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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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Informace k volbám do
Zastupitelstva mûsta Ti‰nova
a Senátu Parlamentu âR

Ve dnech 15. fiíjna a 16. fiíjna 2010
se uskuteãní volby do zastupitelstev
obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu âeské
republiky (na území mûsta Ti‰nova se
volí do volebního obvodu ã. 55). Nebude-li
senátor zvolen v 1. kole, uskuteãní se
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu
âR ve dnech 22. a 23. 10. 2010.

Do zastupitelstev obcí lze volit
pouze ve volebním okrsku, ve kterém
je voliã zapsán ve stálém seznamu vo-
liãÛ, nelze volit na voliãsk˘ prÛkaz.

Do Senátu Parlamentu âR (dále jen
„Senát“) bude moÏno volit ve voleb-
ním okrsku, ve kterém je voliã zapsán
do stálého nebo zvlá‰tního seznamu
voliãÛ, anebo na voliãsk˘ prÛkaz,
av‰ak v˘hradnû ve volebním obvodû,
ve kterém je pfiihlá‰en k trvalému po-
bytu (tj. v pfiípadû obãanÛ Ti‰nova
pouze ve volebním obvodu ã. 55).

O vydání voliãského prÛkazu pro
volby do Senátu je nutno písemnû po-
Ïádat.

Na Mûstském úfiadû v Ti‰novû je
moÏné obdrÏet ãi pfiímo vyplnit Ïádost
o vydání voliãského prÛkazu na Odboru
správních a vnitfiních vûcí – evidenci
obyvatel u paní Zuzany ·imkové v pfií-
zemí budovy na nám. Míru 346,
dv. ã. 117 (tel. ã. 549 439 775).

Pokud bude Ïádost o vydání voliã-
ského prÛkazu zaslána po‰tou nebo
doruãena jinou osobou neÏ voliãem,
musí b˘t podpis Ïadatele úfiednû ovû-
fien. Voliã také mÛÏe o vydání voliã-
ského prÛkazu poÏádat osobnû.
V tom pfiípadû není tfieba úfiední ovû-
fiení jeho podpisu na Ïádosti, av‰ak je
nutné mít s sebou prÛkaz totoÏnosti.

Písemnou Ïádost o vydání voliã-
ského prÛkazu je nutno podat tak, aby
byla doruãena nejpozdûji dne 8. 10.
2010. Osobnû lze o vydání voliãského
prÛkazu poÏádat do 16.00 hodin dne
13. 10. 2010.

Obecní úfiad pfiedá voliãsk˘ prÛkaz
pfiímo voliãi nebo osobû, která se pro-
káÏe plnou mocí s ovûfien˘m podpisem
voliãe, kter˘ o jeho vydání poÏádal,
anebo ho voliãi za‰le.

Zde uvádíme seznam kandidátních
listin zaregistrovan˘ch Mûstsk˘m úfia-
dem v Ti‰novû pro volby do Zastupitel-
stva mûsta Ti‰nova:

Volební strana vylosované
pofiadové ãíslo

TOP 09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
KfiesÈanská a demokratická unie –
âeskoslovenská strana lidová  . . . . . . . 2
SdruÏení nezávisl˘ch  . . . . . . . . . . . . 3
Vûci vefiejné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komunistická strana âech a Moravy . . 5
Obãanská demokratická strana  . . . . 6
Strana Práv ObãanÛ ZEMANOVCI  . . . 7
âeská strana sociálnû demokratická  . . 8
Strana zelen˘ch  . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Hlasovací lístky pro volby do zastu-
pitelstva mûsta i pro volby do Senátu
budou doruãeny voliãÛm do místa jejich
trvalého pobytu, a to nejménû 3 dny
pfied volbami.

Pfiíslu‰nost voliãÛ do volebních okr-
skÛ v Ti‰novû a sídla volebních míst-
ností jsou stejná jako pfii kvûtnov˘ch
volbách do Poslanecké snûmovny (bude
zvefiejnûno v pfií‰tím ãísle).

Dal‰í informace k volbám lze na
MûÚ Ti‰nov získat na tel. ã. 549 439 713
nebo 549 439 777.

Jifií Dospí‰il
vedoucí odboru správních

a vnitfiních vûcí
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Rekonstrukce Müllerova
domu

Rychl˘m tempem pokraãují práce na
rekonstrukci Müllerova domu na
Jungmannovû ulici v Ti‰novû. Je dokon-
ãena bfiidlicová stfie‰ní krytina staré bu-

dovy i zastfie‰ení pfiístavby, provádí se
opravy fasády, osazují se okna.
S Národním památkov˘m ústavem je
odsouhlasena barevnost fasády v ‰ed˘ch

odstínech – rovné plochy budou tmavû
‰edé, aktivní (zdobné) prvky fasády
budou svûtle ‰edé. 

Uvnitfi objektu se dokonãují hrubé
podlahy a ústfiední topení. Byla zahá-
jena rekonstrukce malovan˘ch trámo-
v˘ch stropÛ, která potrvá asi 3 mûsíce.

V soubûhu se stavebními pracemi
se fie‰í ve spolu-
práci s pracovníky
P o d h o r á c k é h o
muzea Pfied-
klá‰tefií budoucí
podoba v˘stav-
ních ploch.

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

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

MûKS Ti‰nov uvádí

pátek 24. záfií v 10.00 hod.
sál kina Svratka

Divadlo HP Praha
JAK KRAKONO· PEKA¤KU JÍ¤U

NAPRAVIL
Pohádkov˘ pfiíbûh z Podkrkono‰í

o Krakono‰ovi a py‰-
né lakomé pekafice
Jífie, kter˘ vychází
z lidového pfiísloví
„p˘cha pfiedchází
pád“. Pohádka je ve-
selá, ale obsahuje

i ponauãení o tom, Ïe by se lidé mûli
k sobû navzájem hezky chovat. A co se
stane, kdyÏ tomu tak není? Zlo b˘vá
vÏdy po zásluze potre-stáno. Dûti mohou
pfii pfiedstavení spolupracovat, seznámí

se s jedním fiemeslem a zapamatují si
motivy písniãek.

Pfiedstavení je urãeno dûtem matefi-
sk˘ch a základních ‰kol z Ti‰nova
a okolí.

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

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

V na‰em kytarovém cyklu chceme
pfiedstavit jako solitéry i takové inter-

prety, které obvykle na
pódiu vídáme obklopeny
celou kapelou. Mnozí
z nich si ov‰em ve sku-

teãnosti vystaãí i sami se sv˘m hlasem
a ‰esti ãi dvanácti strunami, aniÏ by je-
jich koncertní vystoupení ztratilo coko-
liv ze své zajímavosti. Jedním z nich je
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bezesporu Lubo‰ Pospí‰il, jehoÏ po loÀském
koncertu v doprovodu skupiny 5P ten-
tokrát uvítáme v ryze sólovém recitálu.

Lubo‰ Pospí‰il byl uÏ od konce 60. let
ãlenem skupiny C&K Vocal, ‰estiãlen-
ného pûveckého sdruÏení, v jehoÏ muÏ-
ské ãásti doplÀoval dvû hlavní autorské
osobnosti – skladatele Jifiího Cerhu
a textafie Ladislava Kantora. Zejména
v závûru svého pÛsobení v C&K Vocalu
se uÏ paralelnû vûnoval i samostatn˘m
poãinÛm, buì s celou kapelou nebo jen
s kytarou. V̆ born˘ sólov˘ debut Tenhle
vítr jsem mûl rád byl jasn˘m nastarto-
váním vlastní pûvecké kariéry. Zpûvák
s nenapodobiteln˘m tenorem pfii ní spo-
lupracoval nejprve s kytaristou a skla-
datelem Otou Petfiinou, pozdûji postavil
vlastní skupinu nazvanou 5P a s ní vy-
dal dal‰í úspû‰né desky (...a nestfiílejte
na milence, Jsem v tom). Koncem 80. let
nakrátko doplnil Radima Hladíka v jeho
kultovní skupinû, která se tehdy uÏ
znovu smûla jmenovat Blue Effect.

Na pfielomu milénia Lubo‰e
Pospí‰ila doprovázeli mimo jiné i jeho
spoluobãané z domovské Kutné Hory
(jeho skupiny se tehdy jmenovaly napfi.
Bio-graf ãi LPG), ale pfied nûkolika lety
obnovil spoleãnû se sv˘m letit˘m parÈá-
kem Bohou‰em Zatloukalem projekt 5P.
Tentokrát se v nûm obklopili velmi mla-
d˘mi spoluhráãi, vydali nové CD
Pfiíznaky lásky a s úspûchem nastarto-
vali novou etapu své kariéry.

Lubo‰e uvítáme pfiesnû tfii t˘dny po
dovr‰ení jeho ‰edesátin. Pfiijìte se pfie-
svûdãit, Ïe vûk na nûm stále není znát,
hlas Ïe mu zní stejnû vroucnû jako vÏdy
pfied tím a Ïe jde pofiád o onoho rocko-
vého lyrika, kterého mnozí ke svému Ïi-
votu bytostnû potfiebujeme. V komorní
sólové verzi je toto v‰e moÏná je‰tû patr-
nûj‰í neÏ pfii vystoupení s kapelou...
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022.

stfieda 6. fiíjna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Vystoupení countryové
a bluegrassové skupiny

POUTNÍCI SLAVÍ 40
V˘roãní koncert známé brnûnské

countryové a bluegras-
sové skupiny. Souãasné
obsazení: Jan Máca –
mandolína, kytara, zpûv,
Peter Meãiar – banjo,
dobro, Jakub Bíl˘ – ky-

tara, mandolína, zpûv, Jifií Karas Pola –
elektrick˘ kontrabas, zpûv.

Bûhem v˘roãního pofiadu zazní no-
vinky z posledního alba Poutníci 2006,
nûco málo znám˘ch písní z oblasti ame-
rické country hudby, ale hlavnû poutnic-
ké hity jako Panenka, Pojìme se napít,
Telegraf road, Hotel Hillary, Napsal
jsem jméno sv˘ na zdi a jiné.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022.

pátek 15. fiíjna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Komorní recitál legendy ãeské
populární hudby

MARTA KUBI·OVÁ – „Já jsem já“
Na piano doprovází Petr Malásek –

podrobnosti pfiineseme v pfií‰tím ãísle.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022.

KALANDRAFEST
aneb JAK NÁM DVA PETROVÉ

ZA¤ÍDILI SLUNÍâKO
V jedné z nejznámûj‰ích písniãek

Petra Kalandry z dob skupiny Marsyas
se zpívá, Ïe se „ãasto stfiídá dé‰È se slun-
cem“. V sobotu 28. srpna je‰tû pr‰elo.
V pondûlí 30. srpna od brzkého rána do-
slova lilo. Nedûle mezitím byla ale slu-
neãná, coÏ jsme si jako pofiadatelé
Kalandrafestu ‰ikovnû zajistili, protoÏe
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ty mraky nám tam nahofie tentokrát
rozhánûl nejen svat˘ Petr, ale spolu
s ním jistû i sám Petr Kalandra a dal‰í
blízcí pfiející na‰í akci.

Festiválek na poãest leto‰ních
Kalandrov˘ch jubilejí (60 let od naro-
zení, 15. v˘roãí úmrtí) se náramnû vy-
dafiil. V‰echno klapalo – perfektním
zvukem od pana Tomá‰e Juna poãínaje,
úãastí renomovaného moderátora Ale‰e
Opekara pokraãuje a v˘born˘mi v˘kony
v‰ech zúãastnûn˘ch kapel konãe.
Spoleãnû se zhruba 150 pfiítomn˘mi di-
váky jsme si pfiipomnûli památku muzi-
kanta, kter˘ nám sice uÏ 15 let ãím dál
víc chybí, ale tu nedûli byl pfiesto po
celé odpoledne s námi a my s ním.

V prÛbûhu t˘dne následujícího po
akci nás prÛbûÏnû tû‰ila celá fiada velmi
pozitivních ohlasÛ, které postupnû
pfiicházely rÛzn˘mi zpÛsoby na na‰i
adresu, napfiíklad i z Chrudimi ãi Nové
Paky. Mezi ty, jichÏ si váÏíme nejvíce,
patfií i podûkování od Kalandrovy dcery
Krist˘ny.

OÏivte si atmosféru Kalandrafestu
prostfiednictvím fotografií, a to nejen

tûch v dne‰ních Ti‰novsk˘ch novinách,
ale zejména celé fotogalerie na strán-
kách www.mekstisnov.cz.

Mûstská knihovna Ti‰nov
T̆ den knihoven 2010
4. – 8. fiíjna

Pondûlí
4. 10. v 9.30 hod.
Ach, ta moje hlava!!!

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
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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 30. 9. 2010

4. 10. v 13.30 a 17.00 hod.
Beseda s Michalem Vieweghem

V rámci celostátní kampanû Celé
âesko ãte dûtem na‰i knihovnu nav‰tíví
znám˘ a úspû‰n˘ spisovatel Michal
Viewegh.

Ná‰ host bude v odpoledních hodi-
nách (13.30) pfiedãítat ‰kolákÛm ze své
knihy Krátké pohádky pro unavené
rodiãe a v podveãerním ãase (17.00) se
s ním mÛÏete setkat pfii besedû pro
vefiejnost.

Úter˘
5. 10. v 17.00 hod.
UVâ Velcí mistfii renesanãního
malífiství

Zahajovací lekce cyklu pfiedná‰ek
zimního semestru UVâ s Mgr. Micha-
lem Koneãn˘m.

Stfieda
6. 10. ve 13.30 hod.
Z proutûného ko‰íku

Stfiedeãní v˘tvarnou dílnu s pod-
zimní tématikou uvedou dûti z Dûtského
domova v Ti‰novû pohádkou O veliké
fiepû. MÛÏete se tû‰it na zábavné a tvo-
fiivé odpoledne.

6. 10. v 17.00 hod.
UVâ Velcí mistfii renesanãního
malífiství

Zahajovací lekce cyklu pfiedná‰ek
zimního semestru UVâ s Mgr. Micha-
lem Koneãn˘m.

âtvrtek
7. 10 v 8.30 a 10.00 hod.
Pohádková abeceda

SoutûÏní beseda, pfii které si prv-
Àáãci procviãí známé ãeské pohádky.
Na‰im cílem je pfiivést do knihovny
zaãínající ãtenáfie a spojit jejich první
nezapomenuteln˘ ‰kolní rok s náv‰tû-
vou knihovny. Snahou je rozvíjet od po-
ãátku ‰kolní docházky jejich ãtenáfiskou
dovednost.

7. 10. v 17.00 hod.
Zemfiít ukamenováním

V rámci T˘dne knihoven bude pro-
mítnut film Zemfiít ukamenováním.
Tento dokumentární film byl pfiedsta-
ven bûhem mezinárodního filmového
festivalu Jeden svût. Po jeho zhlédnutí
probûhne diskuze k danému tématu.

Trest smrti ukamenováním mohou
v Íránu dostat Ïeny a nûkdy i muÏi,
ktefií se provinili cizoloÏstvím, prosti-
tucí ãi zabitím v sebeobranû. Advokátka
·adi Sadrová, novináfika Asijeh
Aminiová a dal‰í aktivistky za práva
Ïen se snaÏí pomáhat tûm, které byly
odsouzeny k tomuto nehumánnímu, po-
niÏujícímu a velmi bolestivému zpÛsobu
popravy. Jejich práce je v‰ak obtíÏná –
sesbírat dÛkazy je témûfi nemoÏné,
neboÈ íránská vláda se snaÏí v‰e ututlat
vzhledem ke kritice, kterou ji zahrnují
mezinárodní organizace zab˘vající se
lidsk˘mi právy. Dokument reÏisérÛ
Farida Haerinejada a Mohammada
Rezy Kazemiho vypráví pfiíbûh nûkolika
Ïen, které díky pomoci ·adi a její nezis-
kové organizace unikly trestu smrti
ukamenováním.

Pátek
8. 10. v 8.30 a 10.00 hod.
Pohádková abeceda

Viz v˘‰e.
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Ti‰novsk˘ patchworkov˘ klub

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe na Václavské
hody Ti‰novsk˘ patchworkov˘ klub po-
fiádá v˘stavu prací sv˘ch ãlenek.
V˘stava se koná 25. 9. 2010
v Mûstském kulturním stfiedisku
v Ti‰novû od 9 do 19 hodin.

Pozvánka

Domovem ãeské hudby o.p.s. a obec
Pfiedklá‰tefií pofiádají Slavnostní kon-

cert u pfiíleÏitosti 70 let od úmrtí
Metodûje Janíãka, varhaníka a rodáka
z Pfiedklá‰tefií. V nedûli 26. 9. 2010
v 16.00 hod., Pfiedklá‰tefií – Porta
coeli.
Úãinkují:
Michyio Keiko – zpûv (Japonsko)
Martin Havelík – violoncello
Katefiina Málková – varhany
Program koncertu:
J. S. Bach, A. Vivaldi, Ant. Dvofiák
a dal‰í.

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
24. 9. Jak Krakono‰ pekafiku Jífiu kino Svratka 10.00 MûKS

napravil – divadlo HP Praha
25. 9. Václavské hody
27. 9. Lubo‰ Pospí‰il – koncert sál MûKS 20.00 MûKS
30. 9. Kamãatka – zemû na konci svûta knihovna 17:00 MûK
4. 10. Michal Viewegh ãte dûtem knihovna 13.30 MûK
4. 10. Beseda s Michalem Vieweghem knihovna 17.00 MûK
6. 10. Poutníci slaví 40 kino Svratka 19.30 MûKS
7. 10. Zemfiít ukamenováním – knihovna 17.00 MûK

projekce v rámci festivalu Jeden svût
9. 10. Ti‰novská padesátka prezentace u sokolovny KâT

11. 10. Arda‰evová, Matou‰ek, Lakom˘: sál MûKS 19.30 MûKS
Komorní hudba a korespondence B. MartinÛ

15. 10. Marta Kubi‰ová – „Já jsem já“ kino Svratka 19.30 MûKS

V˘stavy

Datum Akce Místo
18. 9. – 8. 10. Pavel Mare‰ – obrazy, grafika JamborÛv dÛm
9. 10. – 29. 10. Klub pfiátel fotografie Ti‰nov 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
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Rodinné centrum Studánka

Kvûtnická 821
666 01, Ti‰nov
tel.: 511 132 827

www.studanka@webzdarma.cz

Oslava 6. narozenin
Rodinné centrum Studánka zahájilo

svÛj provoz oslavou 6. narozenin 3. záfií.
Rodiãe zaãátek ‰kolního roku oslavili
zaslouÏenû, protoÏe na pfiípravách otev-
fiení Studánky strávili desítky hodin.
Dûti dostaly od zástupcÛ mûsta pana
starosty Franti‰ka Svobody a pana mís-
tostarosty Jana Schneidera dárek, za-
skákaly si v nafukovacím hradu, rodiãe
i hosté ochutnali dobroty z domácí
kuchynû. Obdivovan˘ byl i dort – opût
v˘born˘ a tentokrát ozdoben˘ ptáãky
pfiesnû podle nového loga.

UÏ se stalo tradicí, Ïe právû pfii pfií-
leÏitosti narozenin Studánky ocení rodi-
ãe snahu jiné organizace vyjít vstfiíc po-
tfiebám rodin. Letos pfievzal certifikát
Spoleãnost pfiátelská rodinû npor.
Marek Wágner z ti‰novského oddûlení
Policie âR. Rodiãe tak podûkovali za
bezbarierov˘ pfiístup na policejní slu-
Ïebnu, za koutek v recepci, kter˘ je pro
dûti vybaven˘ potfiebami na kreslení
a za pfiebalovací pult na záchodû.
Cenûné jsou i aktivity, které pfiipravují
místní policisté pro dûti aÈ uÏ pfiímo na
‰kolách, ‰kolkách nebo na vefiejn˘ch
akcích. Rodiãe proto pfiejí v‰em pracov-
níkÛm ti‰novského oddûlení aÈ se jim
v jejich zásluÏné práci dafií!

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve:

Angliãtina pro pokroãilé
Kurz je zamûfien na zopakování gra-

matiky, konverzaci a roz‰ifiování slovní
zásoby dle moderní uãebnice s vyuÏitím
poslechÛ a doplÀujících gramatick˘ch

cviãení. Vede zku‰ená lektorka s dlouho-
letou praxí Mgr. ZdeÀka Zvoníãková.
Místo a ãas: RC Studánka, od fiíjna
kaÏdé pondûlí od 18.00 – 19.00 hod.
Cena: 100,- Kã/hod.
Informace a registrace na tel. ã. 774
878 600 nebo e-mail: zvonickovaz@se-
znam.cz

Anglická konverzace
Kurz je koncipován tématicky na

procviãení slovní zásoby z rÛzn˘ch ob-
lastí a jejich praktickém vyuÏití v kon-
verzaci.

Vede zku‰ená lektorka s dlouholetou
praxí Mgr. ZdeÀka Zvoníãková.
Místo a ãas: RC Studánka, od fiíjna
kaÏdé pondûlí od 19.00 – 20.00 hod.
Cena: 100,- Kã/hod.
Informace a registrace na tel. ã. 774
878 600 nebo e-mail: zvonickovaz@se-
znam.cz

Anglická konverzace – dopoledne
Povede Magdalena Marková.

Anglická konverzace v pondûlí
v 10 hod., pfiihlaste se na e-mail magda-
lena.markova@carabana.cz nebo tel.
731 255 498.

Tûhulky
Celostní pfiedporodní pfiíprava, cviãení.
KaÏdá stfieda 16.30 – 18.00 hod.

Cviãení zamûfiujeme na posilování
a uvolÀování dÛleÏit˘ch svalov˘ch sku-
pin, na rehabilitaci svalstva zad i kon-
ãetin a na získání celkové psychické
i fyzické kondice pomocí gravidjógy.
Zvlá‰tní pozornost vûnujeme d˘chání
a nácviku správného dechu v bûÏném Ïi-
votû i pfii porodu. Procházíme spoleãnû
cel˘m obdobím tûhotenství  a pfiipravu-
jeme se na jednotlivé fáze porodu, aby-
chom se uvolnily pro pfiirozen˘ pfiíchod
dûÈátka na svût. Nauãíme se naslouchat
sv˘m potfiebám i pokynÛm miminka
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pfiicházejícího na svût a budeme si umût
poradit pomocí masáÏí, aromaterapie
i aura-somy. Prakticky si ukáÏeme, jak
mÛÏeme v˘Ïivou a stravováním ovlivnit
svÛj stav i zdraví svého dûÈátka.
Získáme základní znalosti o první po-
moci prostfiednictvím homeopatie a re-
flexní terapie jak v tûhotenství, tak
pfii porodu i v prvních chvílích Ïivota
va‰eho dítûte.

V prav˘ ãas zapojíme i tatínky a po-
zveme je do spoleãného kruhu, aby zís-
kali dÛvûru i jistotu pfii doprovodu Ïeny
i dítûte v porodnici i doma. Dozvíme se
o teorii kontinua – jak mÛÏe zmûnit ná‰
pfiístup k Ïivotu i pfiíchod dítûte na svût,
jeho v˘chovu a Ïivot celé rodiny.
Vyzkou‰íme si no‰ení dûtí v ‰átku, kou-
pání i cviãení novorozencÛ. Nalezneme
spoleãenství podobnû naladûn˘ch Ïen
a získáme kamarádky a kamarády pro
sebe i pro dûti.

Odbornû vede lektorka RNDr. Jana
Koudelová, kontakt tel. 774 023 959,
e-mail: jana@homeoporadna.com,
www.homeoporadna.com.

Kurz vizovického peãiva
Pfiijìte se nauãit vyrábût ozdoby z vi-

zovického tûsta.
V nedûli 26. 9. ve 14 hodin v RC
Studánka
Vstupné: 30,- Kã
S sebou: mal˘ nÛÏ, manikurní nÛÏky,
kofiení (napfi. cel˘ pepfi, hfiebíãek), hfiebí-
nek, pohlednice nebo tvrd˘ papír veli-
kosti pohlednice, krabiãku, ve které si
peãivo odnesete (napfi. od bonboniéry).

S pamûtí nejdál dojde‰...
Potfiebujete pohotovûji zpracovávat

informace? Neztratit kontakt s okolním
svûtem? Lépe se soustfiedit? Pfiihlaste se
do kurzu trénování pamûti a mozkového
joggingu, kter˘ vede certifikovaná tre-
nérka pamûti II. stupnû Martina âíÏková.

Kurz bude probíhat od pondûlí 4. 10.
2010 od 18.30 v RC Studánka po dobu
‰esti t˘dnÛ (konec kurzu 8. 11. 2010).
Cena kurzu: 300,- Kã
Zájemci se mohou hlásit na email m.ciz-
kova@email.cz nebo na tel. 732 685 422.
Poãet míst je omezen!!!

Zahájení ‰kolního roku
otevfiením nové uãebny ICT

Ve stfiedu 1. záfií
jsme zahájili ‰kolní
rok 2010/2011.

V atriu ‰koly se se‰la vût‰ina z 661
dûtí, které budou letos ‰kolu nav‰tûvo-
vat a v‰ech 45 pedagogick˘ch pracov-
níkÛ. Na rozdíl od pfiedchozích let mezi
námi nebyli prvÀáãci, protoÏe dûti
z 1. tfiíd a jejich rodiãe jsme  pfiivítali aÏ
o hodinu pozdûji. Do prvních tfiíd letos
nastupuje 84 ÏákÛ, coÏ jsou po nûkolika
letech opût ãtyfii tfiídy. Velmi ráda jsem
ve ‰kole uvítala nejen pány místosta-
rosty Zdenka Melkese a Jana
Schneidera, dále ãleny ‰kolské rady
s pfiedsedkyní Mgr. Ivou Valovou, ale
také fieditelku Jihomoravského kraj-
ského inspektorátu âeské ‰kolní in-
spekce Mgr. Andreu Musilovou. Také mi
bylo ctí v‰em pfiedstavit a pfiivítat no-
vého pana dûkana P. Jifiího Buchtu.
Po slavnostním uvítání, zahájení pravi-
delného vyuãování a setkání s uãiteli ve
tfiídách se dûti vrátily domÛ a uÏívaly si
zb˘vajících voln˘ch chvil.

·kolu v‰ak ãekala je‰tû jedna velmi
v˘znamná událost. Za pfiítomnosti
mnoha hostÛ a v‰ech pedagogÛ byl
spu‰tûn provoz nové uãebny ICT.
K otevfiení  uãebny mohlo dojít pouze
díky tomu, Ïe jsem mûla jiÏ na zaãátku
projektu opravdu ‰Èastnou ruku pfii
v˘bûru a oslovení hlavní projektové ma-
naÏerky. Cel˘ t˘m je sloÏen˘ ze zamûst-
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nancÛ ‰koly a vyvíjí svoji ãinnost pod
vedením Mgr. Barbory Kulhánkové.
V‰echny kolegynû (Mgr. Jana KfiíÏová,
Mgr. Simona Komprsová, Mgr. Tereza
Zelená, Mgr. Michala Fi‰narová
a Helena Adamcová) se práci na pro-
jektu mohou vûnovat aÏ po bûÏné pra-
covní dobû, proto si jejich práce obzvlá‰È
váÏím.

Projektov˘ t˘m se zhruba dva mû-
síce zab˘val nelehk˘m úkolem – zpraco-
váním projektové Ïádosti a v ãervnu
2009 byl projekt na Jihomoravsk˘ kraj-
sk˘ úfiad pfiedloÏen.V prosinci roku
2009 bylo ukonãeno fiízení, které zhod-
notilo vypracovanou projektovou Ïádost.
Na základû tohoto fiízení byla projek-
tová Ïádost schválena a projekt dopo-
ruãen k realizaci. Realizace se rozbûhla
v bfieznu roku 2010 na rÛzn˘ch úrov-
ních podle toho, jak jsou definovány jed-
notlivé aktivity. Souãástí jedné z nich
je tedy i vybudování nové poãítaãové
uãebny. Stávající podmínky kapacitnû
nefie‰ily stále se zvy‰ující nároky a po-
Ïadavky na vyuÏívání poãítaãov˘ch
pracovi‰È. Vzniklo tedy 22 nov˘ch pra-
covních míst pro Ïáky.  Uãebna je dále
vybavena nov˘m kompletním pracovi‰-
tûm ICT pro uãitele. Celkové náklady na
vybavení ãiní 318.000,- Kã. Realizace pro-
jektu pokraãuje dále plnûním v˘stupÛ
dal‰ích klíãov˘ch aktivit, o kter˘ch bu-
deme i nadále informovat. Cel˘ projekt
bude ukonãen v ãervnu roku 2012.

Dûkuji v‰em manaÏerkám za velmi
kvalitnû odvedenou práci a firmû
Ing. Miroslav Pálka – Servis poãítaãÛ
PC za realizaci uãebny.

V‰em dûtem a zamûstnancÛm ‰koly
pfieji úspû‰n˘ ‰kolní rok, rodiãÛm pevné
nervy a jen samou radost ze ‰kolních v˘-
sledkÛ sv˘ch potomkÛ!

Radmila Zhofiová, fieditelka ‰koly

Srdeãnû Vás zveme

na vernisáÏ v˘stavy fotografií Pavla
Smékala „Krajina jiÏní Moravy“.

VernisáÏ se uskuteãní ve ãtvrtek
23. 9. 2010 v 17.00 hodin ve vestibulu
‰koly.

V˘stava bude otevfiena dennû od
24. 9. 2010 do 1. 10. 2010 vãetnû v dobû
od 9.00 do 17.30 hod.

¤editelské volno

¤editel Základní
‰koly Ti‰nov,
Smí‰kova 840
vyhla‰uje dle § 24
odst. 2 zák.

ã. 561/2004 Sb., na pondûlí 27. 9. 2010
z organizaãních a technick˘ch dÛvodÛ
pro Ïáky voln˘ den (fieditelské volno).
V tento den nebude v provozu také
‰kolní jídelna ani ‰kolní druÏina.
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Den otevfien˘ch dvefií

¤editelství Základní ‰koly, Ti‰nov,
Smí‰kova 840 zve co nejsrdeãnûji v‰echny
zájemce na den otevfien˘ch dvefií
v pedagogicko-psychologickém Centru
Korálek, kter˘ se uskuteãní u pfiíleÏi-
tosti zahájení provozu v novû zrekon-
struovan˘ch prostorech b˘valého ‰kol-

ního bytu dne
5. 10. 2010 od
12.00 do 18.00 ho-
din. Vstup do Cen-
tra Korálek je ze
Smetanovy ulice.

Ohlédnutí za Brumovem

Letní prázdniny jsou nenávratnû
pryã, zb˘vá ãas jen na vzpomínky, hod-
nocení a touÏebné vyhlíÏení dal‰ích.
Jako jedno z mála mûst v okolí má to
na‰e moÏnost nabídnout dûtem pod
zá‰titou obãansk˘ch sdruÏení ãi zájmo-
v˘ch organizací letní  rekreaci v pro-
stfiedí krásné pfiírody málem „na konci
svûta“, v Brumovû u Lomnice.

SdruÏení ‰kola a rodina pfii Základní
‰kole Ti‰nov, Smí‰kova, v leto‰ní sezónû
opût spolupofiádalo I. a IV. turnus tá-
bora Brumov. První turnus mûl po
mnoha pfiedchozích de‰tiv˘ch létech
nádhern˘ch 14 dnÛ na planetû Pandora.
Táborníci postupnû poznávali nádher-
nou planetu, jejíÏ obyvatelé mûfií tfii
metry, stromy dosahují v˘‰ky mrako-
drapÛ a svûtélkující prales je pln˘ nád-
hern˘ch tvorÛ.

âtvrt˘ turnus si vzal za své námût
westernov˘ a své dva t˘dny promûnil

Brumov v CITY BRUMOV. Osadníci se
snaÏili vybudovat mûsto a zabránit tím
loupeÏiv˘m nájezdníkÛm v krádeÏích
dobytka a koní. Nav‰tívili také mûs-
teãko ·iklÛv Ml˘n, kde strávili cel˘ den
a odjíÏdûli plni dojmÛ a velmi spokojení.  

Oba na‰e turnusy byly plnû obsa-
zené pfiedev‰ím dûtmi z Ti‰novska.
O jejich program, zábavu, zdraví
a v‰echny potfieby se kamarádsky, ba té-
mûfi matefisky staraly 20 ãlenné t˘my
z fiad dobrovolníkÛ a nad‰encÛ. Ve‰keré
pfiekáÏky, které se putováním prázdni-
nami vyskytly, jsme zdárnû zvládli . Teì
uÏ opravdu jen hodnotíme, zvaÏujeme,
co by mohlo b˘t jinak a na jaké dobro-
druÏství nalákáme dûti pfií‰tí rok.

Dûkujeme v‰em sponzorÛm, ktefií
nám poskytli pomoc vûcnou ãi finanãní:
firmy YCNEGA, âeská spofiitelna,
ELVEKO, Pálenice Ti‰nov a dal‰í. Velk˘
dík patfií pfiedev‰ím tûm, ktefií zaplatili
poukaz ãtyfiem dûtem z ti‰novského dût-
ského domova: HZS Ti‰nov, BOBY
CENTRU Brno a JUDr. D. Vaigertovi.

Za ãtvrt˘ turnus bychom chtûli je‰tû
podûkovat âSAD Ti‰nov, které nám
svojí pruÏností a ochotou umoÏnilo,
kvÛli nepfiízni poãasí pfieloÏit pláno-
van˘ autobusov˘ v˘let na jin˘ den.

Samozfiejmû nejvût‰í dík my, organi-
zátofii v‰ech turnusÛ, skládáme mûstu
Ti‰nov.

P. K.

Adaptaãní pobyty

Ve druhém ‰kolním t˘dnu no-
vého ‰kolního roku 2010–2011 se
jiÏ tradiãnû v‰echny první roã-
níky gymnázia (1. A, 1. B a prima)
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postupnû zúãastnily dvoudenního adap-
taãního pobytu v Brumovû. Na tomto
pobytu se studenti seznámí se sv˘mi no-
v˘mi spoluÏáky a poznají svého tfiídního
uãitele i jinak, neÏ jen ve ‰kole pfii
v˘uce. V‰e probíhá zábavnou formou –
studenti se úãastní rÛzn˘ch seznamova-
cích her, soutûÏí mezi sebou, zasportují
si, fie‰í ve skupinkách rÛzné úkoly.
DÛraz se klade na spolupráci, toleranci,

akceptování toho druhého. Studenti na-
pfiíklad ve dvojicích ãi skupinách kreslí
spoleãn˘ obrázek, staví pyramidy ze
‰pejlí, vedou rozhovory se spoluÏáky,
snaÏí se zjistit o druh˘ch co nejvíce
informací (napfi. oblíbené jídlo, film,
v˘razn˘ moment v Ïivotû atd.), aby spo-
luÏáky poznali. V takzvan˘ch hrách dÛ-
vûry se dûti uãí zodpovûdnosti, ale také
schopnosti dÛvûfiovat druhému, spoleh-
nout se na nûj.  Hrají se orientaãní hry,
kdy jeden navádí druhého, kter˘ má za-
vázané oãi – musejí se spolu domluvit,
uãí se naslouchat jeden druhému.
Ve skupince musí studenti spolupraco-
vat, aby splnili dan˘ úkol co nejlépe a co
nejrychleji.

Cel˘ kolektiv také spoleãnû vytvofií
pravidla své tfiídy, která budou ve ‰kole
dodrÏovat.

Z pobytu pfiijeli studenti velmi spo-
kojení, protoÏe nejen poznali své nové
spoluÏáky, ale nauãili se spoustu nov˘ch

vûcí, zasportovali si v pfiírodû a naãer-
pali sílu do ‰kolního roku, kter˘ je ãeká.

Mgr. Hana DaÀková

Îáci ZU· se pfiipravovali
na festivalu architektury
a designu

Studenti ZU· Ti‰nov, dlouhodobû se
pfiipravující na studium architektury na
vysoké ‰kole, se bûhem prázdnin zúãast-
nili V̆ ukového festivalu architektury
a designu „Festad 2010“ v Praze a ve
Vala‰ském Mezifiíãí.

Velké podûkování patfií paní Zuzanû
Randuchové (vedoucí v˘tvarného oboru
ZU· Ti‰nov), se kterou jsme jiÏ v lednu
pfiipravili pro ti‰novské studenty spe-
cializovanou pfiedná‰ku o pfiijímacích
zkou‰kách na architekturu. V˘ukov˘
festival „Festad 2010“ umoÏnil ÏákÛm
prohloubit své dovednosti v celorepub-
likové konkurenci. Celkem se ho zú-
ãastnilo pfies ‰edesát studentÛ z celé
republiky i Slovenska. T˘m lektorÛ

(H. Kocourková, O. Hozák, K. Chvílová
a E. Hozáková) vyuãoval kromû teorie
i praxe kresby také technické zobrazo-
vání budov a navrhování mal˘ch staveb.
Veãerní program patfiil dûjinám umûní,
architektury a designu a byl doplnûn
o pfiedná‰ky hostÛ z vysok˘ch umûlec-
k˘ch ‰kol. Pozitivní reakce studentÛ

Îáci 1. B v akci
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povzbudily organizátory natolik, Ïe jiÏ
nyní pracují na pfiípravû dal‰ího roã-
níku.

Budoucím architektÛm ze ZU·
Ti‰nov pfiejeme hodnû úspûchÛ v pfiijí-
macích zkou‰kách a doufáme, Ïe tyto
znalosti jim budou k uÏitku i v jejich
osobním umûleckém rÛstu.

Katefiina Chvílová,
studentka architektury v Praze,

absolventka ZU· Ti‰nov, 
lektorka Festadu www.festad.cz

NejbliÏ‰í akce v Centru
sociálních sluÏeb Ti‰nov
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

23. 9. – ãtvrtek
Hodová zábava
od 15.00 do 19.00
v jídelnû DPS.

K tanci i poslechu  hraje pan Kozelek
z Malhostovic. Svoje vystoupení pfiedve-
dou také seniofii cviãící Taekwon-do
a drásovská „Poupata“. Vstupné dobro-
volné. Tombola, obãerstvení a dobrá ná-
lada zaji‰tûna. Pfiijìte si zatancovat,
zazpívat, posedût a pobavit se.

29. 9. – stfieda
Plavání a relaxace v Boskovicích

Odjezd v 12.50 hod. od Podhorácké
restaurace. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou a na Trnci. Cena 140,- Kã
zahrnuje dopravu i vstupné. V̆ hradnû
pro úãastníky zájezdu je na hodinu
a pÛl, od 14.00 do 15.30, zamluven pla-
veck˘ bazén, relaxaãní bazén s perliãko-
v˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá vana,
infrasauna, parní sauna a finská sauna.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 17.hod.
Dal‰í plavání: 13. 10., 27. 10. 2010.

Zájemci, hlaste se v CSS u Romany
Koneãné na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274 vÏdy t˘den pfiedem.

1. 10. – pátek
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO
DNE SENIORÒ:
„Odpoledne plné zábavy“
od 13.00 do 19.00 v jídelnû DPS Králova

Program:
13.00 – Zahájení
13.20 – M· Sluníãko – dûtské lidové pís-

niãky a tance
13.40 – Vystoupení seniorÛ z oddílu

TAEKWON-DO
14.00 – 15.00 – Îelezn˘ Zekon – Zekon

power show
15.10 – vystoupení ÏákÛ ZU· Ti‰nov –

hudba, zpûv
15.40 – Dûtsk˘ domov Ti‰nov – zpûv, ta-

nec, divadlo
16.00 – TS STYLLES – taneãní vystou-

pení
16.30 – DUO Dragonicca a Electra –

orientální tanec
16.50 – 17.30 – pfiestávka
17.40 – Taneãní soubor KVJ Ti‰nov –

irské tance 
18.00 – 19.00 – Zdenûk Junák a Erik

Pardus – âetníci na cestách
19.00 – Závûr

Vstupné dobrovolné.
Obãerstvení zaji‰tûno.
MÛÏete s námi strávit celé odpoledne
nebo pfiijít na jednotlivé pofiady.

DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í v DPS
Králova a DPS K âimperku v úter˘
5. 10 a ve stfiedu 6. 10. 2010 od 9.00 do
16.00 – v rámci T˘dne sociálních sluÏeb,
kter˘ se celostátnû uskuteãní od 4. do
8. fiíjna 2010. (více na http://www.tyden-
-socialnich-sluzeb.cz/)
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Budete si moci prohlédnout budovy
Centra sociálních sluÏeb, nahlédnout do
nûkter˘ch bytÛ, dovûdût se o poskytova-
n˘ch sluÏbách a podmínkách ubytování
v DPS. Souãástí akce bude prodejní v˘-
stava prací obyvatel DPS a seniorÛ
z Ti‰novska, patchwork, ‰perky a dal‰í
ruãní práce. Prezentovat se budou i v˘-
robci ruãnû vyrábûného m˘dla, elektro-
kol, thermo-vakÛ a dal‰í.

Zájezd do divadla
Janáãkovo divadlo

V rámci projektu „Podpora dostup-
nosti NDB v Jihomoravském kraji“ je
moÏnost zúãastnit se vybran˘ch diva-
delních pfiedstavení v ND Brno se sle-
vou pro dÛchodce a pro ZTP a s dovozem
autobusem ZDARMA.
Jedná se o tato pfiedstavení:
• Madama Butterfly (1. 11. v 19 hodin), 
• Louskáãek (18. 12. v 19 hodin) –

vánoãní pfiedstavení
Zájemci, ktefií se jiÏ pfiihlásili, si mo-

hou vyzvednout lístky v Centru sociál-
ních sluÏeb, Králova 1742, od pondûlí
27. 9 do stfiedy 29. 9. v dobû od 7.00 do
15.30 hodin. Dal‰í zájemci se mohou
je‰tû hlásit, nav˘‰ili jsme poãet rezervo-
van˘ch míst.

BliÏ‰í informace u Romany Koneãné
na tel. ã. 549 410 312 nebo 773 590 274.

Cviãení v tûlocviãnû DPS
Kondiãní cviãení pro seniory – kaÏdé

pondûlí, stfiedu a pátek – od 8.00 do
9.00 hod. Více informací v CSS nebo na
www.css.tisnov.cz.

Relaxaãní cviãení Taekwon-do
pro seniory – kaÏdé úter˘ a ãtvrtek
od 9.00 do 10.00 hod. Vítání jsou
i noví zájemci nejen z DPS. S sebou:
cviãební úbor, lehkou neklouzavou cvi-

ãební obuv a zejména elán a chuÈ udûlat
nûco pro své zdraví.

Více o cviãení Taekwon-do na
www.taekwondonamorave.cz.

NA AKCE CSS SRDEâNù ZVEME
V·ECHNY SENIORY

Ing. Bc. Jana Wildová
fieditelka CSS Ti‰nov

·kola TAEKWON-DO SAM-IL

pofiádá nábor nov˘ch ãlenÛ
do oddílu korejského umûní
sebeobrany TAEKWON-DO.

Kde: malá tûlocviãna Z· Smí‰kova,
Ti‰nov

Kdy: kaÏdé pondûlí a ãtvrtek
16.30–17.30 hod.

Vhodné pro muÏe i Ïeny, mládeÏ od 6 let
(u mlad‰ích zájemcÛ nutná konzultace
s rodiãi).

Ekoporadna Ti‰novsko
zve na pfiedná‰ku
Strom roku 2010

– Informace o anketû strom
roku.

– Povídání a informace
o buku lesním.

Kdy: 29. záfií v 17.00
Kde: V Mûstské knihovnû Ti‰nov,

Brnûnská 475
Kdo: Pfiedná‰ka je urãena ‰iroké vefiej-

nosti, je zcela zdarma a pofiádá ji
Ekoporadna Ti‰novsko.

Úãastníci mají moÏnost hlasovat pro
Strom roku 2010! Podpofime hlasem ná‰
Lomnick˘ buk, vítûze ankety Strom
Ti‰novska 2009, aby se stal stromem
roku 2010 celé âeské republiky.
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âerven˘ buk z Lomnice
ve finále ankety
Strom roku 2010

Nadace Partnerství pofiádá od roku
2002 v programu Strom Ïivota celo-
státní anketu o „nejsympatiãtûj‰í“
strom, strom s pfiíbûhem, kter˘ dokáÏe
spojovat lidi, ktefií v jeho blízkosti bydlí
nebo k nûmu mají vztah.

I letos bylo vybráno 12 finalistÛ,
mezi které se z 53 návrhÛ probojoval
„Lomnick˘ buk“, loÀsk˘ vítûz ankety
Strom Ti‰novska.

Pokud Lomnick˘ buk zvítûzí, získá
„doÏivotní“ péãi. Anketa v‰ak znamená
pfiedev‰ím cestu k podpofie a obnovû
vztahu lidí ke stromÛm v krajinû.
Budeme rádi, kdyÏ spolu s námi sv˘m
hlasem buk podpofiíte! Jeho hlasovací
ãíslo je 3.
Hlasovat lze dvûma zpÛsoby:
1. PODPISEM NA HLASOVACÍ ARCH

– v Ekoporadnû Ti‰novsko, na Ti‰nov-
sk˘ch trzích, na kulturních akcích,
ve ‰kolách a v obcích Ti‰novska, na
pfiedná‰ce pro vefiejnost 29. 9. v ti‰-
novské knihovnû v 17.00.
Pfiedpokládá se zaplacení pfiíspûvku
3,- Kã (dobrovolné).

2. ZASLÁNÍM DMS ve tvaru DMS
STROM3 na ãíslo 87 777. Cena jedné
DMS je 30,- Kã.
V̆ tûÏek z obou typÛ hlasování slouÏí

k financování v˘sadeb nov˘ch stromÛ
a o‰etfiování stávajících.

Hlasování bylo zahájeno 1. srpna
a konãí 10. fiíjna. Celostátní vyhlá‰ení
vítûze probûhne na Koncertu pro stromy
v Brnû 20. fiíjna.

Seznam finalistÛ i s fotografiemi
a podrobnosti k celorepublikovému hla-
sování najdete na webov˘ch stránkách
Nadace partnerství (www.nadacepart-
nerstvi.cz).

Ná‰ kandidát – Lomnick˘ buk

Druh: Buk lesní ãervenolist˘ (Fagus
sylvatica var. „Atropurpurea“)

Okres: Brno – venkov
Obec: Lomnice u Ti‰nova
Lokalita: v pfiední ãásti zámeckého

parku
Stáfií: 300 let
V˘‰ka: 38 m
Obvod kmene: 465 cm
Navrhující: obec Lomnice, Ïáci základ-

ní ‰koly, Barbora Pavli‰ová
a Alexander Harvan

GPS: 49°44'38.465"N, 24°30'28.135"E

Tfiísetlet˘ buk roste v parku pfied
hlavním prÛãelím zámku v Lomnici,
jehoÏ prostory jsou v souãasné dobû
sídlem ‰koly. Památn˘ strom údajnû vy-
sadili v dobû, kdy lomnické panství
spravoval Franti‰ek Gabriel Serenyi.
Stín buku rád vyuÏíval apatykáfi ze zá-
mecké lékárny i hrabûcí dûti. Strom byl
od prvopoãátku okrasou a dominantou
zámeckého parku. V jeho blízkosti roste
krásn˘ památn˘ javor.

Franti‰ka Gabriela Serenyiho si
Lomniãtí povaÏovali, protoÏe se zaslou-
Ïil o rozkvût a vzhled obce a gramotnost
obyvatel. Jeho rod vládl v Lomnici
témûfi tfii sta let aÏ do roku 1927.

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Kamila Synková



RÛzné

18 TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2010

Po roce opût na Slovensku

Turisté Sokola Ti‰nov se po roce opût
se‰li na zájezdu  na Slovensko, tento-
krát do oblasti Donoval. V tomto lyÏafi-
ském centru pfiechází hfieben Nízk˘ch
Tater na pohofií Velké Fatry. Starosta
Ïupy, bratr Adolf Mistr peãlivû pfiipravil
trasy na jednotlivé dny s ohledem na v˘-
konnost úãastníkÛ.
1. den – ãtvrtek – 9. záfií: Donovaly –

Velk˘ a Mal˘ Zvolen – NiÏná Revúca.
Celkem 3,30 hod. Zkrácená trasa:
Donovaly – Zvolen a zpût  Celkem
2,15 hod.

2. den – pátek 10. záfií: Korytnice –
Hladielské sedlo – Kozí chrbát –
Donovaly. Celkem 4 hod. Prodlou-
Ïená trasa: V̆ stup z Hladiel, sedla
na Pra‰ivou a zpût prodlouÏení
o 2 hod., celkem 6 hod.

3. den – sobota 11. záfií: – Hájenka
v Teplé dolinû – Rakytov – GrúÀ –
Lipt. Revúca. Celkem 6 h.

4. den – nedûle 12. záfií: Cestou zpût
zastávka na chatû Bumbálka s ná-
v‰tûvou rozhledny na âerÈáku.

Ti, kter˘m to nevyhovovalo, mûli
moÏnost zvolit vlastní program. A letos
to bylo vskutku tfieba, protoÏe nám
nebyla naklonûna pfiíroda. Voda tekla
z vrchu i ze spodu. Pouze v pátek dopo-
ledne a v nedûli pfii odjezdu nepr‰elo.
Pfiesto nás v‰echny dobrá nálada neo-
pustila a v‰ech padesát úãastníkÛ si od-
váÏelo pocit, Ïe se jim podafiilo pfiekonat
sebe sama.

Zdenûk Jefiábek

40 let turistického pochodu
Ti‰novská padesátka

KdyÏ jsem pfied deseti
lety psal malé ohlédnutí
za tfiiceti roãníky na‰eho
pochodu, nepfii‰lo mi na
mysl, Ïe dal‰í desítka

ubûhne tak rychle. Dovolte mi proto
malé pfiipomenutí z historie.

V roce 1970 se ‰el pochod neoficiálnû.
Skupinka turistÛ, ktefií se scházeli na
schÛzkách i pravideln˘ch sobotních ãi
nedûlních v˘letech pod vedením Karla
Formánka, se tehdy vydala na trasu
„nultého“ roãníku a zaloÏila tak tradici
turistického pochodu v Ti‰novû. Úãast
v prvních letech neb˘vala velká, k do-
spûl˘m se pfiidali mladí ãlenové
Turistického oddílu mládeÏe (TOM),
kter˘ v té dobû vedli F. Olbort
a S. Pokorn˘, pozdûj‰í tahouni organi-
zace pochodu. S rozvojem turistiky pod
heslem „Zdrávi do‰li“ úãastníkÛ pfiib˘-
valo. Také v˘bûr tras se roz‰ífiil, k pÛ-
vodním 25 a 50 km pfiibyla trasa 15 km
a pozdûji i okruh 35 km. Pochody byly
vÏdy perfektnû organizaãnû zaji‰tûny,
trasy vyznaãeny a zabezpeãeny kontro-
lami, na kter˘ch byl podáván tradiãní
ãaj (vafiil se v sokolovnû v kuchyni na
star˘ch kamnech), chléb a sÛl. V cíli byl
pfiipraven  diplom s dfievorytem akade-
mického malífie Karla Formánka, kter˘
je pro mnohé i podepisoval. Kolem
r. 1980 do‰lo k „masovému rozmachu“
organizované turistiky a v Kalendáfii
dálkov˘ch pochodÛ se objevovaly stále
nové a nové akce, z nichÏ nûkteré byly
mediálnû sledovány (Praha – Prãice).
V tûchto letech se objevují vedle pochodÛ
na 75 km také dálkové bûhy. První
roãník DB byl v Ti‰novû uspofiádán
12. 10. 1985 pod vedením zku‰eného
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J. Kosteleckého, kter˘ se podobn˘ch
akcí aktivnû zúãastÀoval. Následující
rok byla pfiipravena i pû‰í trasa 100 km,
na start se tehdy ‰lo jiÏ v pátek veãer ve
20 hod. a ve 4 hodiny druh˘ den ráno se
‰lo na T75, ãasov˘ limit byl 24 hodin na
100 km. Av‰ak v následujících 3 letech
zájem o dálkové trasy na 75 a 100 km
klesal a tak pfiestaly b˘t zafiazovány.

V novodobûj‰í historii po r. 1990 do-
‰lo k postupnému poklesu zájmu vefiej-
nosti o turistické pochody, ubylo také
tûch, co sbírali razítka do „VandrbuchÛ“
nebo plnili v˘konnostní odznaky turis-
tiky. To v‰e se projevilo v r. 1994 nejniÏ-
‰ím (zaznamenan˘m) poãtem 99 úãast-
níkÛ. SvÛj podíl na tom mûlo i poãasí,
ale tento fakt vyburcoval organizátory
25. roãníku F. Macha a A. Zemana
k tomu, Ïe se pochod konal po dva víken-
dové dny a pfiedev‰ím Ti‰nováci tak
mûli moÏnost v nedûli absolvovat vy-
brané trasy. Úãast v následujících 2 le-
tech byla maximální od r. 1989 a to 443
a 460 pochodníkÛ. Atraktivní zejména
pro dûti a sbûratele se stala pûkná ra-
zítka z kontrol a diplomy, které graficky
navrhuje J. Ondra, stejnû jako titulní
list propozic. K oÏivení zájmu pfiispûly
i zvlá‰tní trasy pro cykloturisty, jejichÏ
úãast se kaÏdoroãnû zvy‰uje. Dnes se na
trasách pochodu jiÏ bûÏnû potkávají tu-
risté na kolech a pû‰í.

Za posledních deset let se na
Ti‰novsku mnohé zmûnilo, vznikla napfi.
fiada nov˘ch cykloturistick˘ch tras,
v okolí jsou nauãné stezky (Kvûtnice,
Pasník, Klucanina), jsou pfiipravovány
a obnovovány pû‰í trasy, o které se
vzornû starají také znaãkafii z fiad ãlenÛ
KâT Ti‰nov. Také pochod doznal nûkte-
r˘ch zmûn zejména v organizaci a pfií-
pravû tras, mapek, tisku diplomÛ.
Doãkal se i rekordní úãasti 600 v roce
2003. Snahou organizátorÛ je i nadále

pfiipravovat co nejpfiitaÏlivûj‰í trasy
a myslím, Ïe se nám to dafií. VÏdyÈ za
posledních 10 let bylo na pochodu 3 515
úãastníkÛ, ktefií u‰li a z ãásti také ujeli
na kolech celkovou vzdálenost pfies
72 800 km.

Dovolte mi závûrem, abych vás je‰tû
jednou pozval v sobotu 9. fiíjna 2010 na
40. roãník pochodu. Kromû nov˘ch tras,
úãastnick˘ch listÛ a razítek vás ãekají
také drobné upomínky na jubilejní
roãník. Více informací najdete na
stránkách mûsta Ti‰nova nebo si mÛ-
Ïete vyÏádat jejich zaslání na adrese
kcttisnov@quick.cz. Poãasí máme objed-
nané, tû‰íme se na va‰i úãast!

Chtûl bych také podûkovat za pod-
poru mûstu Ti‰novu a ti‰novskému
CopyCentru, protoÏe i jejich pfiiãinûním
má pochod svoji tradici a oblibu v ‰iro-
kém okolí Ti‰nova.

Za v˘bor KâT Ti‰nov
Ing. Franti‰ek Mach

Pozvánka

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii srdeãnû zvou své
ãleny a pfiíznivce na  dal‰í spoleãnou vy-
cházku, která by se mûla uskuteãnit
(podle poãasí) dne 7. 10. 2010.

Její cíl bude v Pfiedklá‰tefií v PORTA
COELI s prohlídkou klá‰tera a struã-
n˘m v˘kladem.

Pak se pÛjdeme spoleãnû obãerstvit
do nûkteré restaurace.

Sraz zúãastnûn˘ch bude ve 13.30 ho-
din na Jungmannovû ulici u prodejny
nábytku, kdo pojede autem nebo jin˘m
rychlej‰ím dopravním prostfiedkem, na
nás poãká ve 14,30 hod. pfied klá‰terem.

Tû‰íme se na setkání s Vámi a drÏme
si palce, aÈ nám vyjde poãasí.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“
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Náv‰tûva v Ti‰novû

I kdyÏ je Ti‰nov spí‰e men‰ím mûs-
tem, ãasto jej nav‰tûvují v˘znamné
osobnosti politického Ïivota. V porevo-
luãním období nav‰tívili Ti‰nov mimo
jiné také prezident Václav Klaus, pfied-
seda vlády Mirek Topolánek, hejtman
Jihomoravského kraje Michal Ha‰ek
a senátor Tomá‰ Julínek. Tím v˘ãet zná-
m˘ch politick˘ch osobností urãitû ne-
konãí. V leto‰ním roce jsme totiÏ zaÏili
dokonce dvakrát náv‰tûvu Milo‰e
Zemana, b˘valého pfiedsedy vlády a sou-
ãasného pfiedsedy Strany Práv ObãanÛ

Zemanovci. První náv‰tûva se uskuteã-
nila 24. 3. 2010 v rámci kampanû pfied
volbami do Poslanecké snûmovny.
Pfiedseda ZemanovcÛ pfiijel do Ti‰nova
ve svém tradiãním pfiedvolebním auto-
buse ,,Zemák“ a setkal se s obãany pfied
ti‰novskou radnicí. Pfiedstavil program,
se kter˘m chtûl vstoupit do parlamentu,
diskutoval s obãany, zodpovûdûl mnoho
otázek a po autogramiádû se s Ti‰no-
váky rozlouãil. âekala ho je‰tû dlouhá
cesta do dal‰ích mûst, kde se na nûj
tû‰ili jeho fanou‰ci. PfiestoÏe se
Zemanovci do poslanecké snûmovny na-
konec neprobojovali, v Ti‰novû slavili
úspûch s jedním z nejlep‰ích v˘sledkÛ
v celé âR. Místní organizace pfied ko-
munálními volbami poskládala kandi-
dátku v plném poãtu  a díky hlasÛm,
které ti‰nov‰tí dali ZemanovcÛm v ãerv-

nov˘ch volbách pfiislíbil Milo‰ Zeman
svoji opûtovnou náv‰tûvu. Ta se usku-
teãnila 9. 9. 2010 v obãerstvení kou-
pali‰tû Grado v Ti‰novû. Po tradiãním
focení pohostili straníci svého guru
pfiedvolebním gulá‰kem a grilovan˘mi
‰pekáãky. Poté pfiedseda diskutoval
s pfiíznivci a zodpovídal nespoãet dotazÛ
a jako obvykle byl jeho projev vysoce so-
fistikovan˘. Nechybûly ani vtipné po-
známky. Náv‰tûva se odvíjela ve velmi
pohodovém a pfiátelském duchu. MoÏná
také proto Milo‰ Zeman velmi pfietáhl
ãas urãen˘ k náv‰tûvû Ti‰nova a do dal-
‰ího mûsta se vydal se zpoÏdûním.

Budeme se opût tû‰it na náv‰tûvu
Milo‰e Zemana a jednou moÏná i jako...
kdoví.

Autor Petr Toman

Oznámení

ZO âSCH Ti‰nov a vãelafi Josef
Permedla oznamují, Ïe leto‰ní tradiãní
v˘stava v Jamném nebude. DÛvodem je
nemoc, která postihla chovy králíkÛ na
Ti‰novsku. V‰em pfiíznivcÛm se touto
cestou omlouváme.

Pofiadatelé v˘stavy ZO âSCH Ti‰nov
a Josef Permedla

Svoz smûsného odpadu
v zimû

Informujeme obãany, Ïe smûsn˘
domovní odpad v zástavbû rodinn˘ch
domÛ bude opût sváÏen v zimní ãásti
roku (1/2 roku) v termínu od 4. 10. 2010
do 31. 3. 2011 v ãetnosti 1x za 14 dní,
a to vÏdy v lichém t˘dnu. V 40. t˘dnu
(sudém t˘dnu) od 4. fiíjna svoz u rodin-
n˘ch domÛ poprvé neprobûhne. V zá-
stavbû bytov˘ch domÛ zÛstává ãetnost
t˘denní vzhledem omezen˘m moÏnos-
tem tfiídit bioodpad.

V. D.
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Vãelafiení a vãelí produkty
Ohlédnutí za vãelafisk˘m rokem
2009/10 na Ti‰novsku

Vãelafisk˘ rok dûlíme na 7 roãních
období, podletí, podzim, zima, pfiedjafií,
jaro, léto a plné léto. Po letním sluno-
vratu 20. – 21. ãervna kfiivka v kladení
vajíãek matkou klesá a vãelí národ se
zaãíná pfiipravovat na zimní období.
Pfiíchodem podletí po 20. ãervenci vãel-
stva vstupují do nového vãelafiského
roku v˘chovou zimní generace vãel. Pfii
podzimním slunovratu 23. záfií vãelstva
témûfi jiÏ neplodují a v zimním sluno-
vratu 21. – 22. prosince jsou staÏena
v chomáãi – hroznu tak, aby byla pfii-
pravena znovu v jarní rovnodennosti
20. – 21. bfiezna nastartovat boufiliv˘
rozvoj. V‰echny generace pracují v létû
i v zimû, ve dne v noci, aby dokázal tento
velk˘ národ vãelího spoleãenství pfieÏít
a pfievést pfies v‰echna období celého vãe-
lafiského roku.

Lidé se vÏdy podivovali zajímavému
fiádu vãelího Ïivota. Pfiikládali vãelím
produktÛm léãivé úãinky. Prastaré pa-
mátky vydávají mnohá svûdectví o tom,
Ïe vãelí produkty byly pouÏívány na
léãebné úãely uÏ v nejdávnûj‰ích dobách
a témûfi v‰emi národy. V mnoha kul-
turách starovûku byl med znamením
plodnosti.

Stará egyptská legenda vypráví, Ïe
vãely jsou oÏivlé slzy boha slunce RA.
Nejstar‰ím památníkem egyptské medi-
cíny je papyrus „Kniha pfiípravy lékÛ na
v‰echny ãásti lidského tûla“. V tomto lé-
kafiském dokumentu napsaném asi pfied
3 500 lety je uvedeno mnoho receptÛ,
v nichÏ je obsaÏen med. Je také známo, Ïe
královna Kleopatra zdokonalovala svou
pleÈ pomocí medov˘ch masek. Také slova
praotce âecha na hofie ¤ípu nasvûdãují
tomu, jak˘ v˘znam byl pfiikládán medu

v na‰í historii. „ToÈ jest ta zemû krásná,
mlékem a medem opl˘vající…“

Chov vãel a vãelafiení je ãlovûkem roz-
víjeno ve prospûch celé lidské spoleãnosti.
V minulosti se vãelafiství vûnovaly pfie-
váÏnû osobnosti z fiad knûÏí, uãitelÛ
a pfiedstavitelÛ mûsta – vesnice. I dnes
vãelafii pfiedstavují obãany s vysokou
citlivostí k pfiírodû, Ïivotnímu prostfiedí
a ostatním lidem.

Souãasná doba a Ïivotní styl lidí se
v posledních desetiletí hodnû zmûnily. Na
jedné stranû pfiib˘vá pohodlí, na stranû
druhé takzvané civilizaãní nemoci. Na
konci druhého milénia se lidé v pfietech-
nizované spoleãnosti zaãínali obracet
k pfiírodním produktÛm a k alternativní
medicínû, zaloÏené na odvûké zku‰enosti
a praxi na‰ich pfiedkÛ. Jedna z pfiírod-
ních látek pomoci ãlovûku jsou vãelí
produkty. V dne‰ní dobû vãelafiení zís-
kává zase na oblibû pfiedev‰ím díky pro-
duktÛm blahodárnû pÛsobícím na ná‰
organismus.

I Ti‰novské trhy pfiispívají k nabídce
bio potravin v na‰em regionu, ale i vãe-
lích produktÛ spoluobãanÛm. Myslím si,
Ïe je tfieba neb˘t pohodlní a pfiispût svou
tro‰kou, nabídnout produkty vãel na
trÏi‰ti. Pfiispûjeme ke zdravé v˘Ïivû na-
‰ich dûtí a tam je tfieba v prvé fiadû zaãít.
Med kromû své dobré chuti je v˘znam-
n˘m zdrojem potfiebn˘ch Ïivin. Je to
dosud jedna z ekologick˘ch potravin
a pomáhá ãlovûku v oblasti zdravé v˘Ïivy
národa.

Vãelafi do urãité míry vãelstva fiídí
a vede tak, aby pfiiná‰ela na‰í spoleã-
nosti maximální uÏitek. Jak˘ byl ten
uplynul˘ vãelafisk˘ rok? Pro vãelafie na-
dûjí, Ïe bude rokem století v produkci
medu, která se znovu nenaplnila. V tom
nejdÛleÏitûj‰ím období, v nejkrásnûj‰ím
mûsíci roku kvûtnu, se díky vrtochÛm po-
ãasí nepodafiilo vãelstvÛm sesbírat nek-
tar v nabídnuté pestré paletû kvûtÛ. Byly
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v dobré kondici a pfiipraveny tento úkol
plnit. Podafiilo se jim postavit nové dílo
pro nadcházející období nového vãelafi-
ského roku. CoÏ je po stránce zdravotní
v˘borné. DÛleÏité je zachovat a udrÏet
zdravotní stav na‰ich vãel pro dal‰í gene-
race na‰ich dûtí a budoucí generace jejich
dûtí… Zdravotní stav vãel je dnes plnû na
zodpovûdnosti vãelafie, kter˘ by mûl
udrÏet roztoãe Varroa Destruktor tak,
aby jeho pfiemnoÏení neohrozilo vãelstvo.
Vãelafisk˘ rok 2009/10 byl rokem s prÛ-
mûrn˘m v˘nosem medu pro vãelafie.
Dá se fiíci byl hor‰í neÏ rok 2009. V leto‰-
ním roce byly pfieváÏnû medy medovi-
cové. V produkci medu se fiadí k rokÛm
1991, 93, 95 a 2001. Byl ale rokem Ïivo-
taschopnosti na‰ich vãel a rokem opylo-
vací aktivity tvofiící 90 % uÏitku vãel pro
spoleãnost. Pro vãelafie bylo odmûnou

nové voÀavé dílo a na nûm mladá matka,
záruka a nadûje nové chovatelské sezóny,
vãelafiského roku 2010–2011. Vãelafi a ce-
lá na‰e spoleãnost musí  vãele vrátit její
úsilí za udrÏení pestrosti na‰i pfiírody ji-
n˘m zpÛsobem, ale o tom tfieba aÏ nûkdy
pfií‰tû. Chov vãel je dnes nejen vûda, ale
i drahá záleÏitost. Zejména pro zaãínající
vãelafie.

Na závûr chci podûkovat vám v‰em,
ktefií projevujete zájem o vãely a vãela-
fiení, v‰em pofiadatelÛm v˘stav na
Ti‰novsku, kter˘ch jsem se po dobu 6 let
mohl zúãastnit – ZO âSV Nedvûdice,
ZO âSZ Ti‰nov, ZO âSCH Ti‰nov,
ZO âSZ Hajánky. V Kufiimi pofiadatelÛm
Medov˘ch dnÛ a Farního dne.

V roce 2011 vãelafii ZO âSV Ti‰nov
oslaví 110. v˘roãí zaloÏení organizace na
Ti‰novsku.

Josef Permedla

¤ÍJEN ve spoleãenském sále sokolovny
âtvrtek 7. 10. 9.30 – 17.00 hod. SECOND HAND
Sobota 9. 10. 5.15 – 18.15 hod. Start a cíl akce KâT
Sobota 16. 10. 9.00 – 17.00 hod. Obuv
âtvrtek 21. 10. 9.30 – 17.00 hod. SECOND HAND

Mgr. Katefiina Hlouchová
Vedoucí provozu

Ti‰novské mládí, klukovské
hry, války a jiné lumpárny

Ó ta odfiená kolena, rozbité hlavy,
krvácející nosy, tfiísky ve ‰lapkách, sra-
Ïené palce, strupaté lokty, vytrhané
vlasy, modráky po tûle, monokly na
oãích a následné pruhované zadky po
v˘prasku tatínkov˘m páskem ãi vafieã-
kou maminãinou! Ne, to není náfiek,
spí‰e slastné vzdechnutí a hfiejivá vzpo-

mínka na mládí, které uprchlo v dál,
aniÏ jsme to zpozorovali, kam bychom
se rádi vrátili ‰idítkem snÛ a kde se
mnohé ráno pfii probuzení opût cítíme,
neÏ poznáme, Ïe poãetné desítky let nás
blíÏí k závûru pozemsk˘ch her, válek
i lumpáren! „Aurea prima sata est a-
etas“ – jak˘ to b˘val zlat˘ vûk poãátkÛ!

Svût mého mládí byl rozdûlen, jak je
ostatnû doposud, a také mládí Ti‰nova
mûlo svou hierarchii. My, kluci ze stfiedu
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mûsta, jsme se povaÏovali za elitu a toto
postavení jsme si hájili, ba vynucovali.
Okrajové ãásti byly samostatnou repub-
likou jako tfieba „Zamlén“ a jeho omla-
dina. Vzpomínky na své mládí v této
ãásti mûsta krásnû popsal ve své knize
„V Záfieãí se nebreãí“ pan J. BaláÏ.
Samostatnou jednotkou – pokud se mlá-
deÏe t˘ká – byl i Trmaãov. Pod Kluca-
ninou nebylo takové osídlení jako dnes
a ani se tam nevytváfiely takové party,
navíc to bylo pro nás trochu vzdálené.
„Klá‰teráci“ byla druhá kasta, která
mûla své vlastní zákony a tvofiila ja-
kousi opozici. NejhÛfie na tom byli „ven-
kovani“ – kluci z pfiilehl˘ch, pfiifafien˘ch
a pfii‰kolen˘ch dûdin. S nimi jsme pfii
hrách krom ‰koly témûfi nepfii‰li do
styku a pohlíÏeli na nû s despektem.
Byli také znaãnû rozpt˘leni v jednotli-
v˘ch místech, a tak nebyli pro nás sou-
pefiem. Zato mezi námi – mû‰Èáky – se
strhávaly líté boje a klukovské války.
Ty b˘valy „opovûzeny“ zcela regulernû
mezi na‰í tlupou ze stfiedu mûsta
a „Trmaãáky“. Odehrávaly se na lou-
kách ãi na Kvûtnici, ale také kdekoliv
jinde. Po vzoru tehdy skonãené druhé
svûtové války jsme zaãali budovat na
rÛzn˘ch místech bunkry – pfiedev‰ím na
Kvûtnici nad zahradami, ale také kolem
rÛzn˘ch prohlubní a záfiezÛ v kopci, do-
konce i na hfiebenu Kvûtnice mezi
Velkou Skálou a KfiíÏem. Byly zbudo-
vány z kamenÛ, ohrazené nûkdy i více
jak metr vysoko s nûjak˘m tím prÛle-
zem u skalní stûny a stopy po mnoh˘ch
jsou lehko k nalezení dodnes. V bunk-
rech jsme se scházeli, shromaÏìovali
na‰e poklady rÛzného typu, uãili se
koufiit, zkou‰eli ‰Àupav˘ tabák a jeho
úãinky a shromaÏìovali munici. Byly to
vût‰inou ‰i‰ky rÛzn˘ch velikostí – ra-
dûji vût‰ích, aby se s nimi dobfie házelo,

klacky i „bumerangy“, ze slínu bomby
a nûkdy i kameny. Pak uÏ se ãekalo jen
na záminku a ta se vÏdy na‰la. Zaãalo se
slovnû, pokraãovalo házením v‰eho
moÏného a pak pfii‰ly na fiadu klacky
a pûstní boj. Nûjaká ta boule, trochu
krve z nosu, odfiená kolena a nakonec
útûk poraÏen˘ch a usmrkan˘ch nepfiá-
tel – „Já, to fieknu mamince!“ – doprová-
zel huronsk˘ fiev vítûzÛ. Raritou byly
peãlivû posbírané koÀské „koblihy“ ãi
obdobné exkrementy od krav zabalené
do „sádelného“ papíru, které jsme si zkou-
‰eli pfiichystat a jejichÏ pouÏití mûlo co
nejvíce pohanit protivníka. V zimû sa-
mozfiejmû jsme dûlali snûhové „kule“,
spí‰e v‰ak z legrace – pro váleãné úãely
se ale vyrábûly pravé „ledovky“, coÏ
byly koule polité vodou, aby trochu
zmrzly a byly razantnûj‰í. Bunkry se
v zimû vyrábûly z dusaného snûhu, nûco
jako eskymácké iglÛ. Îili jsme ostatnû
z foglarovek, indiánek, májovek a jiné
podobné literatury a dokonce se nûkdy
i zdobili podle toho. Ov‰em péra nebyla
z orlÛ, ale ponejvíce ze slepic – nakonec
i tûch kohoutÛ bylo málo. V lese jsme
moc vítáni nebyli – prohánûli nás hajní
i myslivci právû pro ten fiev a ruch.
Tehdy byla je‰tû Kvûtnice plná zvûfie
drobné i vysoké a skoro na kaÏdám dru-
hém stromû veverka, kdyÏ to trochu pfie-
Ïenu. Kde je tomu dnes konec? V na‰ich
klukovsk˘ch tlupách se tvofiily i rÛzné
frakce. Tak jedna trojice si dala název
„v˘stava", ale tak to jen znûlo. Ve sku-
teãnosti se to psalo „WiStaVa“, coÏ byl
slepenec poãáteãních slabik tfií pfiíjme-
ních a nûktefií z pamûtníkÛ tfieba uhád-
nou, o koho se jednalo. Ale byli
i „Permoníci“, prolézaãi jeskyní a dÛl-
ního díla na Kvûtnici a dal‰í.

(Pokraãování v pfií‰tím ãísle TN.)
Jan Vrzal
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Stolní tenisté – pfied sezónou

Klub stolního tenisu TTC KORAL
Ti‰nov hlásí pfied zaãátkem sezóny
plnou pfiipravenost. Kostra druholigo-
vého t˘mu zÛstala zachována. Základní
sestava Cvrkal, Svoboda, Vesel˘
a Smejkal po loÀském historickém
postupu do play-off o 1. ligu má opût
smûlé plány a ráda by loÀsk˘ v˘sledek
nejménû zopakovala. Zda jsou tyto
plány reálné, napoví jiÏ fiíjnová utkání,
v nichÏ v sobotu 2.10. pfiivítají ti‰nov‰tí
stolní tenisté v domácím prostfiedí
„béãko“ Moravské Slávie (od 15.00 hod.)
dále 16.10. a 17.10. se pfiedstaví v Holi-
cích a rovnûÏ ve vzdáleném Liberci.

Je‰tû pfied ostr˘m startem ligov˘ch
soutûÏí se v Ti‰novû uskuteãní tradiãní
Turnaj o pohár starosty mûsta Ti‰nova
za úãasti zástupcÛ mnoha ligov˘ch muÏ-
stev. Pofiádající klub TTC KORAL
Ti‰nov srdeãnû zve pfiíznivce ke zhléd-
nutí kvalitního stolního tenisu do ti‰-
novské sportovní haly – v sobotu
25. 9. 2010 od 9.00 hod. (finálová utkání
se budou hrát v cca 15.00 – 18.00 hod.).

(J.D.)

Louãení s prázdninami
·erkovické koulení 2010
4. roãník

Na zakonãení prázdnin uspofiá-
dala obec ·erkovice v nedûli 5. záfií
2010 pro dûti i dospûlé turnaj dvojic
ve hfie pétanque. Sportovní klání se
odehrávala v pfiíjemném prostfiedí
sportovního areálku v ·erkovicích.

Pofiadatelé se sponzory pfiipra-
vili mnoÏství vûcn˘ch cen pro
v‰echny zúãastnûné hráãe.

I kdyÏ den pfied turnajem dé‰È
promûnil hfii‰tû doslova v jezero, po-
dafiilo se do zahájení turnaje pfiipra-

vit kvalitní hrací plochy, které i s pfií-
jemn˘m odpoledním poãasím pfiispûly
k pohodû a pfiátelské atmosféfie.

Na startovní listinû bylo 12 dvojic
dûtí a 16 dvojic dospûl˘ch. KaÏd˘ t˘m
odehrál ãtyfii soutûÏní zápasy.

Kategorie dûtí – koneãné pofiadí
1. – 5. místo:
1. Marek a Va‰ek Valíãkovi
2. Hana Zemanová a Jakub Bahensk˘
3. Tomá‰ Dou‰ek a Kvûto‰ Tesafi
4. Ivo Holub a Ivan Sedláãek
5. Hanka a Lucka Senohrábková

Koneãné celkové v˘sledky
dospûl˘ch – 1. – 5. místo: 
1. Zuzana a Slávek Randuchovi
2. Dá‰a a Milo‰ Buãkovi
3. Lenka Stará a Franti‰ek Mach
4. Hana a Karel ·udákovi
5. Eva Pavlovská a Petr ·udák

JiÏ osm˘ turnaj pofiádan˘ v ·erko-
vicích od roku 2007 se vydafiil.
Pofiadateli bylo pfiislíbeno, Ïe pfií‰tí rok
budou turnaje uspofiádány opût v jiÏ tra-
diãních termínech v ãervnu a záfií.

Dík za uspofiádání zdafiilé akce patfií
i sponzorÛm: Obec ·erkovice, TJ ·erko-
vice, Karel ·indelka – fieznictví,
MontáÏe staveb – Kvûtoslav Tesafi,
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Vzpomínky

Dne 30. záfií uplyne 10 let od úmrtí
pana ZDE≈KA PELÍ·KA. Za tichou
vzpomínku dûkuje Dana Rouãková.

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

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

Ïelka a dcera s rodinou.

Dne 13. 8. uplynulo jiÏ
osm smutn˘ch let, kdy
nás navÏdy opustil
milující manÏel, tatínek
a dûdeãek pan JAN
BùLU·A, kter˘ by
25. 9. 2010 oslavil své
70. narozeniny. Za tichou

vzpomínku dûkuje rodina.

Kdo v srdci Ïije, neumírá.
Dne 19. 9. 2010 vzpome-
neme 5. v˘roãí od úmrtí
pana STANISLAVA
SARKÖZIHO. S láskou
vzpomíná rodina –
druÏka s dcerou.

Sport

Dana Zacpalová- smí‰ené zboÏí, STYLE
SPORT – Renata Zámeãníková a firma
NEJEZ – stavitel.

Více o ve‰kerém petanquovém dûní
v Ti‰novû a ·erkovicích www.repete-tis-
nov.webnode.cz

O·-MR

Inzerce

Prodám velmi pûkn˘ byt 2+1 v Ti‰novû,
na Kvûtnici. Cena 1.500.000 Kã.
Tel.: 732 334 844, byt.tisnov@seznam.cz

Prodám byt v OV 2+1, Ti‰nov, Jambo-
rova. DÛm po revitaliz. Byt po rekonstr.
Voln˘ 11/2010. Tel.: 602 192 958

Pronájem 1 + KK. Voln˘ od 1. 11. 2010.
Cena 6.500,- Kã vãetnû inkasa a zafií-
zení pokoje. Tel.: 603 894 613

Koupím garáÏ U Humpolky. 
Tel.: 775 621 682

Koupím nebo pronajmu garáÏ pod
Kvûtnicí. Nabídnûte, tel.: 723 680 228

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

PRÁCE Z DOMU www.byznyszdomu.cz

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

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 na-
bídnûte. Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839

Kdo pfiepí‰e 50 stran textu na PC?
Tel.: 549 415 451

Do nové obchodní skupiny hledáme
spolupracovníky, volejte na ãíslo: 775
914 105

Zámeãnictví Petr Hlubinka.
M: 603 420 867

Hotel Kvûtnice pfiijme servírku
z Ti‰nova pro provoz Sportbaru. Dobré
platové ohodnocení. Pouze noãní smûny.
Tel. 603 894 613
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TI·NOVSKÉ NOVINY 16/2010. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov-mesto.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce osobního charakteru (blahopfiání,
vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-.
Pfií‰tí zpravodaj (ã. 17/2010) vyjde 6. fiíjna 2010 (uzávûrka textÛ i inzerce je 27. 9. 2010).


