 8 mil. 300 tis. Kã a my
uÏ na dal‰í krytí zálohov˘ch faktur ne-
mûli fin. prostfiedky. Zaãali jsem tedy
vyfiizovat dal‰í úvûr, aby mohla b˘t
rekonstrukce dokonãena. Úvûr jsme
zdárnû vyfiídili, ale bohuÏel nám nebylo
povoleno ãerpání a to jenom proto, Ïe se
u nás v domû utvofiily dva tábory, z nichÏ
kaÏd˘ zastával jin˘ názor v neprospûch
spoleãného díla. A tak se stalo, Ïe gen.
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dodavatel stavbu pfieru‰il v prosinci
2007, údajnû pro nedostatek fin. pro-
stfiedkÛ s tím, Ïe bude pokraãovat na
jafie následujícího roku. Staãil je‰tû
zavûsit malou ãást balkonÛ, pravdûpo-
dobnû s úmyslem zb˘vající obyvatele
na‰tvat a navzájem nás roze‰tval.
Zb˘vající ãást balkonÛ ponechal nûkde
uskladnûnou aÏ do jara následujícího
roku. ZároveÀ nechal na domû uÏ nepo-
tfiebné le‰ení, asi jen proto, Ïe pro nû
nemûl v zimû upotfiebení. Po celou dobu
nûkolika mûsícÛ mûl obrovské ‰tûstí, Ïe
v na‰em domû nedo‰lo k tragické udá-
losti, protoÏe celou dobu více neÏ pÛl
roku nebyly zabezpeãeny balkónové
dvefie proti otevfiení, a jen zázrakem se
nikomu nic nestalo. Toto byl vrchol lik-
navosti a nezodpovûdnosti. Dal‰í ‰tûstí
mûl gen. dodavatel, kdyÏ pfii práci na
stfie‰e nechal pokr˘vaãe pracovat bez
zaji‰tûní. Na upozornûní reagoval slovy,
Ïe by to zdrÏovalo práci. Otázka: „Co je
dÛleÏitûj‰í, Ïivot ãlovûka nebo peníze?“
Na jafie r. 2008 po zavû‰ení zb˘vajících
balkonÛ a odstranûní le‰ení zaãal spe-
kulovat, jak z nás vyrazit dal‰í peníze
za zbyteãné uskladnûní balkonÛ a zavû-
‰ené le‰ení vlastní vinou, vykonstruoval
nûkolik faktur v celkové v˘‰i témûfi
3 mil Kã, drze je pfiedloÏil uÏ novému
v˘boru k okamÏitému proplacení pod
pohrÛÏkou placení penále 2,5 tis. dennû.
Tohoto se ná‰ uÏ nov˘ v˘bor zalekl
a smírnou cestou (po zaplacení 300 tisíc
Kã zálohy) se s gen. dodavatelem do-
mluvili na tzv. splátkovém kalendáfii.
S tímto samozfiejmû obyvatelé na‰eho
domu nesouhlasili, protoÏe z na‰í strany
k pochybení nedo‰lo a platit za chyby
nûkoho jiného nikdo z nás nehodlal.
BohuÏel musíme konstatovat, Ïe pokud
nedojde k dohodû a k likvidaci zmínû-
n˘ch umûle vykonstruovan˘ch faktur,
bude muset pravdûpodobnû celou záleÏi-

tost fie‰it a dofie‰it soud, coÏ bude jistû
pro nás hodnû drahé. Nask˘tá se v této
souvislosti otázka, proã jsme my museli
takto ne‰Èastnû dopadnout? Stalo se tak
jen pro nedorozumûní dvou partnerÛ.
My obyvatelé domu jsme jen poctivû pla-
tili a trpûlivû ãekali na slibované vãasné
dokonãení rekonstrukce. Se slzami
v oãích pfii procházkách po Ti‰novû zá-
vidíme obyvatelÛm jin˘ch domÛ, které
jiÏ záfií novotou a dokonce vidíme
i úplnû novû postavené domy, které
v na‰em mûstû vyrostly za dobu jejich
dohadování a rozporÛ. Tûmto lidem se
jednalo jen o získání financí, nikoliv
o na‰i spokojenost. Tímto ãlánkem by-
chom rádi lidi, ktefií uvaÏují o rekon-
strukci svého domu, upozornili, aby pfii
v˘bûru stavební firmy byli opatrní a ne-
dali jen na krásná slova, aby se nedoÏili
stejného zklamání jako my.

Obyvatelé jednoho domu pod Klucaninou

Nová kniha
v Podhoráckém muzeu

Závûr srpna pfiivedl do Podhorác-
kého muzea v Pfiedklá‰tefií ãleny Spoleã-
nosti Anny Pammrové, aby jako kaÏdo-
roãnû shlédli stûÏejní v˘stavu, tentokrát
vûnovanou 80. v˘roãí poãátku muzejní
ãinnosti v Ti‰novû a na Ti‰novsku.
V úvodu setkání pfiiblíÏil historii muzea
zasvûcen˘m a poutav˘m v˘kladem
Dr. Josef Zacpal. Kromû fiady zajíma-
v˘ch a pro mnohé z nás neznám˘ch fakt
zÛstává v pamûti okolnost, Ïe rozhodu-
jící roli pfii vzniku muzea sehráli profe-
sofii ti‰novského gymnázia zaloÏeného
v roce 1920.

Ve druhé ãásti setkání jsme se vûno-
vali tématu téÏ v˘znamn˘m zpÛsobem
historickému. Vefiejnosti byla ve staro-
bylém památném prostfiedí b˘valého
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klá‰terního probo‰tství pfiedstavena
kniha obsahující 66 dopisÛ, které jejich
autorka Anna Pammrová adresovala
mezi lety 1915 – 1926 ãlenÛm rodiny
Havlov˘ch. âasové vymezení, spadající
do období první svûtové války, odkazuje
na historick˘ rozmûr tohoto v˘znam-
ného korespondenãního souboru. Pros-
tfiednictvím autorãina vnímavého
pohledu získáváme hlub‰í vhled do
regionální historie daného období – do-
víme se mnoho o tûÏkostech, ãasto i tra-
gédiích, které válka pfiiná‰ela do osudÛ
venkovsk˘ch lidí v okolí Îìárce, i o de-
vastujících dopadech váleãného hospo-
dáfiství na tamní pfiírodu.

DÛleÏit˘ je i osobní rozmûr svûdectví
o letech váleãn˘ch i tûsnû pováleãn˘ch.
Schopnost posuzovat dûje v souvislos-
tech a nacházet jejich skryté v˘znamy
umoÏnila autorce otevfiít kritick˘ pohled
nejen na ty, ktefií z války bezosty‰nû tû-
Ïili, ale také postihnout dÛvody hluboké
pováleãné deziluze – nadûje vkládané do
nové svobody se po roce 1918 mnohdy
nenaplnily. Tato schopnost je pouze jed-
nou z povahov˘ch vlastností mimofiádné
osobnosti Anny Pammrové – zdÛraznit
je tfieba zejména její solidaritu se sla-
b˘mi a trpícími, obûtavost a skromnost
a dÛraz na duchovní hodnoty. Nadvláda
penûz stála v centru jejího kritického
zájmu.

V neposlední fiadû je cennou devízou
dopisÛ mnoho dÛkazÛ skuteãného, ne-
formálního pfiátelství, které spojovalo
Annu Pammrovou se dvûma generacemi
rodiny Havlov˘ch. Nebylo to jen pfiímé
sousedství její Ïìárecké samoty s jejich
letní vilou, které bylo základem tohoto
vztahu. Pfies velk˘ spoleãensk˘ odstup
dokázala „Ïena s du‰í lesa“ získat sym-
patie praÏsk˘ch sousedÛ díky své inteli-
genci, seãtûlosti a sice svébytné, ale ryzí
povaze.

Na závûr nûkolik vûcn˘ch pozná-
mek. Pfiítomn˘ korespondenãní soubor
vy‰el poprvé péãí Ivana Havla v 80. letech
jako samizdat, v Podhoráckém muzeu
bylo pfiedstaveno jeho vÛbec první
kniÏní vydání. Je to jiÏ tfietí titul, kter˘
se z pÛvodního rukopisu podafiilo
Spoleãnosti Anny Pammrové vydat tis-
kem. Editorem publikace je Ladislav
Soldán, ilustracemi ji doprovodil Pavel
Adamec, do tisku pfiipravila Ludmila
Adamcová.

Kniha byla pfiítomn˘m publikem
pfiijata se sympatiemi, které vyjádfiil
i ti‰novsk˘ starosta Ing. Franti‰ek
Svoboda, malé slavnosti byl pfiítomen
i âesk˘ rozhlas Brno – natáãela Alena
BlaÏejovská pro svÛj pofiad Zeln˘ rynk.
Louãili jsme se s nadûjí, Ïe si kniha
najde cestu ke ãtenáfiÛm. Je k dispozici
v knihkupectví paní Ra‰kové na
Brnûnské ulici, v knihkupectví naklada-
telství SURSUM na ulici Cáhlovské
a v Podhoráckém muzeu. Tomu téÏ
patfií podûkování za podporu a dlouhole-
tou spolupráci.

Vlasta Urbánková

Turistick˘ pochod Ti‰novská
padesátka – 10. fiíjna 2009

Klub ãesk˘ch turistÛ v Ti‰novû Vás
zve na 39. roãník dálkového a turistického
pochodu TI·NOVSKÁ PADESÁTKA,
kter˘ se koná v sobotu 10. fiíjna 2009.
Pro tento rok jsme pro vás pfiipravili
tyto trasy:
T11: Ti‰nov-·tûpánovice-Kopaniny-

Lomniãka-Ti‰nov (trasa s vlastním
znaãením)

T18: Ti ‰ n o v - · t û p á n o v i c e - Ve s e l í -
Lomnice-·erkovice-Lomniãka-
Ti‰nov

Pro zdatnûj‰í turisty a také pro cyklisty
jsou pfiipraveny trasy:
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T27: Ti‰nov-·tûpánovice-Veselí-Ochoz-
S˘kofi-Synalov-Lomnice-·erkovice-
Lomniãka-Ti‰nov

T35: Ti ‰ n o v - · t û p á n o v i c e - B o r a ã -
Doubravník-KfiíÏovice-Kfieptov-
S˘kofi-Synalov-Lomnice-·erkovice-
Lomniãka-Ti‰nov,

T50: Ti ‰ n o v - · t û p á n o v i c e - B o r a ã -
Doubravník-KfiíÏovice-âernovice-
Znûcko (vrch)-Bedfiichov-Kozárov-
Lomnice-·erkovice-Lomniãka-
Ti‰nov.

Trasy jsou sjízdné na horsk˘ch
kolech, pfiípadnû si zájemci mohou na-
plánovat cyklotrasu tak, aby kopírovala
nûkterou z navrÏen˘ch pro pû‰í a pro-
cházela kontrolami.

Startovné na trase T5O je 40,- Kã,
na trase T35, T27 a T18 je 20,- Kã, na
trase T11 je 10,- Kã. Tradiãní obãer-
stvení je pfiipraveno na kontrolách
del‰ích tras. Na v‰echny pochody se mÛ-
Ïete prezentovat  v prostoru ti‰novské
sokolovny: 50 km v 6-7 hodin, 35 km od
7 do 8 hodin, ostatní trasy od 8 do 11 ho-
din. Start pro cyklisty bude prÛbûÏn˘ od
9 do 11 hodin. Ukonãení akce se pfiedpo-
kládá do 18 hodin v místû startu.

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

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

Za KâT Ti‰nov
Ing. Franti‰ek Mach (FM)

Pozvánka na soutûÏní
v˘stavu ZO âSCH Ti‰nov
v Jamném

Sobota od 13.00 do 18.00 hod. a ne-

dûle od 9.00 do 15.00 hod.
SoutûÏí ZO Kufiim, ZO Îidenice,

ZO Jehnice a ZO Ti‰nov. V˘stava je
doplnûna o v˘stavu vãelafiskou. Novû
sestaven˘ pát˘ roãník vãelafiské v˘stavy
obsahuje více jak 100 fotografií formátu
A4 vãel, vãelafiení a pfiírody Ti‰novska.
Na DVD bude promítán Îivot na vãel-
nici Ti‰nov 2009. Îivé vãely s matkou
nebudou ani letos chybût… Dále bude
ochutnávka medu 2009 a medoviny…
Ale i va‰e dûti urãitû najdou nûco zají-
mavého, protoÏe právû pro dûti jsou
tyto v˘stavy urãeny.

Srdeãnû vás zvou pofiadatelé v˘stavy
ZO âSCH Ti‰nov

a vãelafi Josef Permedla

Ti‰novské trhy v fiíjnu

Ti‰novské trhy se budou
konat pravidelnû aÏ do
31. fiíjna a to kaÏdou sobo-
tu od 8 do 11 hodin. Mezi
nabízené zboÏí patfií bioze-
lenina, domácí mouãníky

a peãivo, v˘robky z ovãího a kozího mléka,
med, pivo Kvasar ze Sentic, textilní v˘-
robky, ‰perky, dárkové pfiedmûty aj.

Aktuální seznam prodejcÛ sledujte
ve vysílání Ti‰novské televize, na webo-
v˘ch stránkách http://trhy.tisnovsko.eu,
na nástûnce Ekoporadny Ti‰novsko
vedle lékárny Arnica a ve v˘vûsce pfiímo
na námûstí (v horní ãásti pod po‰tou,
u mapy Ti‰novska).

17. fiíjen bude patfiit oslavû Dne
stromÛ, kdy bude nachystán program
v podobû lidov˘ch písní, vefiejného va-
fiení povidel s vyprávûním místních pfií-
bûhÛ a povûstí, dílen pro rodiãe s dûtmi
a dal‰ích zajímavostí. Podrobné infor-
mace vám poskytneme v dal‰ím ãísle
Ti‰novsk˘ch novin.

KK
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Cena tepla v Ti‰novû
se sniÏuje!

Slovo krize je dnes skloÀováno ze
v‰ech stran a její dopad více ãi ménû
pocítil kaÏd˘ z nás, ve vût‰inû pfiípadÛ
bohuÏel negativnû.

Odvûtví energetiky jako takové krizi
nepociÈuje, napojené obory v‰ak ano
a toto se negativnû promítá do jednotli-
v˘ch energetick˘ch odvûtví, pfiedev‰ím
pak do energie elektrické.

V pfiípadû ceny elektrické energie je
tento dopad zpÛsoben rostoucí poptáv-
kou po elektrické energii bez dal‰ího
zvy‰ování v˘robních kapacit na její
v˘robu. Toto je zpÛsobeno hlavnû zasta-
ráváním stávajících zdrojÛ, likvidací
provozÛ nevyhovujících ekologick˘m
normám (hlavnû u uheln˘ch elektráren)
a nedostatek financí na stavbu ãi ob-
novu jadern˘ch elektráren. Tzv. zelená
energie z energie vûtru, vody a slunce
tento propad v˘roby nemohou vyrovnat
a je tedy velmi pravdûpodobné, Ïe po-
ptávka bude pfievy‰ovat nabídku i na-
dále. Tím samozfiejmû roste i cena elek-
trické energie na celém liberalizovaném
evropském trhu.

V pfiípadû ceny zemního plynu je si-
tuace jiná. Tato je v pfiípadû ãeské re-
publiky závislá pfiedev‰ím na dvou fak-
torech, jimiÏ jsou cena ropy a ropn˘ch
derivátÛ a kurz koruny vÛãi USD.
Zmûny tûchto faktorÛ se do ceny zem-
ního plynu promítají s urãit˘m zpoÏdû-
ním, uvádí se pfiibliÏnû 6 mûsícÛ. Proto
se sniÏování ceny ropy ze 100 USD/barel
ve tfietím kvartále loÀského roku a na
40 USD/barel v prvním kvartále leto‰-
ního a nynûj‰í cena 70 USD/barel pro-
mítá do postupného sniÏování ceny zem-
ního plynu v prÛbûhu uplynulého roku
a nynûj‰í nav˘‰ení se promítne do ceny

zemního plynu aÏ v roce 2010. K tomu
pfiidejme souãasn˘ pfiízniv˘ kurz koruny
vÛãi USD a je jasné, Ïe je oproti cenû
elektrické energie cena zemního plynu
v leto‰ním roce niÏ‰í neÏ v roce 2008.

NiÏ‰í náklady na palivo jsou v pfií-
padû Ti‰nova zpÛsobeny je‰tû jednou
skuteãností a tou je vyuÏití moÏností
ãásteãného uvolnûní ceny zemního
plynu v kategoriích stfiedního a velkého
odbûrného pásma ze strany dodavatele
plynu – RWE a moÏnost volby délky
a podmínek smluvních závazkÛ dodá-
vek zemního plynu za rozdíln˘ch ceno-
v˘ch podmínek, kdy se podafiilo správnû
zvolen˘m postupem sníÏit náklad
zemního plynu v cenû tepelné energie
v tûchto kategoriích odbûru o dal‰í
aÏ 3%.

Tyto faktory se pfiíznivû promítnou
do ceny tepelné energie na v‰ech stup-
ních odbûru, tedy i pro samostatnû kal-
kulované zdroje v rámci mûsta Ti‰nova.
SníÏení nákladÛ u tûchto zdrojÛ bude
sdûleno odbûratelÛm individuálnû
s ohledem na diference v˘‰e tohoto sní-
Ïení u jednotliv˘ch zdrojÛ.

Pro kategorii odbûru v rámci cenové
lokality jsou pro v˘robu tepla ze zem-
ního plynu tyto dvû komodity – zemní
plyn a elektrická energie – hlavním fak-
torem ovlivÀujícím cenu vyrobené te-
pelné energie. Náklady paliva tvofií
pfiibliÏnû aÏ 60 % ceny tepla a náklady
elektrické energie dal‰ích témûfi 6% cel-
kové ceny tepla. Je tedy zfiejmé, Ïe
sníÏené náklady paliva se pfiíznivû
promítnou do ceny vyrobené tepelné
energie a to i pfies zv˘‰ení nákladÛ na
elektrickou energii.

V Ti‰novû spoleãnost TEPLO T s. r. o.
pfiedpokládá meziroãní sníÏení ceny aÏ
o 7% oproti cenám roku 2008. Ve IV.
ãtvrtletí 2009 dodavatel tepla provede
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¤ÍJEN ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 3. 10. 10.00 volejbal muÏi Lokomotiva – Ingstav Brno
13.00 volejbal muÏi Lokomotiva – Ingstav Brno
20.00 futsal I. FC Kvûtnice – NASAN Brno

Sobota 17. 10. 10.00 volejbal muÏi TJ Tesla Brno
13.00 volejbal muÏi TJ Tesla Brno
20.00 futsal I. FC Kvûtnice – Pivovar Vy‰kov

Nedûle 18.10. 15.00 házená muÏi B Brno IV.
17.00 házená muÏi A Zlín

Sobota 24.10. 10.00 volejbal muÏi Sokol Letovice
13.00 volejbal muÏi Sokol Letovice

Nedûle 25.10. 11.00 házená muÏi B Sokol Juliánov

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pondûlí 12. 10. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 13. 10. 9.00 – 17.00 Móda Prostûjov – konfekce
Stfieda 14. 10. 9.00 – 17.00 Móda Prostûjov – konfekce
âtvrtek 15. 10. 9.30 – 17.00 Second hand
Pondûlí 19. 10. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 20. 10. 10.00 – 18.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 21. 10. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 22. 10. 9.00 – 17.00 Prodej obuvi
Pondûlí 26. 10. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Pátek 30. 10. 9.00 – 17.00 Prostûjovská móda – konfekce
Pátek 6. 11. 11.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Sobota 7. 11. 9.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Nedûle 8. 11. 9.00 – 16.00 Mezinárodní expozice minerálÛ

rekalkulaci celkov˘ch nákladÛ a pfiepo-
ãet pfiedpokladu spotfieb tepla a plateb
jednotliv˘ch odbûratelÛ a adekvátnû
k tomu i úpravu – sníÏení pfiedpisÛ zá-
loh odbûratelÛ.

TT

Pro prvÀáãky a dûti
pfied‰kolní

Základní ãlánek hnutí Brontosau-
rus – 1. Brìo Ti‰nov Gingo má druÏinku

Brìátek pro dûti pfied‰kolní a prvÀáãky.
Scházíme se uÏ druh˘ rok v pondûlí
v 16 – 18 hod. na ulici Riegrova v klu-
bovnû u DDM, dûti se dozví spoustu za-
jímavostí o pfiírodû a svûtû kolem nás
s dobrou partou a kupou her hlavnû
v pfiírodû.

Pokud chcete, mÛÏete nûkteré pon-
dûlí pfiijít kouknout a v pfiípadû del‰ího
zájmu o oddíl pfiejít poté ve druhé tfiídû
do „velkého“ Brìa. Tû‰íme se na nová
Brìátka!



23TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2009

Pfied pÛlstoletím

V záfií roku 1959 se v Ti‰novû s vel-
kou slávou a nad‰ením konaly oslavy
pod názvem „700 let mûsta Ti‰nova“.
Ve skuteãnosti to nebylo tolik let, co
Ti‰nov existuje, tím ménû oslavy mûsta,
kdyÏ Ti‰nov byl vesnicí, ale jistû star‰í.
Úfiednû je mûstem od
roku 1788. Bylo to
v‰ak v ten ãas v módû
pfiedhánût se v osla-
vách skuteãn˘ch ãi
domnûl˘ch v˘roãí.
Nic to ale neubírá na
tom, Ïe to byly oslavy
krásné a dÛstojné,
do nichÏ se zapojili
obãané mûsta, rodáci
i náv‰tûvníci s ne-
v‰ední chutí a radostí
i s jistou dávkou
nostalgie na doby
dávno minulé. Místní
národní v˘bor pozval
hosty a rozeslal po-
zvánky, organizátofii
se pustili do práce,
hudebníci cviãili své
produkce, mládeÏ na-
cviãovala historické
tance a velkou roli sehráli ãlenové Kara-
sova divadla, ktefií se ujali tûch akcí,
které pak mûly nejvût‰í úspûch.

Oslavy zahájily slavnostní fanfáry
z balkonu radnice, ozdobené vûnci, fá-
bory a nápisem „Vítáme rodáky mûsta“.
Obecní bubeník ohla‰oval pofiad slav-
ností po v‰ech ulicích a nároÏích. V sále
sokolovny se konalo slavnostní zasedání
mûstské správy a honorace, pfiítomen
byl tehdej‰í ministr vnitra Rudolf
Barák, udûlovala se uznání, ãestná ob-
ãanství a podobnû. Na námûstí se 

konala pfiehlídka historick˘ch aut
a motocyklÛ. Veãer byl potom slavnostní
kabaret. Zpívali ãlenové dávného ãte-
náfisko-pûveckého spolku „Kvûtnice“
Robert Balá‰, Vilém Máca, Rudolf
·ikola, pánové Slanina, Homolka
a dal‰í za fiízení pana Továrka. ·lo jakoby
o nácvik pro uvítání rakouského arcivé-

vody Ferdinanda.
Slavnostní sbor mûl
‰pr˘movn˘ text, kdy
opakováním hudební
fráze docházelo ke
zkomolení v˘znamu.
Tak kupfi. „ãin Ïes
vlasteneck˘ vykonal“
se opakovalo neu-
stále ve frázi „necky,
necky, necky...“,
v textu „aÈ Ïádná
ruka více jiÏ...“ znûlo
snad dvacateré „ru-
kavice, rukavice, ru-
kavice“, v textu „tvÛj
ãin budiÏ oslaven!“ se
opakovala fráze „osla
ven!, osla ven!, osla
ven!" aÏ jeden ze zpû-
vákÛ se jakoby dovtí-
pil a utekl z jevi‰tû
a text „vyvolen˘ ku

slávû“ pak vyznûl „ vy vole, vy vole, vole,
vole...“ „Bábinka“ Josefa Hlinûnská
a Robert Balá‰ zpívali Ha‰lerovu „Na cí-
safisk˘ louce stojí fiada topolÛ“ – potlesk
byl neutuchající a museli nûkolikrát
opakovat, aÏ prosili o smilování. Scénka
se stále slibovan˘m a neuskuteãnûn˘m
koupali‰tûm mûla pfiedehru v pfiedvá-
dûní koupacích úborÛ k v‰eobecnému
gaudiu. Dámy v ‰atech skoro veãerních
a páni v plavkách, které zahalovaly cel˘
trup jako kdysi dámské jednodílné.
Konãily to tehdy je‰tû veleodváÏné
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„adamky“ v pfiedvedení ZdeÀka
Chutného zvaného „Banán“ – dámy
byly jistû potû‰eny jeho vystoupením.
Korunu scénce nasadila situace, kdy
nad hotov˘m koupali‰tûm vystoupil na
skokansk˘ mÛstek „Jaró‰“ Halouzka,
pfiedstavující zaslouÏilou osobu, a po
proslovu za fanfár jako – první ãestn˘
koupající se – skoãil
do bazénu (propad-
li‰tû). Vtom ale vy-
bûhl plavãík s fievem:
„Poãkat, vÏdyÈ tam
není voda!!!“ Pan
Slanina – kdysi ti‰-
novsk˘ Jeník v Pro-
dané nevûstû – zazpí-
val kuplet s refré-
nem, kter˘ opakovalo
celé hledi‰tû: „Ten
ná‰ Ti‰Àov je perlou
Moravy, jak âechÛm
Praha na bfiehu
Vltavy, co v sobû tají
vesel˘ch dûv, Ïijí pro
krásu, lásku a zpûv!“

Paní uãitelka
Marie Valová zazpí-
vala slavnou árii
z „Mamselle
Nitouche“ a také oblíben˘ ti‰novsk˘
tenorista Karel Pospí‰il (vulgo „Laso“)
dodal kabaretu lesku. Lepé dûvy za-
tanãily kankán, pfii‰la i scénka
s Chaplinem a také Lubo‰ Kosteleck˘
mûl úspûch se sv˘m vystoupením.
Kabaret reÏíroval prof. Karel Cejnek
a Ïertovnû uvádûl Pavel Máca, na kte-
rého na závûr  k dovr‰ení legrace
spadla opona.

Sobotní veãerní slavnostní ples se
konal ve vyzdobené sokolovnû ve tfiech
sálech. V divadelním sále velk˘ orchestr

za fiízení Jakuba Horáka, ve starém
sále (tûlocviãna) hrál taneãní orchestr
Karasova divadla a dal‰í hudební pro-
dukce byla v loutkovém sále. Lidé pfie-
cházeli z jednoho sálu do druhého
a kaÏd˘ si mohl vybrat. Pod obrovit˘m
ka‰írovan˘m lustrem ve dvoranû soko-
lovny se zahajovalo polonézou a pak ‰est

kol tanãilo âeskou
besedu. Zvlá‰tû zau-
jala ãtverylka – v‰e
v krojích ãi dobovém
obleãení z 19. století.
Kost˘my byly z diva-
delní pÛjãovny i ze
zásob ti‰novského
divadla, paruky
a ‰minkování dodaly
autenticity. Zaslou-
Ïili se o to pan uãitel
Bohumil Hraniãka
a pánové Emil
Zvûfiina a Josef
Dokoupil. Nedûle
byla ve slavnostním
od rána aÏ do veãera.
Mûsto bylo vyzdo-
beno koberci, fábory
a vlajkami, bylo sly-
‰et slavnostní vyzvá-

nûní zvonÛ – dva z nich byly tehdy jen
tfii roky staré, pofiízené za faráfie Josefa
Války, konaly se slavné bohosluÏby
(aã byla totalita). Kdo mohl, pootvíral
staré skfiínû a vytáhl róby a obleãení
je‰tû z císafisk˘ch dob – od rodin po
Müllerov˘ch, Zbirovsk˘ch, DrbalÛ a dal-
‰ích. Chodilo se v nich cel˘ den, dokonce
i do kostela. Souãástí oslav byla také
pfiipomínka zbudování Ïeleznice z Brna
do Ti‰nova (1885) a pozdûji pak do Îìáru
– takzvané „Horky“ (1905). Vykládá se,
Ïe kdyÏ byla Ïeleznice zavedena do
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Brna, vypravila se ti‰novská delegace
aÏ k císafii pánu se suplikou, aby byla
prodlouÏena aÏ do Ti‰nova. Císafi pán
pr˘ nechtûl zprvu vyhovût, ale kdyÏ mu
jeden radní sdûlil, Ïe Ïelezná dráha po-
vede aÏ k nebeské bránû (klá‰ter Porta
coeli – Brána nebes), tu pr˘ zboÏn˘ moc-
náfi uznal, Ïe by se mu to mohlo také nû-
kdy hodit, a tak „Eisenbahn“ aÏ do
Ti‰nova byl schválen a povolen.

Odpoledne se konalo slavné pfiiví-
tání arcivévody Ferdinanda, kterého
hrál p. Formánek. MocnáfiÛv zástupce
pfiijel po staré trati z Drásova historic-
k˘m vláãkem taÏen˘m silnû koufiící lo-
komotivkou Terezou, doprovázen ãetnou
asistencí dvorské kamarilly, mezi nimi
i autorem tûchto fiádkÛ, tehdy devate-
náctilet˘m studentem, kter˘ dnes loví
v pamûti vzpomínky... Do Ti‰nova se
sjelo údajnû na dvacet tisíc lidí, nádraÏí
bylo pfieplnûné. Lidé stáli i na térové
stfie‰e skladÛ a záchodÛ, která se s nimi
dokonce probofiila – nikomu se ale nic
nestalo, jen bylo pár odfienin a vzruchu.
Bfieskné fanfáry a pan starosta s prv-
ním radním (pánové Sobotka a Válka)
uvítali pana arcivévodu. StarostÛv pro-
jev vzbudil salvy smíchu pro koktavost
a rÛzná pfiefieknutí inspirovaná Vlastou
Burianem. Pak pan arcivévoda mûl také
projev, kde lámanou ãesko-nûmãinou
sdûlil, Ïe „je poìé‰en takof˘m p‰ifítá-
n˘m a sdrafí cély Ti‰nowitz ot cisarÏ
pán a jáky to jést kum‰t, Ïe glajza – ten
‰ín, je direkt fédle techo bánhóf
– nadrarÏi a pynklich fédle tych glajza
je postáfén ten nádraÏ – ten bánhófge-
bojde. To ‰taci hned fedle tych glajzi, któ
to fykaumal, ten záslou‰í metail!“ A me-
tál dostal pan starosta hned u nádraÏí
za zvuku pûveckého sboru s v˘‰e uvede-
nou zkomoleninou. Zaznûl bfieskn˘
Radeck˘-mar‰ a za Kmochov˘ch po-

chodÛ, které hrálo kolik kapel, se pocho-
dovalo do sokolovny za skoro desítkou
koãárÛ a bryãek, taÏen˘ch v pfiípadû
pana arcivévody ãern˘m dvouspfieÏím,
které fiídil Josef Pavlíãek. Cylindry, bu-
fiinky, ãamary, sluneãníky, lidové kroje,
girlandy kvûtÛ a vûncÛ, cechovní po-
stavníky s mistry a tovary‰i zanikl˘ch
cechÛ, historické prapory s rakousko-
uhersk˘m dvouhlav˘m orlem, ovûnãené
koãáry, veteráni s praporem, hasiãi
v historick˘ch krojích, starodávné dût-
ské koãárky, nûkteré s Ïiv˘mi dûtmi, to
v‰e vytváfielo bohat˘ kolorit slavnosti.

Na hfii‰ti za sokolovnou se pak ko-
nalo opût legraãní vítání (aby sly‰eli i ti,
co se nedostali blízko k nádraÏí), pro-
jevy a „unafény“ pan arcivévoda se
„otépral“ k osvûÏení. Zatím na prostran-
ství se konala fiada akcí a atrakcí, ne-
chybûly houpaãky, stfielnice, engr‰píl
(kolotoã), postilion rozná‰ející specielní
po‰tu a pfiedvádûla se starobylá jízdní
kola. Byla zfiízena i obecní ‰atlava, kde
policajti s chocholy na helmách zavírali
provinilce (kradly se hrozny z v˘zdoby).
Pochmurn˘ stánek mûla „Madamme
Sybylla“ paní M. Kadlecová, která o-
dûna v ãerné róbû, na‰minkovaná
a s dvûma naãernûn˘mi husími kfiídly
na hlavû, kfií‰Èálovou koulí a ãernou
koãkou vû‰tila na trojnoÏce zájemcÛm
budoucnost. Nad svahem u b˘val˘ch te-
nisov˘ch kurtÛ stála konstrukce s vyvû-
‰en˘mi malÛvkami (mám je je‰tû nûkde
schované) a paní Draha Hortová
s J. Kadlecem zpívali za doprovodu heli-
gonky kramáfiské písnû o tûch hrÛzo-
stra‰n˘ch mordech, o kanon˘ru JabÛr-
kovi u „Králov˘ho Hradce, lítají tam
koule prudce...“ a „Na hranicích mûsta
nûmeck˘ho" o hrabûti Fridolínovi.
Jednotlivé v˘jevy ukazovala paní Draha
hÛlkou tak zufiivû a u refrénu se pohou-
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Sport

Atletick˘ klub AK Ti‰nov
www.aktisnov.cz

pofiádá 5. roãník Skokanského trojboje
druÏstev (dálka, v˘‰ka, trojskok)
o pohár Geodetické kanceláfie Souãek
a Atletick˘ ãtyfiboj pro dûti (60 m,

dálka, míãek, vytrvalost) kter˘ se usku-
teãní v rámci kulturního a sportovního
programu Václavsk˘ch hodÛ.
Místo konání:
Ti‰nov, hfii‰tû u Z· nám. 28. fiíjna
Den konání:
sobota 26. záfií 2009 v 9.00 hod.

Pofiadatel:
Atletick˘ klub AK Ti‰nov

Pfiihlá‰ky:
mobil: 608 080 590
email: martin.sebera@email.cz

Kategorie Roãník narození
pfiedpfiípravka II – chlapci a dívky 2002 a mlad‰í 60 m, dálka, míãek, 200 m
pfiedpfiípravka I – chlapci a dívky 2000-2001 60 m, dálka, míãek, 400 m
pfiípravka – chlapci 1998-1999 60 m, dálka, míãek, 600 m
pfiípravka – dívky 1998-1999 60 m, dálka, míãek, 600 m
mlad‰í Ïáci 1996-1997 60 m, dálka, míãek, 800 m
mlad‰í Ïákynû 1996-1997 60 m, dálka, míãek, 600 m
star‰í Ïáci 1994-1995 60 m, dálka, míãek, 1000 m
star‰í Ïákynû 1994-1995 60 m, dálka, míãek, 800 m

pávala a podupávala s takovou vervou,
Ïe jsme mûli obavy, aby nepotratila ãi
neporodila. Zda byla v poÏehnaném
stavu nebo jen vycpaná nûjakou duch-
nou nevím, ale nevûdûli to ani dal‰í po-
sluchaãi. Na jiném místû papou‰ek
Lorinka tahal planety, sázelo se do
Lutrie – Lotynky, prodával cukrkandl,
‰palky, cuc na ‰pejli, dokonce Ïebrali
Ïebráci a fla‰inetáfi hrál na verglu, aby
byla iluze kompletní. Turek sekal turec-
k˘ med, dále se prodával „Barendreck“
neboli pendrek, rÛzné cukrovinky, slad-
kosti, samozfiejmû prav˘ „prátwurst“,
mejdlíãka, lízátka a rÛzné peãivo, pivo
teklo proudem, nechybûly ani okurky
z láku, pûknû vytahované dfievûn˘m
skfiipcem z velikého sudu, a za dvacet
halífiÛ se prodával i lák v otluãeném ple-

cháãku. Îaludky mnozí mûli sice zka-
Ïeny, ale spí‰ z pfiemíry pozfieného.

Poãasí po v‰echny tfii dny pfiálo,
krásné babí léto se vydafiilo, lidé se
umûli slu‰nû pobavit bez hrubostí
a dnes tak oblíbené nevkusné sprostoty.
V‰ichni mûli z ti‰novsk˘ch oslav radost
– nikomu nevadilo, jak vlastnû star˘ je
Ti‰nov. Je‰tû bylo dost pamûtníkÛ sta-
r˘ch „zlat˘ch“ ãasÛ a je jen  ‰koda, Ïe
dnes se uÏ neumíme tak poveselit
a udûlat ‰pr˘m na vlastní triko. Také uÏ
ov‰em nejsou ãasy zlaté, ale krizové,
a to nejen v ekonomice!

Jan Vrzal
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Podûkování

Dûkujeme Ti‰novákÛm, ktefií se 4. záfií
2009 pfiijeli rozlouãit s na‰ím drah˘m
manÏelem a tatínkem panem OTTOU
HOLÁNKEM. Dûkujeme také za
v‰echna slova útûchy. Helena a Otto
Holánkovi, Wien

Dûkujeme v‰em pfiáte-
lÛm a znám˘m, ktefií se
pfii‰li naposledy rozlouãit
s panem EMILEM
KUDRNOU. Dûkuje syn
Emil a dcera Petra
s rodinami.

Vzpomínky

Dne 28. záfií uplyne 7 rokÛ od chvíle,
kdy nás navÏdy opustila paní HELENA
·IMANOVÁ roz. Klembarová. Stále
s láskou vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku dûkují maminka, bratr s rodinou
a manÏel s rodinou.

Dne 14. záfií uplynuly 2 roky od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil  ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek, bratr a str˘c
pan FRANTI·EK POKORN¯. Za ti-
chou vzpomínku dûkují manÏelka a dûti
s rodinami.

Dne 9. 10 to bude 15
rokÛ, co nás opustil pan
OLD¤ICH DVO¤ÁK.
Stále vzpomíná rodina.
Kdo jste ho mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.
Dûkujeme.

Dne 30. 9. bude tfietí
v˘roãí od úmrtí pana
JANA V¯ROSTY. Vzpo-
míná manÏelka.

I kdyÏ ãas ubíhá, v srdcích
s námi stále zÛstává‰.

Dne 25. záfií uplyne
6. smutn˘ rok, kdy nás
opustil milovan˘ man-
Ïel, tatínek, dûdeãek,
bratr, ‰vagr, str˘c pan
LADISLAV WEIDLICH.
Za tichou vzpomínku

dûkuje manÏelka a dcera s rodinou.

Dne 2. 10. vzpomeneme nedoÏit˘ch
80. narozenin pana JOSEFA REÎNÉHO.
Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.
S láskou manÏelka a synové s rodinami.

Hlavní rozhodãí: Martin Sebera
Závodní kanceláfi, ‰atny:
Z· nám. 28. fiíjna v Ti‰novû (závodní
kanceláfi otevfiena od 8.15 hod)
Prezentace závodníkÛ:
Nejpozdûji v 8.45 hod.
Technické podmínky:
Závodí se podle pravidel atletiky. Ve
skoku do dálky a trojskoku má závodník
maximálnû 3 pokusy, ve skoku do v˘‰ky
maximálnû 7 pokusÛ. Pozn: Trojskok se
skládá ze tfií skokÛ, které musí b˘t pro-
vedeny tak, Ïe pfii prvním skoku závod-
ník doskoãí na stejnou nohu, kterou se
k prvnímu odrazil, pfii druhém skoku
dopadá na opaãnou nohu a z ní se od-
ráÏí k poslednímu skoku. Tedy pofiadí

nohou mÛÏe b˘t levá-levá-pravá nebo
pravá-pravá-levá.
V˘sledky:
ObdrÏí v‰ichni zúãastnûní na poÏádání
e-mailem.
Ceny: vÏdy 3 závodníci (ceny vûcné)
âasov˘ pofiad:
Bude upraven podle poãtu pfiíchozích.
Ve 9.00 hodin bude zahájena první dis-
ciplína ãtyfiboje (60 m), dal‰í disciplíny
budou následovat pfiibliÏnû s 15-ti
minutov˘mi pfiestávkami. Skokansk˘
trojboj se uskuteãní v prÛbûhu ãtyfiboje
mládeÏe. Pfiedpokládané ukonãení
závodu do 12.00.
Závodníci odpovídají za svÛj zdravotní
stav a startují na vlastní nebezpeãí!



Dne 29. záfií 2009 uplyne
10 let ode dne, kdy tento
svût opustil, ale v srdcích
bliÏních zÛstává, pan
Ing. FRANTI·EK MERTA.
S láskou vzpomíná
manÏelka, dcera a syn

s rodinami.

Dne 25. 9. to bude rok,
kdy nás opustil manÏel,
tatínek, dûdeãek pan
MIROSLAV OPLT. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi. Stále
vzpomíná manÏelka

a dcery s rodinami.
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Inzerce

Pronajmu byt 2+1 na Kvûtnici, ãásteã-
nû zafiízen˘. Tel.: 604 242 297

Nabízím pronájem bytu 2+1 s pfiísl.
v rodinném domû v Ti‰novû. Cena doho-
dou. Tel.: 737 837 724

Pronajmu 1+1 v Ti‰novû, zafiízen˘.
Cena 6.700,- Kã. Tel.: 604 535 908

Pfienechám byt 1+1 v Brnû, klidná
ãtvrt. V̆ hled aÏ na Pálavu, bez náhrady.
Tel.: 773 118 288 po 18. hod.

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

Prodám DB 3+1, Ti‰nov, sídl. Kvûtnice.
Cena 1.750.000 Kã. Tel.: 774 977 793

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

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

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

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

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

Nabízím pronájem kanceláfie (21 m2)
v centru Ti‰nova. Tel.: 603 810 670

Prodám brambory na uskladnûní
cena 6 Kã/kg, vãetnû dopravy Ti‰nov
a okolí. Tel.: 777 661 618

Koupím JAWU se sajdou.
Tel.: 603 155 709

Koupím vojenskou v˘stroj a v˘zbroj
z 1. a 2. svût. války – bodáky, dale-
kohledy, zbranû, fotografie, knihy.
Tel.: 723 539 270

VáÏn˘ zájemce koupí obraz J. Jambora.
Seriózní jednání. Tel: 604 347 541

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

Nabízím profesionální hlídání dûtí.
Kontakt: Iva Cabálková, 602 556 460

Finanãnû zajímavá práce. Od 18 let
vûkovû neomezeno. PoÏadujeme praco-
vitost, spolehlivost, dobré vystupování.
Nabízíme rychlé za‰kolení, pfiíjemn˘
pracovní kolektiv, volnou pracovní dobu.
Tel.: 739 206 294

Provádíme zámeãnické a sváfieãské
práce, soustruÏení a dûlení mate-
riálu. Petr Hlubinka – kovov˘roba,
Mr‰tíkova 1737, Ti‰nov-Trnec,
T/F: 549410147, M: 603420867

Úklidová firma âIKO Ti‰nov pfiijme
pracovnici na úklid na zkrácen˘ prac.
úvazek. Tel.: 603 276 508
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