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o velice pestrém poãasí pfiedchozích
dvou mûsícÛ v závûru srpna udefiil
podzim. S nadûjí na návrat babího
léta tedy vstupujeme do zaãátku

‰kolního roku.
Zatímco zaãátek ‰kolního roku v základ-

ních a stfiedních ti‰novsk˘ch ‰kolách probíhal
jako obvykle, první záfií na M· Horova zname-
nalo pro toto pfied‰kolní zafiízení v˘znamnou
událost. Prakticky po dvaceti letech z pÛvod-
ních jeslí nároãnou pfiestavbou vzniklo nové
kfiídlo matefiské ‰koly. Do dvou nov˘ch tfiíd
tedy vstoupilo 50 nov˘ch ‰koláãkÛ. Podafiilo se
tak vãas vyfie‰it stoupající poptávku po umís-
tûní dítûte v matefiské ‰kole vyvolanou pfiede-
v‰ím rozvojem mûsta v oblasti Hony za
Kuk˘rnou a novou legislativou upravující pod-
mínky matefiské dovolené. Celkové náklady
na rekonstrukci vãetnû nového nábytku a vy-
bavení ãinily 8,5 mil. Kã a akce se tak stala
nejvût‰í investiãní akcí tohoto rozpoãtového
roku. U ‰kol je‰tû chvíli zÛstaneme.
Pfiipomenu, Ïe po loÀské rekonstrukci a zatep-
lení obvodového plá‰tû na M· Kvûtnická (za
více neÏ 5,5 mil. Kã) a leto‰ním roz‰ífiení
M· Horova máme zaÏádáno o dotaci na zatep-
lení a v˘mûnu oken na budovû M· Sluníãko.
Zb˘vá tedy vyfie‰it nûkteré interiérové záleÏi-
tosti pfiístupové komunikace v areálu
M· U Humpolky a celá síÈ ti‰novsk˘ch matefi-
sk˘ch ‰kolek je zaji‰tûna moderními budovami
vyhovujícími poÏadavkÛm 21. století.

Velk˘m úspûchem je rovnûÏ získání pfií-
slibu patnáctimilionové dotace na komplexní
zateplení obvodového plá‰tû v‰ech pavilonÛ
a propojovacích objektÛ vãetnû v˘mûny oken
Z· námûstí 28. fiíjna. Dotaci, která by mûla po-
kr˘t zhruba polovinu oãekávan˘ch nákladÛ,
jsme získali z evropsk˘ch fondÛ  prostfiednic-
tvím Operaãního programu Îivotní prostfiedí.
V souãasné dobû probíhá pfiíprava podmínek
v˘bûrového fiízení na dodavatele prací tak, aby
práce na nejvût‰í investiãní akci mûsta pro
pfií‰tí rok mohla zaãít co nejdfiíve.

Do tfietice dobrá zpráva t˘kající se rezortu
‰kolství. Jak jsme v prÛbûhu roku informovali,
probíhá úprava odpoãinkov˘ch parkov˘ch
ploch v prostorách obou základních ‰kol a v tû-
sné blízkosti M· Horova. Smyslem tûchto

úprav je nejen zlep‰ení vybavenosti ‰kolsk˘ch
zafiízení, ale téÏ otevfiení odpoãinkov˘ch pro-
stor ‰ir‰í vefiejnosti. V následujících dnech bu-
dou tato novû upravená vefiejná prostranství
slavnostnû pfiedávána do provozu. Z vût‰í
ãásti tak budou smysluplnû vyuÏity prostfied-
ky, které jsme dostali jako odmûnu za loÀské
vítûzství v soutûÏi „Obec pfiátelská rodinû“.
O konkrétních zahajovacích akcích budeme in-
formovat v dal‰ích ãláncích a ãíslech TN.

V prÛbûhu záfií a fiíjna stavební firma
M-Silnice a.s. postaví nov˘ úsek cyklostezky
v prostoru „dfievoplac“ na Ostrovci. Navazující
úsek víceúãelové cesty k novému mostu u Ïe-
lezniãního pfiejezdu bude upraven asfaltov˘m
recyklátem a vybaven vefiejn˘m osvûtlením
tak, aby bylo moÏno bez kolize s dopravou za-
jistit bezpeãn˘ cyklistick˘ provoz.

Kromû rozpaãit˘ch krajsk˘ch doÏínek,
které díky leto‰nímu „neÏÀovému poãasí“ pro-
bûhly v dobû, kdy znaãná ãást úrody je je‰tû na
polích, bude mûsíc záfií i mûsícem mnoha spo-
leãensk˘ch a kulturních událostí. Dovolím si
pfiipomenout alespoÀ dvû tradiãní akce, které
k na‰emu mûstu jiÏ neodmyslitelnû patfií.
V sobotu 11. záfií bude ti‰novské námûstí opût
zaplnûno nádhern˘mi auto i moto – veterány.
Pfiehlídka historick˘ch vozidel a jejich propa-
gaãní jízda do Lomnice a zpût se stala oblíbe-
nou zábavou pro mnohé z nás a není tfieba
tento nostalgick˘ svátek techniky podrobnûji
pfiipomínat. Popfiejme si tedy alespoÀ pûkné
poãasí. Pfiiznejme si, Ïe hlavnû sluneãné po-
ãasí rovnûÏ rozhoduje o úspû‰nosti hlavního
svátku mûsta – Svatováclavsk˘ch hodÛ. Ty
leto‰ní plánujeme na sobotu 25. 9. Tradiãní
a tedy „povinn˘“ hodov˘ program bude samo-
zfiejmû doplnûn o mnoho doprovodn˘ch akcí na
rÛzn˘ch místech mûsta a pestr˘ kulturní pro-
gram na námûstí. Vûfiím, Ïe i tradiãní jarmark
s cukráfisk˘mi dobrotami a obãerstvením pfii-
spûje k dobré pohodû hodov˘ch slavností.
Berte tato oznámení i jako pozvánku na tra-
diãní akce, které patfií k ti‰novskému dûdictví.

Do prvního mûsíce nového ‰kolního roku
i do tûch dal‰ích pfieji zvlá‰tû ‰kolákÛm a je-
jich rodiãÛm co nejvíce radostí, pohody a ús-
pû‰n˘ch dnÛ. A nám v‰em pfiíjemné babí léto.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

P
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE NÁSLEDUJÍCÍ V¯BùROVÁ ¤ÍZENÍ:

1. Vedoucí odboru správy majetku a investic

PoÏadavky:
– V· vzdûlání právního nebo technického zamûfiení
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû a praxe v oboru vítána 
– zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ od nástupu
– znalost práce s PC
– ¤P skup. B
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost

a ãasová flexibilita
– nástup dle dohody, nejlépe 1. 12. 2010

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 11.

2. Referent odboru finanãního
(správa poplatkÛ a vymáhání pohledávek)

PoÏadavky:
– S· vzdûlání v oboru 
– znalost zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû
– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná

do 18 mûsícÛ od nástupu
– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi
– nástup dle dohody, nejlépe 1. 12. 2010

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 8 – 9.

3. Referent odboru územního plánování
a stavebního fiádu (referent stavebního úfiadu)

PoÏadavky:
– V·, popfiípadû S· stavebního ãi právního smûru
– znalost zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû (zákon ã. 183/2006 Sb.;

zákon ã. 128/2000 Sb.; zákon ã. 500/2004 Sb.)
– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná

do 18 mûsícÛ od nástupu
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– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi
– nástup dle dohody, nejlépe 1. 11. 2010.

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech za-
mûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 9 – 10.

4. Referent odboru územního plánování
a stavebního fiádu (referent územního plánování)

PoÏadavky:
– autorizovan˘ architekt, kterému byla udûlena autorizace pro obor územní

plánování nebo bez specifikace oboru podle zvlá‰tního právního pfiedpisu,
nebo vysoko‰kolské vzdûlání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování
a nejménû 3 roky praxe pfii v˘konu územnû plánovací ãinnosti ve vefiejné
správû, nebo vysoko‰kolské vzdûlání pfiíbuzného oboru, uznaného
pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysoko‰kolské vzdûlání
se stavebním zamûfiením a nejménû 3 roky odpovídající praxe

– znalost zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû (zákon ã. 183/2006 Sb.;
zákon ã. 128/2000 Sb.; zákon  ã. 500/2004 Sb.)

– zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ od nástupu
– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi
– nástup dle dohody.

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 10.

ZÁJEMCI O TYTO PRACOVNÍ POZICE SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 30. 9. 2010
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz

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

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

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

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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Zásady a rozsah volební
kampanû v médiích a na
plochách ve vlastnictví mûsta

Ti‰novské noviny
• Kandidující politické strany, hnutí ãi

koalice mají moÏnost zvefiejnûní vlast-
ní tiskové prezentace. Maximální roz-
sah prezentace je 1 strana A5, a to ve
dvou vydáních Ti‰novsk˘ch novin
pfied konáním voleb. 

• Cena za inzerci bude úãtována v sou-
ladu s platn˘m ceníkem inzerce
v Ti‰novsk˘ch novinách. 

• MoÏnost zvefiejnûní prezentace lze do-
hodnout s tajemnicí Redakãní rady
Ti‰novsk˘ch novin paní ·árkou
Kubátovou (MûÚ Ti‰nov, Odbor kultu-
ry a ‰kolství, Radniãní 14, 666 01
Ti‰nov, tel.ã. 549 439 822, e-mail: ku-
batova@tisnov-mesto.cz).

• Termíny:
Ti‰novské noviny ã. 16 – uzávûrka in-
zerce 13. 9. 2010 v 16.00 – noviny vy-
chází 22. 9. 2010
Ti‰novské noviny ã. 17 – uzávûrka in-
zerce 27. 9. 2010 v 16.00 – noviny vy-
chází 6. 10. 2010

Ti‰novská televize
• MoÏnost prezentace v Ti‰novské tele-

vizi nebude mûsto zaji‰Èovat.

Internetové stránky mûsta Ti‰nova
• MoÏnost prezentace na internetov˘ch

stránkách nebude mûsto zaji‰Èovat.

Plakátovací plochy pro úãely voleb
rozmístûné ve mûstû Ti‰novû
• Na vefiejném prostranství budou dne

30. 9. 2010 rozmístûny mobilní plaká-
tovací plochy pro prezentaci volebních
stran. Seznam míst je uveden v pfií-
loze. Tyto plochy budou odstranûny
13. 10. 2010.

Plakátovací plochy ve správû
Mûstského kulturního stfiediska
v Ti‰novû
• Po dohodû s fieditelem MûKS nebude

zaji‰Èována moÏnost prezentace voleb-
ních stran na plakátovacích plochách
ve správû MûKS Ti‰nov.

Umístûní reklamních zafiízení
na vefiejném prostranství
• Jedná se zejména o umístûní reklam-

ních zafiízení typu „A“ na vefiejném
prostranství. 

• Tato zafiízení podléhají zpoplatnûní
v souladu s vyhlá‰kou mûsta
ã. 13/2003 ve znûní vyhlá‰ek ã. 1/2004
a 7/2004 sazbou 50 Kã/m2/mûsíc
(za kaÏd˘ zapoãat˘ mûsíc).

• Pfied umístûním tûchto zafiízení je
nutné vyplnit formuláfi „Ohlá‰ení
k místnímu poplatku za uÏívání vefiej-
ného prostranství“, zaplatit místní po-
platek a dbát právních pfiedpisÛ, a to
pfiedev‰ím zákona o pozemních komu-
nikacích.

• Kontaktní osobou Odboru správy ma-
jetku a investic je paní Eva Zavfielová,
tel. ã. 549 439 851, zavrelova@tisnov-
mesto.cz.

Rozmístûní plakátovacích ploch
vyhrazen˘ch pro volební kampaÀ
ve mûstû Ti‰novû

1. námûstí Míru – na chodníku u po‰ty
2. námûstí Míru – na chodníku mezi

hotelem Kvûtnice a prodejnou Elektro
3. námûstí Komenského – na chodníku

pfied galerií V-Ateliér
4. kfiiÏovatka ulic Na Hrádku a Bezru-

ãova – v zeleném pásu pfied hfibitovem
5. ul. Brnûnská – na chodníku pfied res-

taurací U HammingerÛ
6. ul. Riegrova – v zeleném pásu pfied

sokolovnou Ti‰nov
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7. ul. Polní – v zeleném pásu smûrem
k sídli‰ti Kvûtnice

8. kfiiÏovatka ulic Cáhlovská a Brnûn-
ská – na chodníku pfied M· Humpolka

9. ul. Brnûnská – v zeleném pásu smû-
rem k ãásti „Trnec“ – pfied pilou

10. ul. Janáãkova – v zeleném pásu ved-
le chodníku pfied kruhov˘m objez-
dem u nádraÏí

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafiízení
distribuãní soustavy – rekonstrukcí,

oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací –
bude pfieru‰ena dodávka elektrické
energie:

Dne 9. 9. 2010 od 7.30 do 12.30 hod.
Obec: Ti‰nov
Vypnutá oblast: na ulici Brnûnská
budou bez napûtí popisná ãísla: 185,
196, 1739, 2, 3, 4, 6, 7, 475, 9 a 10.

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

Muzeum Brnûnska
¤ímskokatolická farnost Pfiedklá‰tefií

Dny evropského dûdictví 2010

VARHANICKÉ
MUZICÍROVÁNÍ

hraje Jaroslav ·tûpánek

nedûle 12. 9. ve 13, 14, 15 a 16 hodin

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
klá‰ter Porta coeli v Pfiedklá‰tefií

vstup vãetnû prohlídky klá‰tera zdarma

Oznámení

Podhorácké muzeum – poboãka
Muzea Brnûnska oznamuje, Ïe v˘stava
Zdenky Ranné (1919–1990), která mûla
b˘t zahájena v fiíjnu 2010, se z technic-

k˘ch dÛvodÛ neuskuteãní a bude se ko-
nat v náhradním termínu. Dûkujeme
v‰em soukrom˘m majitelÛm dûl
Z. Ranné, ktefií reagovali na v˘zvu
muzea a podpofiili pfiípravu v˘stavy.
Doufáme, Ïe na‰e spolupráce bude
pokraãovat i v budoucnu.

H. F.

Václavské hody 2010

Hlavní stárkovsk˘ pár Václavsk˘ch
hodÛ 2010 vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ
„O nejkrásnûj‰í hodové srdíãko“ (více
informací na samostatn˘ch plakátech).
Své v˘tvory dûti mohou pfiinést k pfied-
hodovému stánku na ti‰novské biotrhy
11. a 18. záfií, kde si nejen dûti mohou
zahrát hry a ochutnat tradiãní koláãky.
Pfiijìte a uvidíte! Tû‰í se na Vás ti‰nov-
ská chasa!
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MûKS Ti‰nov

pátek 10. záfií v 17.00 hod.
zahrádka MûKS

Jazzov˘ klub HM
TI·NOVSK¯ JAZZOV¯ MINIFEST

Stejnû jako vloni se konec pfiedcháze-
jící a zaãátek nové sezóny Jazzového klu-

bu odehraje
na zahrádce
M û K S .
Letos bude
m i n i f e s t
Ïánrovû po-
nûkud svo-
b o d n û j ‰ í .

Úãast pfiislíbily následující kapely:
Lady DragonFly – brnûnská skupina,
která sama sebe deklaruje jako pop-rock
Joe Cocker Band – revival vynikají-
cího anglického bluesrockového zpûváka
Lanugo – nadÏánrové praÏské sesku-
pení hrající moderní pop, jazz a soul
s jemn˘mi doteky elektroniky
Hluãní sousedé – kapela s francouz-
skou zpûvaãkou Céline Bossu, objevující
se pfieváÏnû na folkové scénû

stfieda 15. záfií ve 20.00 hod.
sál kina Svratka

Vystoupení cimbálové kapely
HOR≈ÁCKÁ MUZIKA

PETRA MIâKY
„Je to nejosobitûj‰í a nejpravdivûj‰í

moravská lidová muzika posledních de-
setiletí i souãasnosti. Chvílemi propuká
pfii jejich hraní skuteãn˘ jam session.
Janáãek i Bartók by urãitû mûli radost,“

fiekl o této
kapele hu-
dební re-
daktor âRo
Brno Jifií
Plocek.

Od doby svého vzniku v roce 1999
hraje skupina na fiadû akcí – festivaly
poãínaje (MFF StráÏnice, Myjava,
HorÀácké slavnosti aj.) a rÛzn˘mi kul-
turními programy konãe. Velmi
podstatnou ãástí ãinnosti muziky je po-
díl na udrÏování Ïiv˘ch zvykÛ a obyãejÛ
na HorÀácku. Nedávno skupinû vy‰lo
profilové CD Z koreÀÛ strom.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022.

pátek 17. záfií ve 20.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Koncert elektronické hudby
s videoprojekcí

MIDI LIDI
Midi lidi jsou v posledních mûsících

senzací a zjevením na ãeské elektro-
nické scénû. Mají za sebou dvû CD, jsou
ãerstv˘mi drÏiteli âeského lva za hudbu
k filmu Protektor a autorsky se podíleli
také na hudbû k aktuálnímu dokumen-
tárnímu filmu âesk˘ mír.

MIDI = technologie digitální syn-
chronizace elektronick˘ch nástrojÛ,
LIDI = Petr Marek, Markéta Lisá
a Prokop Holoubek. Jak vypadá nástro-
jov˘ park a koncertní produkce? Dva lap-
topy, jeden analogov˘ moog a midi bicí.
Projekce. Îádná svûtla. Electro. Veselé
i smutné zpûvy. Po hudební stránce jsou
sly‰et ozvuky nûmeck˘ch Kraftwerk, ale
také vliv kapel jako Cabaret Voltaire,
New Order, Shamen i mnoha dal‰ích
mimo-elektronick˘ch skupin.
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Koncert kapely pfiedstavuje sku-
teãnû souãasnou, velmi aktuální podobu
na‰í hudební scény a stojí za vidûní
v‰em vnímav˘m posluchaãÛm napfiíã
generacemi.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022.

sobota 18. záfií ve 14.00 hod.
galerie JamborÛv dÛm

VernisáÏ v˘stavy
PAVEL MARE· – obrazy, grafiky

V̆ stava je pofiádána ve spolupráci se
spoleãností Art Periscope u pfiíleÏitosti
20. v˘roãí malífiova pfiedãasného úmrtí.
O Ïivotû a tvorbû Pavla Mare‰e poho-
vofií na vernisáÏi jeho pfiátelé, v kultur-
ním programu vystoupí swingov˘ sou-
bor K. R. Band.

„Pavel Mare‰ byl talent od Pána
Boha, mûl nezamûniteln˘ rukopis, kter˘

vtiskl do
sv˘ch obra-
zÛ. Maluje
k r a j i n u
Vy s o ã i n y ,
v e s n i c k é
chalupy, rod-
né mûsto, ale
také záti‰í.

Vytvofiil desítky originálních kytic, kte-
ré jakoby se vymykaly z jeho tvorby
a naznaãovaly dal‰í smûr jeho umûlec-
kého v˘voje. Po dovolené u âerného
mofie tvofií toto téma dal‰í oblast jeho
tvorby. Obrazy mofie s pfiístavy patfií ne-
jen k zajímav˘m, ale také k tûm nejlep-
‰ím,“ pí‰e o autorovi ve svém slovníku
v˘tvarníkÛ Od Vevefií k Pern‰tejnu
Miroslav Pavlík. V̆ stava potrvá do 8. 10.

pondûlí 20. záfií v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Intimní divadlo Bláhové Dá‰i
EVE ENSLER: TùLO

Divadelní pfied-
stavení Tûlo je
dal‰ím z diva-
delnû-publicis-
tick˘ch projek-
tÛ, jimÏ se Eve
E n s l e r o v á
(a u nás reÏi-

sérka Irena Îantovská) vûnuje uÏ fiadu
let. První a velmi slavná hra Monology
vagíny pojednávala o hledání identity
dne‰ních Ïen napfiíã kulturami a konti-
nenty, integrálním pokraãováním
MonologÛ je Tûlo. Z autentick˘ch pfií-
bûhÛ rÛzn˘ch osob Enslerová stvofiila
a reÏisérka Irena Îantovská scénicky
velmi Ïivû odvyprávûla tragikomickou
historii Ïeny, která skrze své tûlo hledá
zpÛsob, jak si porozumût se svojí du‰í.
Odlehãené a pfiitom velmi dÛkladnû pro-
my‰lené je plastické a mnohotvárné he-
rectví tfií aktérek – Dagmar Bláhové,
Jitky Asterové a Michaely Sajlerové,
které spoleãnû vytváfiejí trojjedin˘ obraz
dne‰ní Ïeny, jejích rozporÛ a jejího hle-
dání.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022.

stfieda 22. záfií v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

1. koncert nové sezóny KPH
MARTIN VOJTÍ·EK – klavírní recitál

Martin Vojtí‰ek absolvoval klavír
a skladbu na AMU v Praze. Bûhem
studia se stal laureátem chopinovské
a beethovenské klavírní soutûÏe.
Pfiedstavil se obecenstvu na fiadû kon-
certÛ v rÛzn˘ch evropsk˘ch zemích, napfi.
ve Francii (PafiíÏ, Bordeaux), ·panûlsku
(Sevilla, Córdoba), ¤ecku (Krétsk˘ festi-
val) ãi Holandsku (Rotterdam).

Kromû ãetn˘ch nahrávek pro rozhlas
a CD natoãil pro âeskou televizi recitál
z dûl E. Satieho, V. Nováka a F. Chopina
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(2007). Posledním
i n t e r p r e t a ã n í m
projektem Martina
Vojtí‰ka je 10 kla-
vírních cyklÛ Erika
Satieho s recitací,
které pfiedstavil
s populárním ães-
k˘m hercem Pav-
lem KfiíÏem. V sou-
ãasné dobû pÛsobí

jako externí profesor na umûlecké fa-
kultû Steinhardt americké New York
University. Má samostatné heslo v nû-
mecké monografii Petera Hollfeldera
Die Klaviermusik.
Permanentky na celou sezónu KPH lze za-
koupit v kanceláfii MûKS, tel.: 549 410 082.

pátek 24. záfií v 10.00 hod.
sál kina Svratka

Divadlo HP Praha
JAK KRAKONO· PEKA¤KU

JÍ¤U NAPRAVIL

pondûlí 27. záfií ve 20.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Koncert z cyklu „Jen já a kytara“
LUBO· POSPÍ·IL

Podrobnosti budou zvefiejnûny
v pfií‰tím ãísle.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci záfií 2010

Salonky

23. 9. 2010
Kry‰tof Pavel z Liechtensteinu-
-Castelkornu a Morava v ãasech
tfiicetileté války

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 6. roãníku projektu „Salonky“
zájezd na státní hrad Pern‰tejn, kde
nav‰tívíme v˘stavu Kry‰tof Pavel

z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava
v ãasech tfiicetileté války, jejímÏ kuráto-
rem je Mgr. Michal Koneãn˘. V̆ stava na
pozadí Ïivota v˘znamné osobnosti ma-
puje historii Moravy v první polovinû
17. století, dramatické období tfiicetileté
války, ale také jedno z v˘znamn˘ch ob-
dobí v dûjinách samotného hradu
Pern‰tejna. Dále nav‰tívíme prohlíd-
kovou trasu ã. 1 se stálou expozicí
a zhlédneme téÏ v˘stavu „Podzim na
Pern‰tejnû“, aranÏmá z kvûtin, rostlin
a plodÛ podzimu v interiérech i areálu
hradu. Slavnostní v˘zdoba prohlídkové
trasy bude ukázkou dovednosti pracov-
níkÛ Národního památkového ústavu
a jím spravovan˘ch památkov˘ch ob-
jektÛ a profesionálního floristy Slávka
Rabu‰ice.
Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû nebo
telefonicky (549 121 001-5) v knihovnû.
Sraz úãastníkÛ: v 9.15 hod. na vlako-
vém nádraÏí.
Dopravu a vstupy (110,- Kã) si hradí
kaÏd˘ sám.
Pozor!!! Na hrad není zafiízena do-
prava, ãasté v˘stupy po schodech, jen
pro zdatné jedince!!!

Cestopisné besedy

30. 9. 2010 v 17.00
Kamãatka – zemû na konci svûta…

Roman Janusz a Mûstská knihovna
Ti‰nov Vás srdeãnû zvou na multimedi-
ální projekci – diashow s názvem:
Kamãatka – zemû na konci svûta…

Nezapomenutelná dobrodruÏství
z cesty na samotn˘ okraj Asijského kon-
tinentu, mezi sopeãné kuÏele svéráz-
ného poloostrova Kamãatky, prezento-
vána formou poutavé diashow s fiadou
jedineãn˘ch zábûrÛ, s doprovodn˘m
komentáfiem a stylov˘m hudebním
pozadím.
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…470 tisíc ãtvereãních kilometrÛ,
více neÏ 300 sopek, z toho 29 aktivních,
pfiekrásná panenská pfiíroda s fiadou
míst, která je‰tû ãekají na svého objevi-
tele… Mystická krajina posetá tryskají-
cími gejzíry, koufiícími fumaroly, ter-
málními prameny a fiadou jin˘ch geoter-
málních jevÛ… Nejvût‰í koncentrace
medvûdÛ hnûd˘ch na svûtû, obrovské
klimatické rozdíly v rámci poloo-
strova… Donedávna zakázaná pohra-
niãní oblast, kam po nûkolik desetiletí
nevkroãil Ïádn˘ cizinec, domov stalinov-
sk˘ch vysídlencÛ, vulkanologÛ, rybáfiÛ
ãi mizejících pÛvodních kmenÛ…

Zemû snÛ – krásná a svÛdná, leã
i tvrdá a nelítostná. To v‰e je Kamãatka
…ráj i peklo na samém konci svûta…

Oznámení o akcích v fiíjnu

Trénování pamûti
fiíjen: Ach, ta moje hlava!!!

V‰ichni obãas zapomínáme, máme
vût‰í nebo men‰í „okno“ – nemÛÏeme 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 zapamato-
vat témûfi cokoli, kdyÏ víte, jak na to. Ve
struãnosti se seznámíte s tím, jak fun-
guje 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 po-
znáte nové lidi, ze kter˘ch se moÏná sta-
nou Va‰i známí nebo i pfiátelé.

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v mûstské knihovnû nebo telefonicky na
ãísle 549 121 001-5 do 24. 9. 2010

Jeden svût
Spoleãnost âlovûk v tísni letos po

dvanácté zorganizoval filmov˘ festival
dokumentárních filmÛ o lidsk˘ch prá-
vech Jeden svût. V Brnû se promítalo
v t˘dnu od 22. do 30. bfiezna a vybrané
snímky bylo také moÏno sledovat v on-
line vysílání âeské televize. 

Novinkou leto‰ního roãníku je i pro-
gram Promítej i ty!, jeÏ umoÏÀuje komu-
koliv aktivnû se zapojit do ‰ífiení doku-
mentárních filmÛ Jednoho svûta.
Mûstská knihovna v Ti‰novû se tohoto
programu zúãastnila a vefiejnosti nabízí
ke zhlédnutí iránsk˘ filmov˘ snímek
Zemfiít ukamenováním. Projekce pro-
bûhne 7. fiíjna 2010 v 17.00 v pfiedná‰-
kovém sále mûstské knihovny.

Jedna v˘stava, dvû jubilea

Leto‰ní rok pfiiná‰í dvû v˘znamná
v˘roãí spojená se jménem Anny
Pammrové, osobnosti jiÏ neodmyslitelnû
patfiící k na‰emu regionu. 150 let uply-
nulo od jejího narození (29. 6. 1860)
a 65 rokÛ od její smrti (19. 9. 1945).
Ti‰novské obãanské sdruÏení nesoucí
její jméno pfiipravilo pfii této pfiíleÏitosti
v˘stavu, která pfiedstaví dva autory
dvou v˘tvarn˘ch ÏánrÛ. Milada ·kárová
vystaví bohatou kolekci fotografií zachy-
cujících dvû oblasti spojené s Ïivotní ces-
tou Anny Pammrové – Námû‰Èsko
a Îìárecko, Pavel Adamec pfiipravil
soubor lyrick˘ch kreseb s podobnou
tematikou.

Zatímco fotografie upoutají dÛrazem
na zasnûné kouzlo na‰emu srdci blízké-
ho koutu Moravy, v Adamcov˘ch pero-
kresbách pfiekroãíme i hranice do
Rakouska, kde Pammrová proÏila
dramatické období svého mládí. Proto
jsme pro v˘stavu zvolili název KRA-
JINY ÎIVOTA ANNY PAMMROVÉ.
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Její vnímaví náv‰tûvníci si pak mohou
prostfiednictvím umûleckého vidûní
autorÛ vytvofiit pfiedstavu o v˘jimeãném
osudu i duchovním rozmûru pozoru-
hodné osobnosti. Krajiny, jeÏ se staly je-
vi‰tûm jejího Ïivota, její osud dotváfiely
a jistû vybídnou náv‰tûvníky v˘stavy
k poznání tûch míst, která patfií k nej-
pÛsobivûj‰ím v na‰em regionu.

VernisáÏ v˘stavy Krajiny Ïivota
Anny Pammrové probûhne 18. záfií ve
14 hodin v galerii Diana v Ti‰novû.
Úvodní slovo bude patfiit Janu Lacinovi,
promluví téÏ vystavovatelé a v kultur-
ním programu zazní úryvky z dopisÛ
básníka Otokara Bfieziny jeho celoÏi-
votní pfiítelkyni. Poetické ladûní verni-
sáÏe podtrhnou hudební vstupy studen-
tek ti‰novského gymnázia.

V˘stava bude otevfiena ve dnech
18. – 19. záfií a ve dnech prodlouÏeného
svatováclavského víkendu 25. – 28. záfií,
vÏdy od 10 hodin do 16. 30 hod.

Srdeãnû zveme.
V̆ bor Spoleãnosti Anny Pammrové

V˘stava obrazÛ a tapiserií
na ÎernÛvce

Od 16. záfií 2010 mÛÏete zhlédnout
v Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce no-
vou v˘stavu obrazÛ a tapiserií. Její
autorkou je akademická malífika Emilie
Hosta‰ová, ãlenka sdruÏení Mixtum
compositum pfii Unii v˘tvarn˘ch
umûlcÛ âR.

Brnûnská rodaãka pro‰la studiem na
V·UP v Praze v ateliéru, kter˘ vedl

profesor Antonín Kybal, zakladatel mo-
derní ãeské tapiserie. Tam se její orien-
tace na textilní v˘tvarnictví roz‰ífiila
o hodnoty umûlecké, pfiedev‰ím o stu-
dium malby. Malba byla v Kybalovû
ateliéru základním fenoménem, tvofiila
v˘chozí souãást kaÏdé textilní realizace.
Tímto se Emilii Hosta‰ové otevfiel ‰i-
rok˘ v˘tvarn˘ prostor naplnûn˘ obrazy,
tapiseriemi a prostorov˘mi objekty.

V Brnû, kam se brzy po studiích
vrátila, stála u zrodu artprotisu. Vûnuje
se ale také kresbû, grafice a navrhuje
sklenûné vitráÏe. Pfiíroda a její souãást –
Ïivá bytost – tvofií námûty jí vidûného
svûta. Jejím velk˘m tématem je pohyb
v krajinû, chÛze, tanec, bûh konû.

Obrazy Emilie Hosta‰ové se vyvíjejí,
aniÏ by vyboãovala z linie, která je tak
neopakovatelnû charakteristická pro
její v˘tvarn˘ projev. Provází je teplá
barevnost, prostorová hloubka, dyna-
mika pohybu, umocnûná zachycením
jeho fází.

Plastiãnost tkan˘ch tapiserií, které
vytvofiila pro spoleãenské prostory, sou-
visí s obrazy, na nichÏ právû pracuje.
Maluje je reliéfnû na plastickém pozadí
pastózními nánosy záfiiv˘ch barev.

Pravidelnû vystavuje na samostat-
n˘ch i skupinov˘ch v˘stavách v âeské
republice i v zahraniãí.

V˘stava potrvá do 15. listopadu
2010. Nenechte si ujít tento jistû ne-
v‰ední záÏitek a pfiijìte k nám na Îer-
nÛvku.

J. P.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
10. 9. Ti‰novsk˘ jazzov˘ minifest zahrada MûKS 17.00 MûKS
11. 9. Pfiehlídka elegance historick˘ch vozidel námûstí Míru 9.30
12. 9. SoutûÏní odpoledne park u Z· Smí‰kova 14.00 Z· Smí‰kova

Autoklub Ti‰nov
Veteran Club âebín
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Nabídka DDM Ti‰nov
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

Pozvánka na akci:
Narozeniny
v Africe
Oslava 11. narozenin

Domeãku, tentokrát v Africe.
Velké zábavné odpoledne pro celou

rodinu a volné pokraãování „afrického“
programu.

Kromû soutûÏí, her a hudební
pohádky budou pro malé i vût‰í dûti,
rodiãe i ostatní dospûlé pfiipraveny
v˘tvarné a hudební dílny inspirované
africkou kulturou.

15. 9. HorÀácká muzika Petra Miãky kino Svratka 20.00 MûKS
18. 9. Midi lidi sál MûKS 20.00 MûKS
20. 9. Eve Ensler: Tûlo – Intimní divadlo kino Svratka 19.30 MûKS

Bláhové Dá‰i
21. 9. Den otevfien˘ch dvefií – Klub âas Nízkoprah âas 9.00 Klub âas
22. 9. KPH – Martin Vojtí‰ek – klavírní recitál sál MûKS 19.30 MûKS
23. 9. Salonky – Pern‰tejn 9.15 MûK
24. 9. Jak Krakono‰ pekafiku Jífiu napravil kino Svratka 10.00 MûKS

– divadlo HP Praha
25. 9. Václavské hody
27. 9. Lubo‰ Pospí‰il – koncert sál MûKS 20.00 MûKS
30. 9. Kamãatka – zemû na konce svûta knihovna 17.00 MûK

V˘stavy
Datum Akce Místo
28. 8. – 17. 9. Ivan Kulheim – obrazy JamborÛv dÛm
18. 9. – 8. 10. Pavel Mare‰ – obrazy, grafika JamborÛv dÛm
25. 4. – 17. 10. ·kolní kabinet Podhorácké muzeum
23. 5. – 28. 9. DobrodruÏství vertikál Podhorácké muzeum
18., 19., 25. – 28. 9. Krajina Ïivota Anny Pammrové galerie Diana
23. 9. – 1. 10. Pavel Smékal: Krajina jiÏní Moravy Z· nám. 28. fiíjna

Jinde
Datum Akce Místo
12. 9. 300 lomnického morového sloupu Lomnice
12. 9. Varhanické muzicírování Podhorácké muzeum,

Pfiedklá‰tefií
11. 9. – 19. 9. V̆ stava historick˘ch peãetí Jaro‰Ûv ml˘n, Vev. Bít˘‰ka
3. 9. – 30. 9. One man show - Juro Doviãín Libu‰ina galerie

16. 9. – 15. 11. Emilie Hosta‰ová - obrazy, tapisérie Domov sv. AlÏbûty
18. – 19. 9. Václavské babské hody Lomniãka
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– zaplétání copánkÛ
– malování na obliãej
– africké korálky a ozdoby
– v˘roba hudebních nástrojÛ
– bubnování
– dal‰í doprovodn˘ program (trampo-

lína, opiãí dráha…)
Pro inspiraci a správnou náladu bu-

dou vystaveny v˘tvarné práce dûtí z v˘-
tvarné soutûÏe „POD AFRICK¯M
SLUNCEM“.

Obãerstvení, ochutnávka afro ku-
chynû a placky. Bûhem celého odpoledne
budou otevfieny prostory DDM a info-
stánek k pfiipravovan˘m krouÏkÛm
a akcím.
Kdy: v nedûli 26. 9. 2010 od 14 do 17 hod.
Kde: v parku u DDM Ti‰nov,

Riegrova 312
Vstup voln˘

Informace k novému ‰kolnímu roku:
âinnost krouÏkÛ bude zahájena

v pondûlí 27. 9. 2010 (pokud není do-
mluveno jinak). Aktuální nabídka bude
zvefiejnûna bûhem záfií v Ti‰novsk˘ch
novinách, ve ‰kolách, na plakátovacích
plochách, na www.ddm-tisnov.cz.

PfiedbûÏné pfiihlá‰ení do krouÏkÛ
a bliÏ‰í informace telefonicky nebo
e-mailem domecek@ddm-tisnov.cz.

NÁBOR NOV¯CH TANEâNÍKÒ –
Street Flava
pátek 10. záfií 16.00 hod.
Sluneãní sál DDM Ti‰nov, Riegerova 312
Nabíráme do tûchto taneãních sloÏek:
dospûlí (15 let a více) – zaãáteãníci

a pokroãilí 
juniofii (11 – 14 let) – zaãáteãníci

a pokroãilí
dûti (5 – 11 let) - zaãáteãníci
BREAKDAANCE – pfiedev‰ím pro kluky
Pojìte spoleãnû s námi podlehnout lásce
ke street dance!
Více info na www.streetflava.wz.cz

HELEN DORON Angliãtina pro dûti
Termíny ukázkov˘ch hodin
Pro dûti 2 – 3 roky: 14. 9. v 9.30 hod.

a 21. 9. v 9.30 hod.
Pro dûti 4 – 5 let: 15. 9. ve 14.30 hod.

a 22. 9. ve 14.30 hod.
Pro dûti 6 – 10 let: 14. 9. v 16.45 hod.

a 21. 9. v 16.45 hod.
Poãet dûtí na DEMO lekci je omezen,

prosím objednejte se. V̆ uka probíhá
v prostorách rodinného centra Stu-
dánka pro dûti 2 – 5 let a Domu dûtí
a mládeÏe pro dûti 5 – 10 let v Ti‰novû.
Tû‰íme se v záfií: Jarka a Benny.

Mgr. Jaroslava Paruchová, certifi-
kovan˘ uãitel Helen Doron, tel.: 731 242
167, paruchova@seznam.cz

Více informací vãetnû ukázkového
videa z v˘uky naleznete na www.helen-
doron.cz

Veãerní kurzy pro dospûlé:

Jóga v pohybu
Integrální jóga, jógová terapie, rela-

xace a meditace v souladu s roãním ob-
dobím a lunárními cykly, keltská jóga,
ãchi-kung. S sebou karimatky a pfii-
kr˘vky, voln˘ odûv a teplé ponoÏky.
KaÏdé pondûlí 19.00 – 20.30 hod.
První hodina 20. 9.
Cena za 1 lekci: 70,- Kã, permanentka
na záfií – prosinec (14 lekcí): 750,- Kã
DDM – Sluneãní sál
Lektor: RNDr. Jana Koudelová

Tai-ãi „24“ – styl YANG
Úter˘ 19 – 20 hod., malá tûlocviãna DDM
Pfiihlá‰ení a informace na
tel.: 737 524 313
Lektor: Jifiina Ho‰ková
Zaãíná v záfií.

Kondiãní cviãení
âtvrtek 19 – 20 hod., malá tûlocviãna DDM
Lektor: Mgr. Dagmar Vávrová
Zaãíná v záfií.
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ZUMBA
OD ZÁ¤Í CVIâÍME KAÎDOU ST¤EDU
19 – 20 HODIN, V TùLOCVIâNù
Z· NÁM 28. ¤ÍJNA TI·NOV.
info na tel. 724 305 414 nebo 
cechrom@seznam.cz
Tû‰í se na Vás Romana !!!

Mach a ·ebestová
na Podmitrovû

Jaké to letos bylo?
Tábor pro rodiãe s dûtmi na

Podmitrovû pofiádan˘ DDM se letos opût
vydafiil. Malí Ïáãci 3. B spoleãnû
s Machem, ·ebestovou, Jonatánem,
paní KadrnoÏkovou, paní uãitelkou,
PaÏoutem a Horáãkem a samozfiejmû
panem Humlem Franti‰kem proÏili pfií-
bûhy M. Macourka v dobû ledové, na
planetû Ëap-Èap, pfii cestû za pirátsk˘m
pokladem a na v˘letû s Kropáãkem, kte-
rého v‰ak nejdfiíve museli zbavit zákefi-
n˘ch bacilÛ.

Dûti rozvíjely svoji fantazii pfii
hrách, s nad‰ením hrály pohádky na
dobrou noc a zpívaly sobû i rodiãÛm pro
radost.

V‰e se mohlo uskuteãnit díky na‰im
mil˘m a hodn˘m sponzorÛm, ktefií nás
provází jiÏ nûkolik let a zásobují nás
léky – lékárna Arnika, zafiizují
dopravu – p. Vlach J., vûnují dárky
pro dûti – p. Hradil J., p. Hess P., nebo
vûnují drobn˘ peníz – p. ·evãíková K.,
p. ·kopík J. Doufáme, Ïe nám zachovají
pfiízeÀ i pfií‰tí rok, kdy se chystáme hrát
si na rytífie.

Za v‰echny díky Monika a Markéta.

Pozvánka na Den otevfien˘ch
dvefií do nízkoprahu âas

V mûsíci záfií, v rámci t˘dne nízkop-
rahov˘ch klubÛ, probûhne v ti‰nov-

ském Klubu âas v úter˘ 21. 9. 2010, od
9 do 19 hod. Den otevfien˘ch dvefií
pro vefiejnost. Pokud Vás zajímá, jak to
v nízkoprahu vypadá, jste srdeãnû
zváni. Následující den 22. 9. 2010 bude
bûhem otvírací doby pro v‰echny mladé
pfiipraveno slackline, Ïonglování, ská-
kací boty a turnaj ve stolním fotbálku.
Pfiijìte si vyzkou‰et chÛzi po provaze,
zaskákat na skákacích „sedmimílov˘ch“
botách nebo se nauãit Ïonglovat.

A co vlastnû nízkoprah znamená?
Pro mnoho lidí je zatím tento pojem ne-
znám˘. Nízkoprah je zafiízení, které mo-
hou mladí lidé nav‰tívit kdykoli bûhem
provozní doby bez ohledu na rasu, po-
hlaví, politické pfiesvûdãení, náboÏenské
vyznání ãi socioekonomické moÏnosti.
Neplatí zde Ïádné vstupné, jedná se
o maximální moÏnou dostupnost sluÏby
pro v‰echny mladé. Nenahrazuje v‰ak
‰kolní druÏinu nebo zájmové krouÏky.

Nízkoprahov˘ klub âas Ti‰nov, od-
bornû nízkoprahové zafiízení pro dûti
a mládeÏ (ve zkratce NZDM), je zafiízení
sociální sluÏby  fungující jako jedna
ze sluÏeb Oblastní Charity Ti‰nov.
Je urãen dûtem a mládeÏi ve vûku 11 aÏ
26 let, které jsou ohroÏeny sociálnû
neÏádoucími vlivy, tzn. závislostmi na
návykov˘ch látkách, vandalismem, kri-
minalitou, ‰ikanou, tráví svÛj voln˘ ãas
touláním na ulici, v partû ãi jinak neor-
ganizovanû, nebo se nacházejí v obtíÏné
Ïivotní situaci.

Pracovníci NZDM Klub âas Ti‰nov
nabízí zájemcÛm bezpeãn˘ prostor pro
setkávání s vrstevníky.  S mlad˘mi ak-
tivnû navazují kontakt, podporují je
v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích, snaÏí se
vést je ke správné  orientaci ve spoleã-
nosti a zamezit tak jejich sociálnímu
vylouãení. Pomocí nabízen˘ch aktivit
ukazují mládeÏi moÏnosti, jak mohou
smysluplnû trávit voln˘ ãas. Vedou je
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k pozitivním Ïivotním zmûnám, ãímÏ
pfiedchází sociálnû patologickému cho-
vání dûtí a mládeÏe.

Klub âas Ti‰nov najdete na ulici
RáboÀova 116. BûÏná otvírací doba je
vÏdy v úter˘ a ãtvrtek 12.30 – 19.00 hod.,
ve stfiedu 12:30-18:00 hod a v pátek
14.00 – 19.00 hod.

rup

SoutûÏní odpoledne

Mûsto Ti‰nov a Základní ‰kola
Ti‰nov, Smí‰kova 840 pofiádají v nedûli
12. záfií 2010 od 14.00 hodin u pfiíleÏi-
tosti otevfiení a zpfiístupnûní ‰kolního
parku na ulici Kvapilova zábavné sou-
tûÏní odpoledne pro dûti. Akce je finan-
cována z projektu Obec
pfiátelská rodinû.

Václavské babské hody
2010 v Lomniãce

O víkendu 18. – 19. 9. 2010 probûh-
nou v obci Lomniãka, na hfii‰ti u po-
Ïární nádrÏe, tradiãní Václavské babské
hody.  Pofiádající obec Lomniãka zve
v‰echny pfiíznivce lidové zábavy na po-
sezení pod májí. Na víkend je pfii-
chystán bohat˘ kulturní program.

V sobotu 18. 9. 2010 se zaãíná uÏ
v 8 hodin ráno stavûním máje, pokra-
ãuje se obcházením krojovan˘ch v do-
provodu dechové kapely BrÈovská
‰estka a zvaním obyvatel obce na ne-
dûlní hlavní program. 

V nedûli 19. 9. 2010 od 14 hodin pro-
bûhne hlavní hodov˘ program, kde opût
uvidíme vystoupení krojovan˘ch – mla-

d˘ch, star˘ch i tûch nejmen‰ích a pfii-
praveno je i vystoupení souboru ze spfiá-
teleného Bavorova. K poslechu a tanci
bude hrát kapela JaM Miros. Bohaté
obãerstvení, vãetnû jiÏ tradiãního gu-
lá‰e, je zaji‰tûno. Opravdu je tedy na co
se tû‰it a proto zveme v‰echny, místní
i pfiespolní, k hojné úãasti.

A. K.

Dûkujeme otãe Josefe!!

„Ejhle oltáfi HospodinÛv záfií…“ znûlo
luÏick˘m kostelem na Slovácku 10. ãer-
vence 1960 pfii slavnostní první m‰i
svaté slouÏené rodákem-novoknûzem
P. Josefem ·indarem. A stejnû tak tato
píseÀ hfimûla ti‰novsk˘m kostelem
i pfiesnû po 50 letech – 10. ãervence
2010 – pfii zahájení slavnostní m‰e
svaté k padesátiletí emeritního dûkana
monsignora Josefa ·indara.

To je chvíle ke vzpomínkám….
Po primici nastoupil mlad˘ kaplan

na své první místo ve Znojmû, pak ná-
sledovala celá fiada dal‰ích pÛsobi‰È –
Tfiebíã, Kuãerov... aÏ zaãátkem roku
1979 zakotvil Otec ·indar v Ti‰novû,
aby se stal otcem zdej‰í farnosti, ale
i ostatních Ti‰novákÛ. Rozdával nám
z bohatství BoÏích darÛ, ale i z velkého
bohatství sv˘ch literárních znalostí.
Mnohého autora knih své obsáhlé kni-
hovny zná osobnû. Sám také vydával
poezii mlad˘ch nebo ménû znám˘ch
básníkÛ. Jím redigovan˘ ãasopis
„Cesta“ nám pfii velk˘ch svátcích pfii-
ná‰el nejen povzbudivá slova, ale i poe-
zii ãi prózu k aktuálnímu období.

Po roce 1989 obnovil ãinnost
KfiesÈanské vzdûlávací jednoty, která
kromû jiné ãinnosti pofiádá pravidelné
pfiedná‰ky a besedy s lidmi, ktefií nám
mají co fiíci.
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Pfii pfiíleÏitost svého v˘roãí se Otec
Josef rozhodl pro hor‰ící se zdravotní
stav odejít na zaslouÏen˘ odpoãinek.

A my mu pfiejeme, aby jej v klidu
a pohodû uÏíval je‰tû dlouhá léta…!

Pfiátelé z Ti‰nova

Anketa Strom Ti‰novska 2010

Ekoporadna Ti‰novsko, obãanské
sdruÏení Za sebevûdomé Ti‰novsko
a Komise ÎP MûÚ v Ti‰novû vyhla‰ují
5. roãník ankety Strom Ti‰novska. Kdo-
koliv z obyvatel Ti‰nova a jeho okolí,
jednotlivec, ‰kolní tfiída, organizace
nebo obec má opût moÏnost navrhnout
svého kandidáta na nejkrásnûj‰í strom
na‰eho okolí. V tomto roce vyhla‰ujeme
navíc je‰tû kategorii „Nejkrásnûj‰í alej“.

Návrh vámi vybraného stromu,
skupiny stromÛ nebo aleje by mûl
obsahovat:
– Fotografii ve formátu alespoÀ 13x18cm

(pfiípadnû i nûkolik fotografií)
– Druh stromu
– Lokalitu, kde strom/alej roste
– Parametry stromu/aleje – stáfií, obvod

kmene ve v˘‰ce 130 cm nad zemí,
v˘‰ku (alespoÀ odhadem)

– Pfiíbûh stromu (napfi. povûst, historii
místa, pfiíhodu apod.)

Aleje a stromofiadí jsou v˘razn˘m
a malebn˘m prvkem krajiny, vná‰ejí do
ní dynamiku a rytmus. Pfii pohledu
k horizontu vedou na‰e oko a napomá-
hají zrakové orientaci, zároveÀ jsou
v‰ak, zejména v ploché zemûdûlské kra-
jinû, rovnûÏ nepfiehlédnuteln˘m prvkem
vertikálního ãlenûní. Pfii procházení
alejí nebo podél stromofiadí vnímáme
prvek opakování a stfiídání svûtla
a stínu jako lib˘ a uklidÀující. Snad
kaÏd˘ z nás si vybaví venkovskou sil-
niãku vroubenou jablonûmi ãi ‰vest-

kami, pfiipomene si nûkterou z lipov˘ch
alejí, zavzpomíná na dûtské podzimní
náv‰tûvy ka‰tanov˘ch stromofiadí. Svou
krásu a v˘znam mají nejen dlouhé, ma-
jestátní a úplné aleje, ale i ty, které jsou
dnes z rÛzn˘ch dÛvodÛ neúplné, stromy
v nich chybûjí nebo jsou vysázeny jen po
jedné stranû. Ocenûní zasluhují i novû
zakládané aleje, ãasto podél polních
cest, které jsou pfiíslibem pfiíjemné
stinné chÛze v budoucnosti.

Návrhy stromÛ a alejí zasílejte
do pátku 8. fiíjna 2010 na jednu
z tûchto adres:
– Ekoporadna Ti‰novsko, nám. 28. fiíjna

ãíslo 28, 666 01 Ti‰nov
– Odbor správy majetku a investic MûÚ

Ti‰nov, nám Míru 111, 666 19 Ti‰nov
MÛÏete je rovnûÏ pfiinést osobnû v oteví-
rací dobû Ekoporadny (Po 13.00 – 16.00,
St 8.30 – 11.30, Pá 9.00 – 11.00).

V‰echny fotografické návrhy budou
spolu s texty vystaveny v Mûstské kni-
hovnû v Ti‰novû (11. 10. – 22. 10 2010)
a budete zde moci hlasovat pro strom
a alej, které vás nejvíc osloví sv˘m
vzhledem i historií. Hlasovat bude
moÏné i elektronicky na adrese:
http://stromroku.tisnovsko.eu.

Slavnostní vyhlá‰ení probûhne letos
odli‰nû, a to jako souãást Stromové slav-
nosti v nedûli 24. fiíjna, která se bude
konat pod Kvûtnicí, v místech, kam byla
pfiesazena na‰e vloni zaloÏená ãimpe-
recká alej. Více o tomto setkání pfiátel
stromÛ v‰eho vûku, vãetnû rodin
s dûtmi, se dozvíte v pfií‰tím ãísle TN.

Za organizátory Dne stromÛ
Helena Pernicová

Svrateck˘ lipan

Moravsk˘ rybáfisk˘ svaz  MO Ti‰nov
pofiádá jiÏ 40. roãník mezinárodních
mu‰kafisk˘ch závodÛ Svrateck˘ lipan.
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Závody se konají 18. záfií 2010 na
fiece Svratce v okolí Prudké. ZávodÛ se
zúãastní mu‰kafii ze Slovinska, Itálie.

Zaãátek závodÛ je v 10.00 hodin.

Lesní matefiské ‰koly
aneb jak a proã b˘t s dûtmi
pravidelnû v pfiírodû

Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko o. s., které od fiíjna 2009 pro-
vozuje dûtsk˘ lesní klub, pofiádá semi-
náfi na téma lesních matefisk˘ch ‰kol
s pfiíklady z Nûmecka a âeské repub-
liky. Semináfi je urãen v‰em, ktefií
zakládají ãi se chtûjí nechat inspirovat
lesními matefisk˘mi ‰kolami k vlastní
práci ãi v˘chovû v rodinû.

Semináfi se koná ve stfiedu 22. záfií
od 16.30 do 20.30 hodin v pfiedná‰kovém
sále mûstské knihovny.
Na programu semináfie jsou násle-
dující témata:
– principy fungování lesní matefiské

‰koly
– formy lesní matefiské ‰koly s pfiíklady
– organizaãní podmínky lesní M· (zá-

zemí, hygiena, stravování) a souvise-
jící legislativa âR

– dal‰í podmínky fungování lesní M·:
vybavení a spolupráce s rodiãi.
Semináfi vede PhDr. Tereza

Vo‰ahlíková, která má zku‰enost z nû-
meck˘ch lesních matefisk˘ch ‰kol a pod-
poruje jejich vznik v âeské republice.
Dále se o své zku‰enosti podûlí zaklada-
telky Dûtského lesního klubu na
Ti‰novsku.
Cena semináfie: 600,- Kã/osoba, 400,- Kã
pro studenty, moÏnost individuálních
slev.

Pfiihlásit se mÛÏete e-mailem na
adresu lesniklub@tisnovsko.eu nebo
pfiímo v knihovnû a to nejpozdûji do
17. 9. 2010. Do pfiihlá‰ky uveìte jméno,

datum narození, pracovi‰tû, co Vás o les-
ních M· nejvíce zajímá a zda chcete do-
stávat pravidelnû informace o lesních
M· v âR. Poplatek zasílejte na ãíslo
úãtu: 210347344/0300, variabilní sym-
bol: datum narození.

Více informací vám sdûlí:
Mgr. Karolina Krátká, lesniklub@tis-
novsko.eu, tel.: 737 187 244.

Kynologick˘ klub

Ti‰nov si Vás dovoluje pozvat na
Den otevfien˘ch dvefií do areálu
KK Ti‰nov v sobotu 18. záfií 2010 od
14.00 hodin.
Program: ukázky v˘cviku psÛ, poslu‰-
nosti, obran, Agility, dogfrisbee, tanec
se psem a dal‰í. V bohatém doprovod-
ném programu se budete moci svézt na
koni, prohlédnout si pravé indiánské
teepee, pfiiletí ultra lehk˘ vrtulník
Compres, za pfiíznivého poãasí se usku-
teãní vzlet horkovzdu‰ného balonu. Na
Va‰i úãast se tû‰í ãlenové Kynologického
klubu Ti‰nov.

Ti‰nov‰tí dobrovolní
hasiãi na povodních
v Libereckém kraji

KaÏd˘ jistû ví, Ïe zaãátkem mûsíce
srpna postihly  Libereck˘ kraj niãivé zá-
plavy, které za sebou zanechaly ‰kody
neb˘val˘ch rozmûrÛ.

Toto ne‰tûstí vedlo dobrovolné ha-
siãe z Ti‰nova k tomu, Ïe nabídli svou
pomoc této postiÏené oblasti. Ve stfiedu
11. srpna se jednotka vyzbrojila potfieb-
n˘m vybavením a vyjela smûr Liberec.
Po pfiíjezdu na centrální stanici Hasiã-
ského záchranného sboru v Liberci
a získání potfiebn˘ch informací se jedno-
tka zaãala podílet na likvidaãních pra-
cích. Jednalo se zejména o práci s moto-
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rovou pilou, vytahování a pálení napla-
veného materiálu z vodních tokÛ.
Jednotka pomáhala také v sousedních
obcích Bíl˘ Kostel a Chrastava, kde se
aÏ do soboty 14. srpna podílela na uklí-
zení následkÛ povodní.

Za odhodlání a vynaloÏené úsilí si
druÏstvo dobrovoln˘ch hasiãÛ z Ti‰nova
ve sloÏení Hanák Petr, Fiala Zdenûk,
âestmír Bárta, ·tûpánek Ondfiej a ·tû-
pánek Filip jistû zaslouÏí podûkování
a velk˘ obdiv.

Dále bych chtûl podûkovat mûstu
Ti‰nov za podporu a finanãní pro-
stfiedky potfiebné k uskuteãnûní této
akce. Dík patfií také firmû Kámen
Brno, spol. s r. o., která bezplatnû
zapÛjãila potfiebné náfiadí.

Starosta jednotky SDH Ti‰nov
Miroslav Chrom˘

V˘stava historick˘ch peãetí

11. – 19. záfií 2010
Jaro‰Ûv ml˘n – Veverská Bít˘‰ka

Jaro‰Ûv ml˘n – Muzeum fiemesla
mlynáfiského a kulturní památka âR ve
Veverské Bít˘‰ce Vás srdeãnû zve na
V¯STAVU HISTORICK¯CH PEâETÍ,
která se bude konat od 11. do 19. záfií
2010. V tûchto dnech bude Jaro‰Ûv ml˘n
otevfien dennû kromû pondûlí 9 – 19 ho-
din. Náv‰tûvníci si budou moci prohléd-
nout peãetû církevní, ale i ‰lechtické,
napfi. peãetû fiádu Milosrdn˘ch bratfií,
benediktinÛ, cisterciáckého fiádu, peãetû
arcibiskupÛ, klá‰terní peãetû, peãeÈ
kapituly Vy‰ehradské, Zikmunda
Lucemburského – císafie Svaté fií‰e fiím-
ské a mnoho dal‰ích...

Náv‰tûvu v˘stavy je moÏné spojit
také s prohlídkou ml˘na s v˘kladem
pana mlynáfie.

Jaro‰Ûv ml˘n byl v leto‰ním roce vy-
brán z témûfi dvou tisíc známkov˘ch

míst pro umístûní Putovní turistické
známky 2010. Tuto sbûratelsky cennou
známku lze získat pfiímo v Jaro‰ovû
ml˘nû.

Kontakt:
Ing. Karel Zatloukal, mlynáfi
Jaro‰Ûv ml˘n – Muzeum fiemesla

mlynáfiského
Na Bílém potoce 89
664 71 Mûstys Veverská Bít˘‰ka
Tel.: 549 421 444, 777 140 523
http://www.jarosuvmlyn.cz
info@jarosuvmlyn.cz

Ti‰nov a Lomnice oÏijí
motoristickou historií
Pfiehlídka elegance historick˘ch
vozidel: automobily, motocykly,
ale také módní pfiehlídka.

Do Ti‰nova se po roce vrátí histo-
rická vozidla. Pofiadatelé z Autoklubu
Ti‰nov spoleãnû s Veteran Clubem
âebín pfiipravili desát˘ roãník
Pfiehlídky elegance historick˘ch vozidel.
Tradicí se v posledních letech stává
spolupráce s mûstysem Lomnice.
Nabl˘skaná historická vozidla tak
budou uÏ poãtvrté k vidûní i v tomto
malebném mûsteãku.

PfiibliÏnû dvû stovky „historikÛ“ se
na ti‰novské námûstí Míru sjedou v so-
botu 11. záfií. Hlavní program, bûhem
nûhoÏ bude moderátor vozidla s posád-
kou pfiedstavovat, zaãne v 9.30 hod.
A aby si na své pfii‰ly i dámy, pfiedsta-
vování automobilÛ a motocyklÛ proloÏí
módní pfiehlídka stylizovaná do tfiicá-
t˘ch let. Po pfiedstavení budou vozidla
postupnû odjíÏdût na námûstí do
Lomnice. Zde budou automobily a moto-
cykly vystaveny do 12.30 hod. Poté se
vydají na cestu zpût do Ti‰nova. Kdo
dává pfiednost klidnûj‰ímu prostfiedí
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neÏ plnému námûstí, urãitû by si nemûl
nechat ujít odpolední program na trav-
natém nádvofií ti‰novského autoklubu.
Program odstartuje pfiibliÏnû ve
13.30 hod. K poslechu bude hrát
country kapela TK DUHA. Program na
Autoklubu tak bude tradiãnû pfiíjem-
n˘m zakonãením celé akce.

(-AT-)

S pfiípadn˘mi dotazy se obracejte
na pfiedsedu Autoklubu Ti‰nov:
Jan Vlach, tel.: 549 411 711
e-mail: vlach@koral.biz

Pozvánka z Lomnice

300 let lomnického morového sloupu
Nedûle 12. záfií 2010 – v 10.00 hod.
dûkovná m‰e u morového sloupu

– doprovodná v˘stava v obfiadní síni
radnice

– prodej pamûtního listu s motivem
morového sloupu

– moÏnost obãerstvení
V˘tûÏek z oslavy bude vûnován na

opravu kostela Nav‰tívení Panny
Marie v Lomnici.

Sokolové zvou do sv˘ch
fiad, aneb jak za levn˘ peníz
povznést tûlo i ducha

Zaãíná nov˘ cviãební rok 2010/2011
a ti‰nov‰tí sokolové ho zahajují s vel-
k˘m elánem. V‰ichni známe staré rãení:
„Ve zdravém tûle zdrav˘ duch“.
Nejlep‰ím dÛkazem, jak pravidelné cvi-
ãení vede k dlouhovûkosti, je bratr Karel
Pelánek, kter˘ se doÏívá v prosinci
90 let. Je‰tû jednou  srdeãnû gratulu-
jeme a pfiejeme mu spoustu elánu
a zdraví.

Sokolovna nabízí v‰em sv˘m ãlenÛm
velk˘ v˘bûr cviãebních hodin pod vede-
ním kvalifikovan˘ch cviãitelÛ, pro které
se neustále pfiipravují nové semináfie
a kurzy, aby jejich hodiny byly zajíma-
vûj‰í a kvalitní. Nabízíme cviãení pro ro-
diãe s dûtmi, pfied‰kolní dûti, mlad‰í
a star‰í Ïactvo, Ïeny v‰ech vûkov˘ch ka-
tegorií, muÏe i seniory. Roãní sokolská
známka stojí pro dospûlého 600,- Kã, do
konce kalendáfiního roku zaplatí nov˘
cviãenec 300,- Kã. Dûti, matky na
matefiské dovolené stojí roãní známka
200,- Kã, a do konce roku jen pÛlku a to
je 100,- Kã. Po‰lete své rozverné dítû
zacviãit si mezi nás.

V leto‰ním roce pfiivítá cviãence
v novém kabátû na‰e tûlocviãna, ve kte-
ré se vymûÀovala okna  a následnû byla
tûlocviãna celá vymalovaná. Spoleãnû
s tûlocviãnou se nov˘m nátûrem mohou
py‰nit chodby, ‰atny i sociální zafiízení.

A co nás v leto‰ním roce ãeká kromû
pravideln˘ch cviãebních hodin? V záfií
probûhne tradiãní Sokolení, ukázky cvi-
ãebních hodin, kde se mÛÏete seznámit
i s cviãiteli, va‰e dûti zde mÛÏou najít
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kamarády, se kter˘mi mohou potom
chodit do cviãení. V listopadu probûhne
semináfi Cviãíme zdravû. V prosinci nás
ãeká velmi dÛleÏitá akce a tou je pfied-
vedení sletov˘ch skladeb na XV. v‰eso-
kolsk˘ slet 2012 v Praze a tím zahájíme
pfiípravy na velmi dÛleÏit˘ rok 2012,
kdy v‰ichni sokolové oslaví 150. v˘roãí
zaloÏení Sokola.

Se sokolsk˘m pozdravem Nazdar
zveme v‰echny zájemce mezi nás.
Cviãební rok 2010/2011 zahajujeme 6. 9.
2010.

Lucka Mácová

Turistick˘ pochod
Ti‰novská padesátka
9. fiíjna 2010

Klub ãesk˘ch turistÛ v Ti‰novû Vás
zve na jubilejní 40. roãník dálkového
a turistického pochodu TI·NOVSKÁ
PADESÁTKA, kter˘ se koná v sobotu
9. fiíjna 2010. Pro tento rok jsme pro
vás pfiipravili tyto trasy:
T 8: Ti‰nov – Nad Nelepãí – Klínek

(lyÏ. areál) – Kozí brada – Ti‰nov
T 14: Ti‰nov – Dolní Louãky – Pasník –

Nad Nelepãí – Ti‰nov
T 20: Ti‰nov – Dolní Louãky – Pasník –

Úsu‰í – Deblín – pod V̆ rovkou –
Ti‰nov

T 26: Ti‰nov – Dolní Louãky – Chytálky
(rozc.) – Drápelky – Deblín (ryb.) –
Deblín – pod V̆ rovkou – Ti‰nov

T 40: Ti‰nov – Dolní Louãky – ¤ikonín –
Kutiny – rozcestí pod Îìárcem –
Rojetín – Níhov (ryb.) – Katov –
Prosatín – Drápelky – Deblín
(ryb.) – Deblín – pod V̆ rovkou –
Ti‰nov

T 53: Ti‰nov – Dolní Louãky – ¤ikonín –
Kutiny – rozc. pod Îìárcem –
Rojetín – Níhov (ryb.) – Bfiezské –

Dolní ml˘n – Kfioví – PavlovcÛv
ml˘n – Svatoslav – Deblín – pod
V̆ rovkou – Ti‰nov.

Dále jsme pro cyklisty navrhli trasy,
které jsou sjízdné na v‰ech typech kol:
40 km: Ti‰nov – Dolní Louãky –

Chytálky (rozc.) – Drápelky –
Deblín (ryb.) – Braní‰kov
–LaÏánky – Heroltice – Bfiezina –
Ti‰nov

52 km: Ti‰nov – Dolní Louãky –
Îìárec – Rojetín – Níhov –
Katov – Deblín (háj.) –
Braní‰kov – LaÏánky –
Heroltice – Bfiezina.

Startovné na trase T 53 je 40,- Kã,
na trase T 40, T 26, T 20 a cyklotrasách
je 20,- Kã, na trase T 14 a T 8 je 10,- Kã.
Tradiãní obãerstvení je pfiipraveno na
kontrolách del‰ích tras. Na v‰echny po-
chody se mÛÏete prezentovat v prostoru
ti‰novské sokolovny: 53 km v 6 – 7
hodin, 40 km od 7 do 8 hodin, ostatní
trasy od 8 do 11 hodin. Start pro cyk-
listy bude prÛbûÏn˘ od 9 do 11 hodin.
Ukonãení akce se pfiedpokládá do 18
hodin v místû startu.

V cíli obdrÏíte nov˘ úãastnick˘ list,
k dispozici budou opût razítka z kontrol
pochodu. Pofiadatelé upozorÀují, Ïe
53 km pochod je pouze pro zdatné tu-
risty star‰í 18 let. Doporuãujeme s se-
bou vzít mapu Okolí Brna – Svratecko
a Velkomezifiíãsko. Akce se koná za kaÏ-
dého poãasí.

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

Za KâT Ti‰nov
Ing. Franti‰ek Mach 
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Smutek v du‰i

Rád jezdím na po‰tu do Pfiedklá‰tefií,
a to zvlá‰tû nyní po dokonãení nového
krásného mostu. Tam zastavím tûsnû
u vchodu a velice ochotná paní po‰tmist-
rová mi nûkdy doplní i neúplnû vyplnûné
poukázky. âasto zajdu také do muzea, je
zde v létû i v zimû pfiíjemnû a rád poho-
vofiím se zamûstnanci. Snad je neob-
tûÏuji. No a kdyÏ se vracím, musím se
zastavit v prodejnû ovoce a zeleniny
u prÛjezdu do Porta coeli. Je zde neoby-
ãejn˘ v˘bûr a v˘borné, kvalitû zboÏí pro-
spívající, vlhké polosklepní prostfiedí.
Zastavil jsem se i tentokrát. Krom jiného
mû upoutaly pfiekrásné tmavé a veliké
tfie‰nû. V˘borné, italské, za 65 Kã.
Neodolal jsem a koupil jsem si. KdyÏ
jsem je pak vychlazené doma pojídal, za-
chvátil mne smutek, jak jsme si váÏívali
tfie‰ní, kter˘mi byl Ti‰nov zásobován
z Nelepãe a Stanovisek a jak postupnû
dozrávaly, tak i z Ra‰ova, Kozárova
a Synalova.Tfie‰nû se tehdy hodnû zava-
fiovaly, i vi‰nû, ryngle, mirabelky, hru‰ky,
angre‰t (srstky), ‰vestky (kadlátky)
a v˘borné dfiínky z Kvûtnice a Dfiínové.
Jahody byly luxusem a pozdûji se zaãaly
zavafiovat  také z jiÏní Moravy dovezené
meruÀky (marhule). Nakládala se i ja-
blka nakrájená na plátky, aby byla pfii-
pravena náplÀ do závinu (‰trÛdl). RovnûÏ
se su‰ily ‰vestky, hru‰ky a jablka, tak
zvané kfiíÏaly. Na vesnicích byly su‰árny
ovoce v mnoha domácnostech, také se
ovoce su‰ilo v otevfiené troubû pfii vafiení
ve sporáku. Ze ‰vestek se vafiilo povidlí,
obvykle nûkolik rodin dohromady. Bylo
tfieba neustále míchat ve dne i v noci ve
velkém kotli. Tenkrát jsme si ovoce mno-
hem více váÏili. Pamatuji, jak otci jednou
nabízel hru‰ky pan Scharf z Kuk˘rny.
Jeho vûta se pak dlouho v rodinû trado-
vala: „Pane doktor, ty hru‰ky só vám tak
zoftnat˘“. (Soft – ‰Èáva) Kluci samo-
zfiejmû chodili na tfie‰nû „na pajtl“. U ne-

mocnice pod Klucaninou byla alej, známé
byly Jodasovy tfie‰nû pod Kvûtnicí, na
âepiãce byl ostr˘ hlídaã. Osamûlá, hojnû
nav‰tûvovaná tfie‰eÀ byla v místû dne‰-
ních zahrádek pod vûÏáky. Zde jsem jed-
nou vylezl nahoru a nade mnou jiÏ nûkdo
byl. Po dotazu odpovûdûl, Ïe Franta
¤eÈázek, skr˘val svoji identitu. Byl to
mÛj pozdûj‰í kamarád Polda ·ustr.
Neexistovalo ulamování vûtví. Nakonec
se ulomené a drobné vûtviãky posbíraly
a hodily do blízkého kfioví, aby byly stopy
zahlazeny.

Mûl jsme pfiíbuzného v Ra‰ovû. Ten
pfii vojenské sluÏbû v jiÏních âechách
zjistil, Ïe tfie‰nû jsou zde vzácné. Pozdûji
jako ‰ofér jezeìácké nákladní Pragovky
zorganizoval v Ra‰ovû partu trhaãÛ na
sobotu a nedûli, naloÏil plné auto a po
pÛlnoci se vydal do âesk˘ch Budûjovic
na trh. V 10 hodin nemûl co prodávat
a penûÏenku plnou zelen˘ch stokorun
nemohl dopnout. Samozfiejmû byl stíhán
pro nedovolené podnikání a neoprávnûné
pouÏití sluÏebního vozidla.

Mám také vzpomínku na tchána
z Hlubokého. Osmdesátilet˘, dlouh˘
a vyschl˘ jako ãabajská klobása, pohupo-
val se v korunû tfie‰nû na dlouhém, pruÏ-
ném a lehkém Ïebfiíku jako kos. Trhával
100 kg tfie‰ní dennû, za kilo byla jedna
koruna. Byl to slu‰n˘, ale tûÏce zaslou-
Ïen˘ v˘dûlek. Na palci pravé ruky si pû-
stoval del‰í siln˘ nehet, kter˘m u‰tipoval
stopky jako nÛÏkami. Kdo by se pfii
tûchto vzpomínkách pfii pojídání ital-
sk˘ch tfie‰ní za 65 Kã nerozplakal.

Ono to ani s ostatním ovocem a zele-
ninou není lep‰í. Krásné hrozny, veliké
a bez pecek, ale také témûfi bez chuti,
nedozrálé fiecké a italské meruÀky. Jen
ojedinûle, hlavnû na trhu, se objeví a-
romatické sladké znojemské meruÀky,
nebo na podzim sice drobnûj‰í, ale chu-
Èovû v˘borné hrozny z jiÏní Moravy. A co
teprve ãesnek, tedy ten ãínsk˘. Ten snad
u pravého ãesneku jen leÏel. TûÏko shá-
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Tenisové turnaje na Ostrovci

Bûhem leto‰ních prázdnin uspofiádal
tenisov˘ klub sedm turnajÛ, na kter˘ch
se dafiilo nejen ti‰novsk˘m hráãÛm, ale
i trenérÛm klubu v kategorii dospûl˘ch.

Zaãneme u tûch nejmen‰ích, coÏ je
kategorie MINITENIS (4 – 7 let). Poãet
úãastníkÛ (8) urãitû neubral na kvalitû
turnaje a dûti si odvezly nejen krásné po-
háry, ale také spoustu zku‰eností do dal-
‰ích turnajÛ. Ve finálovém utkání proti
sobû nastoupili domácí hráãi Matyá‰
Vítek a Luká‰ Celnar. První jmenovan˘
byl proti Luká‰ovi úspû‰n˘ uÏ v základní
skupinû, takÏe nastupoval na finále ve
vût‰í pohodû, coÏ utkání rozhodlo.
Koneãné pofiadí: 1. Matyá‰ Vítek,
2. Luká‰ Celnar, 3. Jakub Vlasák
(TC Hamr), 4. Eli‰ka Kuãerová.

BabytenistÛ (8 – 9 let) se na dvor-
cích ti‰novského klubu se‰lo sedmnáct
a odehrálo se 56 zápasÛ. Velkého úspû-
chu dosáhl domácí hráã Kry‰tof Vítek,
kter˘ pro‰el bez vût‰ího zaváhání aÏ do
finále, kde nestaãil na Alexe Rybáfie
a podlehl mu 4:2. Koneãné pofiadí: 1.
Rybáfi Alex, 2. Vítek Kry‰tof, 3.
Smrãková Aneta, 4. Navrátil Jakub.

V mlad‰ím Ïactvu má klub poãetné
zastoupení, takÏe uspofiádal hned
dva turnaje. Jeden ve skupinách,
tj. 16 chlapcÛ a 16 dívek, a druh˘ systé-
mem pavouka. Ve skupinách se z domá-
cích dafiilo Liborovi Hájkovi, kter˘ skon-
ãil na tfietím místû a Kamile Prudké,
která v turnaji zvítûzila. Ve finále pora-
zila klubovou spoluhráãku Katefiinu
Hájkovou, se kterou zvítûzily i ve
ãtyfihfie nad pfiekvapiv˘mi domácí-

mi finalistkami Kamilou
Goldmanovou a Libu‰í âer-
mákovou. 3. místo ve ãtyfihfie
chlapcÛ získali Dominik
a Filip Kfiip‰tí.
Na druh˘ turnaj mlad‰ího Ïac-
tva pfiijelo 28 chlapcÛ a 17 dí-
vek. Zvítûzil Dominik Zapletal
z Prostûjova a Kamila Prudká
z domácího klubu. Kamila tak
potvrdila stoupající v˘konnost,
kdyÏ v dÛleÏitém semifinálo-
vém utkání porazila Veroniku
Koudelkovou (TTK Esox), se
kterou v pfiedcházejícíchDomácí úãastníci turnaje minitenisu

ním ãesnek ná‰, maìarsk˘ a dobr˘ je
i ‰panûlsk˘. No a petrÏel témûfi vymizela
a je za ní drze nabízen nasládl˘ pasty-
Àák. Bez petrÏelky dobrou hovûzí polévku
neuvafií‰. Ani krásná veliká, ale nedo-
zrálá rajãata nestojí za mnoho. Na‰tûstí
jiÏ témûfi vymizel zápach chemie rajãat,
okurek a kvûtáku, pfiesto ale toto zboÏí

pfii koupi vÏdy oãichávám jako pes.
Snad se situace zlep‰í po zdomácnûní

a roz‰ífiení sobotních trhÛ. Chce to více
stánkÛ s dobr˘m ovocem a zeleninou,
prodávající  musí vyhmátnout, co zákaz-
ník Ïádá a cenovû se pfiizpÛsobit.

Karel Krejãí
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turnajích dvakrát pro-
hrála. Ve finále si pak
snadno poradila
s Lindou ·evãíkovou
(TTK Esox). Mezi do-
mácími hráãi se svou
trpûlivou hrou prosa-
dil Dominik Kfiipsk˘
a postoupil do semifi-
nále. Se sv˘m bratrem
Filipem pak zavr‰ili
úspûch finálovou úãas-
tí ve ãtyfihfie.

Turnaj star‰ího
Ïactva, na kter˘ pfii-
jelo 14 chlapcÛ a 15 dí-
vek, ovládli v obou ka-
tegoriích první nasa-
zení hráãi. U chlapcÛ
to byl domácí Tomá‰
Havlát a mezi dívka-
mi Karolína Novotná
(TK Znojmo). Tomá‰e na domácích dvor-
cích ãeká je‰tû jedna v˘zva, a to o víken-
du 18. – 20. 9., kdy SK TT pofiádá okres-
ní pfiebor star‰ího Ïactva.

24 dorostencÛ a 18 dorostenek
pfiijelo o víkendu 14. – 15. 8. na dvorce na
Ostrovci pomûfiit své síly. Mezi chlapci
byl i letovick˘ Tomá‰ Elísek, kter˘ na ti‰-
novsk˘ch dvorcích je‰tû nepoznal pfiemo-
Ïitele. Tentokrát mu ale jeho vítûzné ta-
Ïení pfiekazil David Stroupek
(Pfierov), kter˘ svojí dÛraznûj‰í
hrou Tomá‰e pfiehrál. V soutûÏi dí-
vek zvítûzila Barbora NeuÏilová
(Sokol Letovice), která ve finále po-
razila první nasazenou Petrou
Belzovou (TC - MJ Brno).

Posledním prázdninov˘m turnajem
byl o víkendu 21. – 23. 8. turnaj dospû-
l˘ch. Mezi muÏi byl favoritem turnaje
první nasazen˘ Alexandr Îdímal
(TK 8D Kraví Hora Brno) a v Ïenách
Petra Palátová (Start Brno). Domácí
hráãi se v‰ak na turnaj dÛkladnû pfiipra-
vili a hlavnû Martina odehrála cel˘ tur-

naj ve velkém nasa-
zení a odhodláním zví-
tûzit. Ve dvouhfie ztra-
tila pouze tfii gamy,
a to s první nasazenou
Palátovou. Jinak své
soupefiky doslova
smetla z kurtu. Ve
ãtyfihfie se svou finá-
lovou soupefikou
Belzovou porazily ve
vyrovnaném duelu pár
Palátová, Mali‰ová
(TK Slavia Orlová) aÏ
v rozhodujícím super
tiebreaku. V muÏské
dvouhfie nebyl mezi
8 nasazen˘mi hráãi
Zdenûk Kunick˘.
V prvním kole si snad-
no poradil s Gilarem
(Univerzita Brno) a ve

druhém narazil na 4. nasazeného
Martina Olejára (TC Brno). Zdenûk pro-
hrával 1:4, ale trpûlivou hrou dokázal
otoãit na 4:4. Za stavu 4:5 odvrátil dva
setbally soupefie a otoãil hru ve svÛj pro-
spûch a zvítûzil 7:5, 6:4. Utkání bylo vy-
rovnané a trvalo témûfi 3 hodiny. Oba
hráãi si jistû uvûdomovali, Ïe tento duel
je propustka do finále i pfiesto, Ïe to bylo
teprve druhé kolo turnaje. Druh˘ den
Kunick˘ porazil Drábíka (Sokol
Chudãice) a Roháãka (VSK V·B-TU
Ostrava). V pondûlí se mûl utkat s prv-
ním nasazen˘m Îdímalem, ten v‰ak hrál
v nedûli dva vyrovnané souboje a tfii sety
a zdravotní dÛvody mu nedovolily
nastoupit na finálové utkání. Domácí
hráãi a trenéfii klubu Martina
Seyfertová a Zdenûk Kunick˘ se tak
stali vítûzi turnaje v Ti‰novû a vûfiíme,
Ïe dávají dobr˘ pfiíklad v‰em sv˘m svû-
fiencÛm v klubu. Ve ãtyfihfie zvítûzil
pár Îdímal, Olejár nad ·romem
a Such˘m (Brno) 7:5, 7:6.

ZK

Kunick˘ Zdenûk a Seyfertová Martina
– vítûzové turnaje dospûl˘ch
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Blahopfiání

Dne 13. záfií t. r. oslaví
krásné devadesáté naro-
zeniny na‰e maminka
JARMILA PAVLÍKOVÁ.
Hlavnû hodnû zdraví, po-
hodu pfii ãtení a lu‰tûní
kfiíÏovek pfiejí synové

Karel a Miroslav s rodinami.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na-
‰ím milovan˘m manÏelem, tatínkem,
dûdeãkem a pradûdeãkem panem
ROBERTEM LAMAâEM z Ti‰nova.
Za projevy soustrasti a kvûtinové dary
dûkují manÏelka Ludmila a dûti Robert,
Lída, Liba a Jana s rodinami.

Vzpomínky

Dne 2. 9. 2010 by osla-
vila své 86. narozeniny
na‰e drahá maminka,
babiãka a prababiãka paní
LIBU·E HAVLI·OVÁ
a 6. 9. 2010 uplynulo
18 let od úmrtí na‰eho
tatínka, dûdeãka a pra-
dûdeãka pana JOSEFA
HAVLI·E. Kdo jste je
znali, vzpomeÀte s námi.
Dûkuje syn s celou rodi-
nou.

Dne 17. 9. 2010 to bude
10 rokÛ, co nás navÏdy o-
pustila paní BLANKA
HOVORKOVÁ. Kdo jste
jí znali, vzpomeÀte
s námi. S láskou vzpomí-
nají manÏel a synové
s rodinami.

Dne 8. záfií je tomu 13
let, co nám navÏdy ode-
‰el ná‰ milovan˘ tatínek,
bratr, str˘c a druh pan
JAN MA·EK. Stále
vzpomínáme. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.
Dûkují pozÛstalí.

Dne 6. 9. 2010 by se do-
Ïila 80. narozenin na‰e
milovaná manÏelka, ma-
minka a babiãka, paní
uãitelka HELENKA
NOVOTNÁ. Kdo jste ji
znali, vzpomeÀte s námi.

ManÏel a dcery Hana a Helena s rodi-
nami.

Dne 18. záfií uplyne
2. rok od chvíle, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
maminka paní ·Tù-
PÁNKA MÁLKOVÁ. Za
tichou vzpomínku dû-
kuje dcera Jitka a sy-
nové Jifií a Antonín.

Dne 15. 9. 2010 uplynou
2 smutné roky od chvíle,
kdy nás navÏdy opu-
stila paní BOHUMILA
MUSILOVÁ z Ti‰nova.
28. záfií by oslavila
85. narozeniny. Za ti-

chou vzpomínku dûkuje rodina.

Dne 14. 9. 2010 uplynou
3 roky, kdy nás navÏdy
opustil manÏel, tatínek,
dûdeãek, bratr a str˘c
pan FRANTI·EK
POKORN¯. Za vzpo-
mínku dûkují manÏelka,

dûti s rodinami a sestra.
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Inzerce

Pronajmu byt 2+1, ul. Kvûtnická,
1. patro, nová kuchynû, proskl. lodÏie.
Od 10/2010. Tel.: 604 915 006

Pronajmu byt 2+kk, novostavba, cena
5.000 Kã + energie. Tel.: 736 625 479

Pfienechám zahrádku v ZO Besének,
v krásné lokalitû pod Kvûtnicí. Zahradní
chata 2x2 m, udírna, pumpa. Volná od
1. 10. 2010. Tel.: 604 259 678

Prodám ‰tûÀátka, maminka kavalír,
tatínek bígl. Cena jen náklady (odãer-
vení, oãkování). Tel.: 723 670 162

Prodám pejsky bernského sala‰nic-
kého psa. K odbûru v záfií, oãkovaná, 
odãervená. Cena fenky: 5500 Kã, pejsci
5.000,- Kã. Tel. 777 773 607

PÛjãky – 100% schválení na zástavu
nemovitosti. Îádné poplatky pfiedem,
vyfiízení  ihned. Tel.: 732 565 767.
PÛjãky – info na tel.: 773 565 767

Instalatérské práce – voda, topení.
Vedral Ladislav, tel.: 607 520 784

ZuZu – Angliãtina hrou: zahajuje od
13. záfií nov˘ roãník kurzu angliãtiny
pro dûti do 7 let zábavnou formou se
Super Simple Songs. 1. LEKCE ZDARMA.
Pfiihlá‰ky na info@anglictina-zuzu.cz,
tel.: 608 242 131, www.anglictina-zuzu.cz

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme recep-
ãní na HPP. Podmínky: anglick˘ nebo
nûmeck˘ jazyk konverzaãní formou,
práce na poãítaãi. Pfiíjemné vystupo-
vání, odpovûdnost. Informace na
tel.: 549 410 461 nebo osobnû na adrese
âerven˘ Ml˘n 170, Ti‰nov.

Dne 17. záfií uplynou
2 roky od úmrtí paní
ALENY VODOVÉ. Za
tichou vzpomínku dûkují
manÏel a dcera Leona
s rodinou.

Dne 5. 9. jsme vzpomnûli
10. v˘roãí úmrtí pana
JI¤ÍHO BEDNÁ¤E.
Vzpomínají manÏelka,
syn a dcera s rodinou.
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