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áÏení spoluobãané,
v tûchto pfiíspûvcích se snaÏím
zamyslet nad aktuálními tématy

na‰eho mûsta. Jedním z dÛleÏit˘ch té-
mat, kterému je tfieba vûnovat pozornost,
je problematika vytápûní bytov˘ch i ro-
dinn˘ch domÛ. Mûsto v této souvislosti
nechalo zpracovat aktualizaci energe-
tické koncepce. Toto téma bude disku-
továno na pÛdû zastupitelstva a tento
pfiíspûvek snad diskuzi roz‰ífií smûrem
k obãanÛm. Rozhodnutí v této oblasti do-
padají na kaÏdého z nás a to nejenom z fi-
nanãního hlediska, ale i z hlediska kva-
lity ovzdu‰í v zimních mûsících, proto se
snaÏíme k této problematice pfiistupovat
s maximální zodpovûdností a otevfieností.

Obyvatelé rodinn˘ch domÛ rozhodují
o zpÛsobu vytápûní sami. V posledních
letech jsme svûdky útlumu vytápûní ply-
nem a jeho nahrazování tuh˘mi palivy
– pfieváÏnû dfievem. To vede k vy‰‰ím
exhalacím zasahujícím mûsto Ti‰nov
v zimních mûsících. Dfievo patfií k obnovi-
teln˘m zdrojÛm energie a nepodílí se na
zvy‰ování koncentrace skleníkov˘ch
plynÛ, ale ve srovnání se zemním plynem
jsou exhalace ostatních látek vy‰‰í. KdyÏ
pfiijíÏdím z Brna domÛ, ãasto uÏ v âebínû
ãichem zaznamenám, Ïe ti‰novská kot-
lina na tom není zrovna nejlépe i ve srov-
nání s Brnem. Souvisí to urãitû s míst-
ními rozptylov˘mi podmínkami a na
kvalitû ovzdu‰í se rovnûÏ projeví nezod-
povûdné pálení vûcí, které patfií spí‰e do
popelnice neÏ do kotle. Jakoby si lidé, co
tak ãiní, neuvûdomovali, Ïe ubliÏují
svému zdraví i zdraví sv˘ch dûtí.
MoÏnosti ovlivnit v˘bûr paliva v tûchto
lokálních zdrojích tepla jsou pro samos-
právu mûsta omezené. Zb˘vá jen apelo-
vat na ty, ktefií tak ãiní, aby se nad dÛ-
sledky svého jednání zamysleli.

Na rozdíl od obyvatelÛ rodinn˘ch
domÛ jsou obyvatelé bytov˘ch domÛ vût-

‰inou zásobováni teplem ze systému
centrálního zásobování teplem (dále jen
CZT). Od roku 1998 CZT provozuje
spoleãnost Teplo T s.r.o. v té dobû
vlastnûná mûstem. V roce 2001 do‰lo
k prodeji obchodních podílÛ spoleã-
nosti Teplo T soukromé spoleãnosti
Zásobování teplem s.r.o. se sídlem
v Blansku za 10 mil. Kã, následnû pak do-
‰lo k pronájmu nûkterého majetku mûsta
Ti‰nov souvisejícího s CZT této spoleã-
nosti s podmínkou rekonstrukce CZT.
V reÏii spoleãnosti Teplo T byly mimo jiné
kompletnû rekonstruovány nevyhovující
teplovodní rozvody a ty se staly majet-
kem této spoleãnosti. Pro tuto rekon-
strukci poskytlo mûsto garanci úvûru
spoleãnosti Teplo T ve v˘‰i 58 mil. Kã.
Aby byla zaruãena návratnost této inves-
tice, byly s odbûrateli tepla sepsány dlou-
hodobé smlouvy na odbûr. Rozhodnutí re-
konstruovat tyto rozvody bylo klíãové pro
dal‰í smûfiování CZT v Ti‰novû. Tato in-
vestice je postupnû splácena odbûrateli
v cenû za teplo. Z fyzikální podstaty do-
chází v rozvodech k nezanedbateln˘m
ztrátám tepla. Jako efektivnûj‰í se jeví
spálit plyn v lokálních kotelnách byto-
v˘ch domÛ, a tak zamezit ztrátám v roz-
vodech a tepeln˘ch v˘mûnících. Proto se
domnívám, Ïe rozhodnutí rekonstruovat
CZT nebylo z pohledu dne‰ní doby
správné. Vystoupit z takto „rozjetého
vlaku“ v dÛsledku uzavfien˘ch smluv
v‰ak pro odbûratele a mûsto není moÏné.
Po vypr‰ení smluv s odbûrateli tepla
má mûsto moÏnost odkoupit majetek
Teplo T za úãetní zbytkovou cenu
(30 mil. Kã) a provozovat CZT ve vlastní
reÏii. Investice do rozvodÛ bude v té dobû
splacena a nebude zatûÏovat cenu tepla.
Aby tato cena tepla byla konkurence
schopná, je nutné provést opatfiení, která
by pokud moÏno omezila zmínûnou nev˘-
hodu CZT. Mûsto Ti‰nov se proto dfiíve
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ve spolupráci s Teplem T pokou‰elo posta-
vit kotelnu na dfievo‰tûpku. Tato stavba se
nakonec ukázala ekonomicky neefektivní
a bylo od ní odstoupeno. Dal‰í ze zpÛ-
sobÛ, jak je moÏné sníÏit náklady na v˘-
robu tepla, je vyuÏití kogeneraãních jed-
notek vyrábûjících elektfiinu spalováním
zemního plynu, zbytkové „odpadní“ teplo
je pak pouÏito pro ohfiev vody ãi vytápûní.
Z hlediska kvality ovzdu‰í v Ti‰novû jsou
kogeneraãní jednotky ve srovnání s kotel-
nou na dfievo‰tûpku rozhodnû lep‰í vol-
bou. Pokud by byl v˘tûÏek z v˘roby elek-
tfiiny vyuÏit k poníÏení ceny tepla, mohly
by se tak kompenzovat náklady na ztráty
tepla v rozvodech a systém CZT by se
mohl v budoucnu stát konkurence schop-
n˘m k lokálním bytov˘m kotelnám. Po
vypr‰ení smluv s odbûrateli by cena za
teplo z novû vybudovan˘ch lokálních ko-
telen mohla b˘t teoreticky vy‰‰í neÏ pro
optimalizovan˘ CZT (v té dobû bude od-
bûrateli splacena 58 mil. investice do
CZT, která mÛÏe je‰tû nûkolik desítek
let slouÏit). Spoleãnost Teplo T v‰ak ne-
vlastní mûsto a nemá tak zásadní vliv na
vyuÏití zisku z v˘roby elektrické energie
pro poníÏení ceny tepla. Spoleãnost Teplo
T v‰ak pfiislíbila, Ïe bude zisk z v˘roby
elektrické energie pouÏit na zefektiv-
nûní CZT a sníÏení ceny tepla. V sou-
ãasné dobû se hledají moÏnosti, jak to
právnû zaruãit. Mûsto Ti‰nov proto ne-
dávno dalo souhlas k umístûní kogene-
raãních jednotek v lokalitû Hony za
Kuk˘rnou. Tato novû budovaná kotelna
v dostateãné vzdálenosti od domÛ bude

z vût‰í ãásti dodávat teplo pro novû vzni-
kající bytové domy.

Domnívám se, Ïe je tfieba v budouc-
nosti umoÏnit obyvatelÛm bytov˘ch
domu zvolit si zpÛsob vytápûní, protoÏe
tak bude tvofien tlak na nízkou cenu
tepla. Na druhou stranu toto pfiiná‰í ri-
zika v podobû hromadného odpojování
bytov˘ch domÛ od CZT a následného zv˘-
‰ení jednotkové ceny za teplo. Lokální
i centrální zpÛsob vytápûní má své v˘-
hody a nev˘hody, podrobn˘ rozbor je
mimo rozsah tohoto pfiíspûvku a i po pro-
vedení tohoto rozboru by nebylo moÏné
obecnû odpovûdût, kter˘ ze systémÛ je
lep‰í. Pokud by mûsto z rÛzn˘ch i legi-
timních dÛvodÛ ãinilo kroky k nucenému
zachování CZT a udrÏení monopolu pro
soukromou spoleãnost bez sebemen‰í
kontroly, je to dle mého názoru jen tûÏko
obhajitelné. To v‰ak neznamená, Ïe ne-
mÛÏe povolit vznik kogeneraãních ko-
telen, a tak pfiispût k zefektivnûní stáva-
jícího CZT a umoÏnit mu b˘t v budoucnu
konkurenceschopn˘m.

Pokud Vás tato problematika zajímá
a máte k ní podnûty a pfiipomínky, nevá-
hejte mne nebo kolegu Radovana
Klusáka kontaktovat. Závûrem bych Vás
chtûl je‰tû upozornit na anketu pofiáda-
nou z iniciativy Odboru Ïivnostenského
úfiadu mûsta Ti‰nov související s podpo-
rou podnikání, kterou si mÛÏete pfieãíst
v následujícím textu.

Ing. Petr Bábor, Ph.D.
petr.babor@tisnov.cz

Pfiipadáte si podobnû jako
podnikatel na obrázku?

Napi‰te nám, ãím by Vám mohl
Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov pomoci, a tak ze-
fektivnit a zkvalitnit sluÏby pro podni-

katele i Ïivnostníky nejen z Ti‰nova.
Odbor Ïivnostensk˘ úfiad má v úmyslu
pofiádat konzultace zamûfiené na oblast
podnikání dle Ïivnostenského zákona
a souvisejících dal‰ích právních
pfiedpisÛ a dle zákona o zemûdûlství.
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Aby bylo moÏné efek-
tivnû pomoci vût-
‰ímu mnoÏství
podnikatelÛ
a Ïivnost-
níkÛ, je
tfieba zvo-
lit témata
semináfiÛ
s nejvût-
‰ím zá-
jmem. Na v˘-
bûru témat se
mÛÏete podílet
právû Vy tím, Ïe
odpovíte na tyto
dvû otázky:
– Jak˘ je obor Va‰eho podnikání?
– Jaké téma ãi otázku byste rádi s Ïiv-

nostensk˘m úfiadem konzultovali?
Odpovûdi zasílejte na podnikatel@

tisnov.cz. My Vás pak budeme informo-
vat o pfiipravovan˘ch semináfiích.
Mûstsk˘ úfiad je tu pro Vás!

Nabídka prodeje bytÛ

Mûsto Ti‰nov zvefiejÀuje podle § 39
odst. 1, zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, zámûry prodeje:
– Voln˘  ãtyfipokojov˘ byt ã. 1723/1

o v˘mûfie 92,03 m2 v 1. patfie budovy
ã. p. 1722, 1723 a 1724 na
ul. Kvûtnická v Ti‰novû, vãetnû spolu-
vlastnického podílu ve v˘‰i  id 15/320
na spoleãn˘ch ãástech domu
ã. p. 1722, 1723 a 1724 a na pozemcích
parc. ã. st. 1980, 1981, 1982/1 a 1982/2
v k. ú. Ti‰nov.

– Voln˘ dvoupokojov˘ byt ã. 923/1 o v˘-
mûfie 55,70 m2 v suterénu budovy
ã. p. 923, 924 a 925 na ul. Jamborova
v Ti‰novû, vãetnû spoluvlastnického
podílu ve v˘‰i  id 10/430 na spoleãn˘ch

ãástech domu ã. p. 923, 924 a 925 a na
pozemcích parc. ã. st. 1011, parc.
ã. st. 1012 a parc. ã. st. 1013 v k. ú.
Ti‰nov.

– Voln˘ tfiípokojov˘ byt ã. 1677/2 o v˘-
mûfie 82,60 m2 v pfiízemí budovy
ã. p. 1677, 1678 na ul. Králova
v Ti‰novû vãetnû spoluvlastnického
podílu ve v˘‰i id 12/190 na spoleãn˘ch
ãástech domu ã. p. 1677, 1678 a na po-
zemcích parc. ã. st. 1592 a parc. ã. st.
1686 v k. ú. Ti‰nov.

– Voln˘ tfiípokojov˘ byt ã. 1677/7 o v˘-
mûfie 85,19 m2 ve 4. patfie budovy
ã. p. 1677, 1678 na ul. Králova
v Ti‰novû vãetnû spoluvlastnického
podílu ve v˘‰i id 12/190 na spoleãn˘ch
ãástech domu ã. p. 1677, 1678 a na po-
zemcích parc. ã. st. 1592  a parc. ã. st.
1686 v k. ú. Ti‰nov.

Prodeje bytÛ budou realizovány za
podmínek stanoven˘ch v Pravidlech
prodeje bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova.

Prodeje probûhnou prostfiednictvím
elektronické aukce.

BliÏ‰í informace mohou obãané obdr-
Ïet v úfiedních hodinách na Mûstském
úfiadû Ti‰nov, Odboru správy majetku
a investic u paní Katefiiny Smetanové,
elektronicky na adrese smetanova@
tisnov.cz a na tel. 549 439 850.

Zámûry jsou zvefiejnûny na www.tis-
nov.cz v sekci zastupitelstvo, rada – do-
kumenty mûsta – zámûry – zámûr ze
dne 23. 3. 2012 nebo v aktualitách
i s fotkami.

Odbor správy majetku a investic

Pfiíprava MAS

Jak jsme uvedli v minulém vydání
Ti‰novsk˘ch novin, pfiipravuje se na
území Ti‰novska zaloÏení Místní akãní
skupiny (dále MAS), která by podporo-
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vala rozvoj venkova pomocí metodiky
LEADER a umoÏnila by ãerpání finanã-
ních prostfiedkÛ z programÛ Rozvoje
venkova Státního zemûdûlského inter-
venãního fondu, kter˘ je podporován ev-
ropsk˘mi fondy. V budoucnu by MAS
mûla mít moÏnost ãerpat finanãní pro-
stfiedky pro rozvoj zapojeného území
i z dal‰ích zdrojÛ.

V pondûlí 21. kvûtna probûhlo se-
tkání starostÛ, ktefií jsou ãleny Dobro-
volného svazku obcí Ti‰novska. Na se-
tkání jim byly poskytnuty podrobnûj‰í
informace o MAS a metodû LEADER,
i o tom, jak postupovat pfii zaloÏení MAS
na ti‰novském území. Starosta mûsta
Ti‰nova Jan Schneider vyjádfiil podporu
zakládání MAS s tím, Ïe mûsto Ti‰nov
se do pfiíprav plnû zapojí.

Pevnû vûfiíme, Ïe s pomocí zástupcÛ
území, podnikatelÛ, zemûdûlcÛ a nezis-
kov˘ch organizací se podafií MAS zaloÏit
i u nás a obãané tak získají moÏnost po-
dávat Ïádosti o finanãní podporu sv˘ch
aktivit prostfiednictvím místní MAS.

Za pfiípravn˘ v˘bor
Ing. Hana Ondru‰ková

„Já také nechci...“
– otázky, odpovûdi

V rámci kampanû „Já také nechci...“,
která se zamûfiuje na problematiku zne-
ãi‰Èování vefiejného prostranství psími
exkrementy, pfiiná‰íme odpovûdi na
první otázky, které obãané poloÏili pfii
vyplÀování dotazníku na akci Den Zemû
na nám. Míru:

Od kdy bude vyhlá‰ka platit?
Jak bude kontrolováno její dodrÏo-
vání?

Neuklizením psího exkrementu na
vefiejném prostranství nelze fie‰it vy-
hlá‰kou. Osoba, která psa doprovází, se

tímto skutkem dopustí pfiestupku proti
vefiejnému pofiádku dle § 47 odst. 1
písm. d) zákona ã. 200/1990 Sb., o pfie-
stupcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a to dle následujícího znûní: „Pfiestupku
se dopustí ten, kdo zneãistí vefiejné pro-
stranství, vefiejnû pfiístupn˘ objekt nebo
vefiejnû prospû‰né zafiízení anebo zane-
dbá povinnost úklidu vefiejného pro-
stranství."

Na dodrÏování tohoto zákona a vy-
hlá‰ky novû dohlíÏí Inspektor vefiejného
pofiádku pan Miroslav Kettner, tel. 549
439 858, kter˘ mÛÏe majiteli psa uloÏit
na místû blokovou pokutu. 

Mohou se v˘kaly v pytlících vy-
hazovat i do normálních ko‰Û?

Ano, pytlíky s psími exkrementy se
vhazují do odpadkov˘ch ko‰Û spolu
s ostatními odpadky, tento odpad se
sváÏí 2x t˘dnû a likviduje se ve spalovnû
komunálních odpadÛ v Brnû.

Ing. Václav Drhlík

Koupali‰tû Ti‰nov
ul. U Stfielnice 366

Koupali‰tû bude otevfieno od 25. 5. 2012.
Pozor novinka! Páteãní a sobotní
veãerní koupání!

V mûsíci ãervnu bude kaÏd˘ pátek
a sobotu prodlouÏena otevírací doba do
22.00 hod. pro veãerní koupání.
Vstupné:
– Dospûlí – 50 Kã
– Dûti do 15 let a seniofii – 25 Kã
– Dûti do 6 let – 10 Kã
– Dospûlí po 16.00 hod. – 40 Kã
– Dûti do 15 let a seniofii po 16.00 hod.

– 20 Kã
– Dûti do 6 let po 16.00 hod – 5 Kã
– Rodinné vstupné 2 dospûlí + 3 dûti do

15 let – 100 Kã
– Sleva pro drÏitele prÛkazu ZTP – 10 Kã
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Permanentka dospûlí
– 20 vstupÛ – 700 Kã (20 x 50 = 1 000,- Kã

sleva 300,- Kã = 6 vstupÛ zdarma)
– 10 vstupÛ – 380 Kã (10 x 50 = 500,- Kã

sleva 120,- Kã = 2,4 vstupÛ zdarma)

Permanentka dûti do 15 let a seniofii
– 20 vstupÛ – 350 Kã (20 x 25 = 500,- Kã

sleva 150,- Kã = 6 vstupÛ zdarma)
– 10 vstupÛ – 190 Kã (10 x 25 = 250,- Kã

sleva 60,- Kã = 2,4 vstupÛ zdarma)

Permanentka dûti do 15 let a seniofii
– 20 vstupÛ – 140 Kã (20 x 10 = 200,- Kã

sleva 60,- Kã = 6 vstupÛ zdarma)
– 10 vstupÛ – 80 Kã (10 x 10 = 100,- Kã

sleva 20,- Kã = 2 vstupy zdarma)

Otevírací doba:
dennû 9.00 – 20.00 hod.

Bazény:
– velk˘ bazén 50�20 m
– dûtské brouzdali‰tû se skluzavkou

Obãerstvení:
– bufet s posezením
– restaurace s terasou a kuÏelkami

Pro nejmen‰í:
– pruÏinová a vahadlová houpaãka
– tabule s poãitadlem

Dal‰í sportovní aktivity:
– pláÏov˘ volejbal (80 Kã/hod.)
– petanque (20 Kã/hod.)
– stolní tenis (30 Kã/hod.)
– ruské kuÏelky (20 Kã/hod.)

Mûsto Ti‰nov

pofiádá v sobotu 2. ãervna 2012
na námûstí Míru „DEN S HASIâI“
a Integrovan˘m záchrann˘m systé-
mem âR

Program:
– do 9.00 hod. pfiíjezd a rozmístûní tech-

niky
– 9.30 hod. oficiální zahájení
– do 11.00 hod. ukázky a prohlídka tech-

niky, vybavení, program pro dûti
– do 12.00 hod. ukázka zásahu na „ne-

bezpeãnou chemickou látku“ a ukázky
ha‰ení

– 12.30 hod. oficiální ukonãení programu
Obãerstvení zaji‰tûno, program

zpestfií cimbálová muzika CMTZ.

VáÏení spoluobãané,
dovolte mi, abych vás jménem ti‰-

novsk˘ch hasiãÛ pozval na „ná‰ den“.
Máme pfiislíbenou úãast ze

Zdravotnické záchranné
sluÏby JmK, pfiíslu‰níkÛ
Policie âR, pfiedstaví se
firma zab˘vající se po-
Ïární bezpeãností, prode-

jem, údrÏbou a opravami
hasících pfiístrojÛ a mimo

jiné také prodejem propagaãních mo-
delÛ hasících autíãek.

Bûhem dopoledne si mÛÏete prohléd-
nout techniku a vybavení
v‰ech sloÏek Integrovaného
záchranného systému, dûti
mohou vyzkou‰et svou ‰i-
kovnost pfii „ha‰ení“
domeãku. Akci nav‰tíví
rovnûÏ zástupce firmy
vyrábûjící defibrilátory,
kter˘mi byli vybaveni profesionální ha-
siãi a jedno vozidlo Policie âR v Ti‰novû.

Jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
se pochlubí nov˘m dopravním automo-
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bilem, kter˘ na podzim minulého roku
za pfiispûní Jihomoravského kraje za-
koupilo mûsto Ti‰nov. Pokud to pÛjde,
pfiijede na ukázku zatím nejmodernûj‰í
velkokapacitní cisternová stfiíkaãka,
která nám pomáhá pfii ha‰ení zejména
lesních poÏárÛ, kdy je potfieba znaãné
mnoÏství vody na ha‰ení.

Doufám, Ïe se vám bude s námi líbit
a tû‰íme se na shledanou na námûstí.

Jaroslav Musil, velitel JPO Ti‰nov

Sezónní spojení
do Moravského krasu

Od 1. 5. jsou opût zaji‰tûny sezónní
víkendové autobusové spoje na lince 152
mezi Kufiimí a Blanskem, které usnadní
a zlevní spojení do Moravského krasu.
Spoje budou v provozu do 4. listopadu.

Pro obyvatele Ti‰novska je zajímavé
pfiedev‰ím spojení vlakem v 7.30 hod.

z Ti‰nova do Kufiimi, kde mohou pfie-
stoupit na linku 152 v 8.10 hod. do
Blanska, kde je zaji‰tûna návaznost na
spoje do Moravského krasu: na linku
226 do Skalního Ml˘na (Punkevní jes-
kynû) (8.39 hod.), na linku 231 do smûru
Rudice – Jedovnice – Studnice
(8.43 hod.) a na linku 233 do smûru
Sloup – Such˘ – Bene‰ov (8.39 hod.).
Spoj v Blansku rovnûÏ navazuje na
rychlík Slavkov do smûru Letovice
– Svitavy – Pardubice – Praha
(9.11 hod.).

V opaãném smûru byl doplnûn veãer-
ní spoj v 21.45 hod. z Blanska do
Kufiimi, kde navazuje na vlak i autobus
311 do Ti‰nova.

Milo‰ Kotek

Sdûlení redakãní rady

Redakãní rada TN sdûluje ãtenáfiÛm
TN, Ïe obdrÏela dal‰í informace v zále-
Ïitosti stavebního zámûru v lokalitû
Trnec, jejichÏ autorem je pan Milan
Sperát. Z prostorov˘ch dÛvodÛ jeho text
jiÏ neuvefiejÀujeme, ale zájemci si ho
mohou pfieãíst na www.tisnov.cz –
Ti‰novské fórum.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
V˘stava

V˘stava ‰perkÛ Eriky Leksové
15. 5. – 30. 6. 2012

Sklenûné dekoraãní pfiedmûty zpra-
cované starou technologií fusingu jsou

oblíbenou a vyhledáva-
nou souãástí moderních
interiérÛ. Sklo mÛÏeme
zdobit barevn˘mi frity
a pigmenty, vznikají tak pÛsobivé
variace a vzory. Také ‰perky lze tvofiit
technikou fusing. Svou barevností, tva-
rem a vloÏenou energií získávají du‰i.
KaÏd˘ z nich je originálem a nedá se
opakovat. Pfiijìte se podívat na krásné
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‰perky z dílny nadané v˘tvarnice, která
Ïije a tvofií v nedalek˘ch Malhosto-
vicích.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

V˘stava Domu dûtí a mládeÏe
15. 5. – 30. 6. 2012

V dûtském oddûlení jsou vystaveny
práce dûtí z keramického a modeláfi-
ského krouÏku. V̆ tvarná dílna se zamû-
fiila na fantasy a pracuje pod vedením
Ivy Cimrmanové, která ze svého
ateliéru zapÛjãila i svá díla. Náv‰tûvníci
si mohou prohlédnout také fotogalerii
z letních táborÛ a seznámit se s nabíd-
kou na leto‰ní prázdniny a nejbliÏ‰í
akce DDM.

Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

CONCENTUS MORAVIAE
FRANCOUZSK¯ VARHANÍK

MARTIN GESTER
4. ãervna, v 19.30 hod.

kostel sv. Václava v Ti‰novû
Pfiijmûte pozvání
v‰estranného fran-
couzského umûlce
Martina Gestera.
Budete bohat‰í
o záÏitek ze zvu-
kovû bohaté hudby
ãtyfi v˘znamn˘ch
s k l a d a t e l s k ˘ c h  
osobností s darem

komponovat pro tento královsk˘ nástroj.

Vstupné: 200 Kã / 100 Kã dÛchodci,
drÏitelé prÛkazÛ ISIC, ZTP (1 osoba)
a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod).

Martin Gester byl jmenován fran-
couzsk˘m ministrem kultury Rytífiem
fiádu umûní a literatury a byl vyzname-
nán polsk˘m ministerstvem kultury.

TURECKÁ KAVÁRNA
(Robert Thomas)

7. ãervna, v 19.00 hod.
kino Svratka

Divadelní pfiedstavení
ReÏie Pavel Há‰a

Tfii komické skoro detektivky
z PafiíÏe. Zejména poslední (Zlat˘ pan
ministr) Èala pfiímo do Ïhavé souãas-
nosti. AÈ uÏ patfií na stranu dobra ãi zlo-
ãinu, postavy jsou plné humoru a ãlovû-
ãenství a zámûr autora jasn˘ – diváka
pobavit a dát mu pfiekvapivou pointu.

Hrají: Václav Vydra, Naìa Konva-
linková, Jana Bou‰ková, Matûj Hádek
(Martin Kubaãák), Martin Davídek.

Vstupenky moÏno zakoupit v pfied-
prodeji v knihkupectví u paní Ra‰kové.
Vstupné: 1.-9. fiada za 280,- Kã;

10.-25. fiada za 250,- Kã.

CONCENTUS MORAVIAE
I FAGIOLINI

22. ãervna, v 19.30 hod.
Porta coeli, Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova



Kultura

9TI·NOVSKÉ NOVINY 10/2012

Celorepublikov˘ vrchol festivalu.
·piãkov˘ britsk˘ ansámbl I Fagiolini,
jeden z nejuznávanûj‰ích vokálních sou-
borÛ zamûfien˘ch na renesanãní polyfo-
nii a rané baroko.
Vstupné: 250 Kã / 150 Kã dÛchodci,
drÏitelé prÛkazÛ ISIC, ZTP (1 osoba)
a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod).

MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

V˘stava „Indiánské léto“
3. ãervna – 2. záfií

V̆ stava unikátních fotografií zápa-
dokanadsk˘ch totemÛ, která je dopl-
nûná indiánsk˘mi pfiedmûty a v˘kresy
vypracovan˘mi Ïáky ti‰novsk˘ch zá-
kladních ‰kol, vznikla ve spolupráci se
Spoleãností pfiátel Kanady a RCI,
1. Brìo Ti‰nov – Gingo, Z· nám. 28. fiíjna
a Z· Smí‰kova.
Vstupné: 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã
VernisáÏ se koná v nedûli 3. ãervna
v 17.00 hod. Zahrají Ïáci ZU·.

Pfiedná‰ka „Jak jsem poznal
dvanáct ze Spojen˘ch státÛ

– i s lidmi a pfiírodou“
13. ãervna 2012 v 17.00 hod.

Pfiedná‰ka Ing. Miroslava Sléhy
s promítáním fotografií z jeho Ïivotní
cesty po 12 státech USA.

Promítání se koná v rámci doprovod-
ného programu k v˘stavû Indiánské léto.

Vstupné dobrovolné.

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

V˘stava ke 125. v˘roãí narození
malífie Josefa Jambora

Trvá do 31. fiíjna
Na v˘stavû máte unikátní moÏnost

vidût rozsáhlou kolekci obrazÛ Josefa
Jambora sestavenou z muzejních a sou-
krom˘ch sbírek.

P¤IPRAVUJEME

Festival místních kapel
21. ãervence, 15.00 – 24.00 hod.

zahrada a velk˘ sál MûKS
P¤IHLASTE SE A ZAHRAJTE SI

se svojí kapelou na pfiehlídce místních
kapel!!! 

Pfiihlá‰ky na e-mail: sekretariat@
kulturatisnov.cz.

PRONÁJMY PROSTOR MûKS
MûKS nabízí prostory objektu na

Ml˘nské 152 (velk˘ sál, mal˘ sál, foyer,
zahrada, kuchyÀka aj.) a v Muzeu
mûsta Ti‰nova na Jungmannovû 80
(stylová kavárna, vnitfiní terasa) ke
krátkodob˘m pronájmÛm.  RÛznû velké
prostory dle potfieby, ve‰keré potfiebné
zázemí, neru‰ené soukromí.

BliÏ‰í informace na tel. ã. 549 410 082
nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

Mûstské kulturní stfiedisko Ti‰nov
vypisuje v˘bûrové fiízení na pozici ve-
doucí kina Svratka – bliÏ‰í informace
na: http://www.tisnov.cz/cs/volna-mis-
ta/vedouci-kina-svratka.html.
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Mezinárodní hudební
festival 13 mûst
Concentus Moraviae

Martin Gester – varhany
Pondûlí 4. 6., 19.30 hod.
Ti‰nov, kostel sv. Václava

I Fagiolini / Robert Hollingworth
– umûleck˘ vedoucí

Pátek 22. 6., 19.30 hod.
Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova, Porta coeli,
bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Collegium 1704
Václav Luks – umûleck˘ vedoucí

Raffaella Milanesi – soprán
Anna Fusek – flétna

Pondûlí 25. 6., 19.30 hod.
hrad Pern‰tejn, Rytífisk˘ sál

Slavnostní zahajovací koncert 
Ensemble Inégal

Adam Viktora – umûleck˘ vedoucí
Sobota 2. 6., 19.00 hod.

Boskovice, kostel sv. Jakuba

Aline Zylberajch – kladívkov˘ klavír
Martin Gester – cembalo

Nedûle 3. 6., 19.30 hod.
Lysice, zámek, Velk˘ salón

Odpoledne pro rodiny s dûtmi ve
spolupráci se Sítí matefisk˘ch center
v rámci kampanû „Táta dneska frãí“

Nedûle 17. 6., 15.00 hod.
Lysice, zámecká zahrada

Krisztina Jónás – soprán
Armin Gramer – kontratenor

Gábor Tokodi – loutna, barokní kytara
Dénes Karasszon – violoncello

Pál Németh – cembalo
Pondûlí 18. 6., 19.30 hod.

Boskovice, zámek

Doron David Sherwin – cink
Barbara Maria Willi – cembalo,

varhanní pozitiv
Pondûlí 18. 6., 19.30 hod.

Rájec-Jestfiebí, kostel V‰ech svat˘ch

Cordarte
Daniel Deuter – housle

Heike Johanna Lindner – viola da
gamba / Markus Märkl – cembalo

Pátek 29. 6., 19.30 hod.
Rájec-Jestfiebí, zámek, Slavnostní sál

Zde je‰tû pár obecn˘ch informací
k celému festivalu:

Mezinárodní hudební festival
13 mûst Concentus Moraviae nabízí po-
sluchaãÛm v roce 2012 jiÏ po sedmnácté
pfiíleÏitost procestovat bûhem mûsíce
ãervna nejkrásnûj‰í zákoutí JiÏní
Moravy a Vysoãiny a vyslechnout si kon-
certy v prostfiedí zámkÛ ãi kostelÛ dvou
desítek participujících festivalov˘ch
mûst. V leto‰ním roce probûhne celkovû
34 akcí (33 koncertÛ a jedno dopoledne
pro rodiny s dûtmi) ve 21 mûstech.
Jednotlivá mûsta festival spolupofiádají
a mají tak pfiíleÏitost bezprostfiednû
ovlivnit jeho charakter. Sdílen˘ kulturní
záÏitek je spojujícím i stimulujícím prv-
kem a pomáhá roz‰ífiit regionální spolu-
práci také v dal‰ích oblastech.

Leto‰ní roãník na téma „Kouzlo ãísel“
koncipovala specialistka na starou
hudbu Barbara Maria Willi a programy
s ãíselnou tématikou zazní v podání ães-
k˘ch a zahraniãních hudebníkÛ zab˘vají-
cích se historickou interpretací. Festival
bude váÏnû i hravû pfiedstavovat nejdÛle-
Ïitûj‰í aspekty matematiky v hudbû
a hledat jejich prostfiednictvím znûjící
fiád, kter˘ by uvedl du‰i posluchaãe do
harmonie. Na leto‰ním roãníku festivalu
budou v˘znamnû zastoupeni zahraniãní
umûlci celkem z deseti zemí.
Více na: www.concentus-moraviae.cz
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V Ti‰novû se bude jiÏ
tradiãnû hrát pro UNICEF

Pfiíjemnou zábavu a zároveÀ pfiíleÏi-
tost pomoci nabízí jiÏ ãtvrt˘ roãník cha-
ritativního multiÏánrového hudebního
festivalu Hudbou pro UNICEF.

Málokter˘ hudební festival je sv˘m
zamûfiením tak jedineãn˘, jako právû
Hudbou pro UNICEF. Koná se totiÏ ve
spolupráci s Dûtsk˘m fondem OSN
– UNICEF a v˘tûÏek z akce, jeÏ se koná
v sobotu 16. ãervna v letním kinû
v Ti‰novû, je urãen na podporu oãkova-
cích programÛ UNICEF.

Festival uÏ poãtvrté oÏiví letní kul-
turní dûní v Ti‰novû a opût pfiivítá hned
nûkolik hvûzd souãasné domácí pop
music. „Na festivalu vystoupí mnoho
znám˘ch osobností ãeské hudby v ãele
s aktuálním nejlep‰ím zpûvákem
Tomá‰em Klusem, skupinou BUTY,
legendami Janou Kratochvílovou a sku-
pinou Oceán ãi ·vihadlem,“ fiekl k pro-
gramu festivalu hlavní pofiadatel akce
Jan Schneider. „Mimofiádn˘ hudební
záÏitek opût oãekávám od skupiny
The Tap Tap, coÏ je kapela tûlesnû po-
stiÏen˘ch studentÛ a absolventÛ ‰kol
praÏského Jedliãkova ústavu a po loÀ-
ském vystoupení nyní i oblíbenec ti‰-
novského publika, nebo písniãkáfi
a skladatel filmové hudby Petr
Skoumal,“ dodal Schneider. Na festivalu
v‰ak dostane ‰anci také ti‰novská
Ha-kapela nebo velice oblíbená sloven-
ská skupina Peha a mnoho dal‰ích.

Hudební program zaãíná v pravé po-
ledne a i v leto‰ním roce bude doplnûn
o mnoÏství doprovodn˘ch aktivit pro
dûti a mládeÏ. Vstupenky jsou právû
v tûchto dnech v pfiedprodeji za zv˘hod-
nûnou cenu 300,- Kã a za 450,- Kã ve va-
riantû rodinného vstupného. Pfiedprodej

na www.ticketstream.cz nebo v knihku-
pectví p. Ra‰kové. Kompletní program
a dal‰í informace na www.hudbouprou-
nicef.cz

V Ti‰novû vystoupí i legenda ãesko-
slovenské hudby Jana Kratochvílová.

Noc kostelÛ

Zveme vás na ce-
lostátní akci Noc
kostelÛ, kterou le-
tos organizujeme
i u nás v Ti‰novû
v pátek 1. 6. 2012.

Pro více informací o této akci nav‰tivte
web www.nockostelu.cz
Program v ti‰novském
kostele sv. Václava:
18.00 – 18.10 zvony chrámu sv. Václava

zvou na Noc kostelÛ
18.10 – 18.30 vytrubování z vûÏe
18.30 – 18.50 pfiivítání tóny varhan ti‰-

novsk˘ch varhaníkÛ
19.00 – 19.20 program pro dûti s pokra-

ãováním dûtsk˘ch koutkÛ
do 21.00

20.00 – 20.10 seznámení s historií kos-
tela

20.10 – 20.30 pfiehlídka liturgick˘ch
rouch
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21.00 – 21.35 varhanní koncert (Libor
a Dagmar Ma‰kovi)

22.00 – 22.40 hudební pásmo mlad˘ch
o posledních dnech
JeÏí‰ova Ïivota

23.00 – 23.30 adorace pfii svíãkách
Po celou dobu probíhá stálá expozice

liturgick˘ch pfiedmûtÛ a nádob s v˘sta-
vou fotografií ze Ïivota farnosti.

Pozvánka

Srdeãnû Vás zveme na:
Sobota 9. 6. 2012  od 9.30 hod.
Doc. Gabriela Ivana Vlková Th. D.
– Milosrdenství ve Starém zákonu,

diskuse
– Chudoba a bohatství
RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th. D. je
ãeská biblistka a fieholnice, ãlenka âeské
kongregace sester dominikánek, dûkanka
Cyrilometodûjské teologické fakulty
Univerzity Palackého. Je první Ïenou
v ãele teologické fakulty v historii ães-
k˘ch zemí.

Sobota  16. 6. 2012  od 10.45 hod.
Mgr. Pavla Vantuchová
– Montessori pedagogika

Kde: Spoleãenská místnost Církve ad-
ventistÛ sedmého dne, Procházkova
427, Ti‰nov.

Na Svátky fiemesel
do Kun‰tátu

Zapomenutá fiemesla znovu oÏijí
v Kun‰tátû – ve dnech 9. – 10. ãervna
2012 se totiÏ v areálu zdej‰ího zámec-
kého parku uskuteãní jiÏ pát˘ roãník
SvátkÛ fiemesel. Náv‰tûvníci se mohou
tû‰it na unikátní ukázky lidov˘ch fieme-
sel, jak˘mi budou napfiíklad pálení dfie-

vûného uhlí v milífii, v˘roba plechov˘ch
zvoncÛ, tavení Ïeleza v hlinûné peci, v˘-
roba ruãnû foukaného skla, toãení na
hrnãífiském kruhu, v˘roba loukoÈového
kola, tesání trámÛ ãi drátování hlinû-
n˘ch krajáãÛ.

Bohat˘ dvoudenní program nabídne
i velkolep˘ rytífisk˘ turnaj na koních na
poãest Krále Jifiího z Kun‰tátu
a Podûbrad, stfielbu z historick˘ch pal-
n˘ch zbraní, akãní program s loveck˘mi
dravci, bubenickou show, ukázky v˘-
cviku sluÏebních psÛ a bojového umûní
ãi koncert Ilony Stryové.

Zá‰titu nad akcí pfievzali – hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Michal
Ha‰ek a senátor Jozef Regec, více infor-
mací a detailní program naleznete na
stránkách www.osremesla.cz, www.kun-
stat-mesto.cz.

Pozvánky

Agentura AZ Music vás srdeãnû zve
na novou travesti show SCREAMERS.
Tato show se koná dne 14. ãervna 2012
od 19.00 hod. v kinû Svratka, Ti‰nov.

A také na divadelní pfiedstavení
Dívãí válka – nová éra (autor
F. R. âech), které se uskuteãní dne
20. ãervna 2012 od 19.00 hodin
v kinû Svratka. Hrají: M. Bittnerová,
J. Kriegel, M. ·imÛnek, V. Nová,
D. Kadlãková, T. Krejãífi, P. Jablonsk˘,
Václav Upír Krejãí. 

Pfiedprodej vstupenek – knihkupec-
tví paní Ra‰kové, Brnûnská 475, Ti‰nov
(tel.: 549 410 022).
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1. 6. Noc kostelÛ kostel sv. Václava 18.00 farnost Ti‰nov
23.30

2.6. Den s hasiãi nám. Míru 8.00 mûsto Ti‰nov
14.00

3.6. Pohádkov˘ les Klucanina 10.00 DDM Ti‰nov
13.00

4.6. Concentus Moraviae kostel sv. Václava 19.30 MûKS
– M. Gester – varhany

7.6. Turecká kavárna kino Svratka 19.00 MûKS
– div. pfiedstavení

8.6. Pink Floyd revival Brno zahrádka U Palce 20.00 Café U Palce
9.6. Milosrdenství ve SZ a Chudoba Církev adventistÛ 9.30 CASD Ti‰nov

a bohatství – beseda sedmého dne Ti‰nov
9.6. Americká obãanská válka hfii‰tû Îelezné 10.00 SdruÏení pfiátel

– rekonstrukce bitvy historie a obec Îelezné
13.6. Jak jsem poznal dvanáct ze Muzeum mûsta 17.00 Muzeum mûsta

Spojen˘ch státÛ – beseda Ti‰nova Ti‰nova
14.6. Screamers kino Svratka 19.00 AZ Music
14.6. Zahradní slavnost Z· Smí‰kova 14.00 Z· Smí‰kova

16.00
16.6. Hudbou pro UNICEF letní kino Svratka 12.00 Pro Ti‰nov, SK HC

Ti‰nov, 24-7 Promotions
16.6. 5. roãník dálkového pochoduDoubravník 6.00 mûstys Doubravník

kolem Doubravníku a KâT
16.6. Montessori pedagogika Církev adventistÛ 10.45 CASD Ti‰nov

– beseda sedmého dne Ti‰nov
17.6. Pfiehlídka dûtsk˘ch Pfiedklá‰tefií, 15.00 Podhorácké

taneãních souborÛ námûstí muzeum
22.6. Concentus Moraviae bazilika Porta coeli 19.30 MûKS

– I Fagiolini

V˘stavy
Datum Akce Místo
7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm

19. 5. – 23. 9. Ta jeho milá modré oãi má Podhorácké muzeum
27. 5. – 23. 9. Fotografie souãasn˘ch Podhorácké muzeum

krojÛ na Brnûnsku
6. 5. – 30. 6. Ladak - indick˘ Himaláj Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka

15. 5. – 30. 6. V̆ stava ‰perkÛ E. Leksové MûK Ti‰nov
3. 6. – 21. 10. Ghana Podhorácké muzeum
3. 6. – 2. 9. Indiánské léto Muzeum mûsta Ti‰nova

25. 4. – 15. 8. Divadlo Ïivota Galerie Na schodech

–

–

–

–

od

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
1. 6. Tanãíme a zpíváme spolu… kino Svratka 13.30 ZU· Ti‰nov

a ZU· Sereì
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Pomoc pro africkou ‰kolu
v Tanzanii se podafiila!

JiÏ ve ãtvrtém
ãísle TN jsme in-
formovali o tom,

Ïe na na‰í Z· nám. 28. fiíjna probûhne
velk˘ sbûr papíru na pomoc ‰kole ve
vesnici Mnara v jiÏní Tanzánii.

Anglická uãitelka Sarah Carey, teta
na‰í spoluÏaãky, mluvila telefonicky
s fieditelem anglické ‰koly, která pomoc
organizuje, aby se dovûdûla, na co by
byly peníze získané za sbûr pouÏity.
Na‰ich 10 000 Kã bude vyuÏito nejen na
nové uãebnice a se‰ity k v˘uce, ale i ce-
mentování podlahy a úpravu stûn tfiídy,
vytvofiení dal‰í cisterny na shromaÏìo-
vání vody v dobách de‰tû, aby ji mûly
dûti k dispozici pfii období sucha. MoÏná
i na sítû proti hmyzu, protoÏe malárie je
velká hrozba, která si svou krutou daÀ
vybírá i mezi dûtmi.

Bylo nám pfiislíbeno, Ïe jakmile pe-
níze splní svÛj úãel dostaneme dal‰í
zprávu i nûjaké fotografie. Velmi nás
tû‰í také slova paní Sarah Carey, zá-
stupkynû anglické ‰koly, která nám dû-
kuje za pomoc. ZároveÀ fiíká, Ïe kdyby
se takto chovali v‰ichni lidé, tak by svût
byl hned lep‰í místo.

Mgr. L. Babáková a tfi. 2. A

Informace rodiãÛm
budoucích prvÀáãkÛ

Z· Ti‰nov, Smí‰-
kova 840 si dovo-
luje pozvat rodiãe
zapsan˘ch pfied-
‰kolákÛ na infor-

mativní schÛzku. Ta se bude konat dne
4. 6. 2012 v 15.30 hod. v I. B na
Smí‰kovû ulici. Doporuãujeme rodiãÛm

vyuÏít této moÏnosti pro získání orga-
nizaãních údajÛ o zahájení ‰kolní
docházky. S sebou pfiineste 480 Kã na
pracovní se‰ity, které Vám ‰kola mÛÏe
zajistit.

Pozvání na zahradní
slavnost

¤editelství Z· Ti‰nov, Smí‰kova
840, uãitelé ‰koly a ‰kolní parlament
pofiádají tradiãní ZAHRADNÍ SLAV-
NOST pro pfied‰koláky a dûti mlad‰ího
‰kolního vûku v duchu karnevalového
odpoledne. Pozvání platí samozfiejmû
i pro rodiãe, ktefií mají moÏnost ‰kolu
tímto zpÛsobem blíÏe poznat. Akce se
koná dne 14. 6. 2012 v átriu ‰koly na
Smí‰kovû ulici od 14 do 16 hodin. Pro
dûti je pfiipraven pestr˘ program – rej
masek, soutûÏe, malování na obliãej aj.
MÛÏete se tû‰it i na malé obãerstvení.
V pfiípadû de‰tivého poãasí se akce pfie-
souvá na 21. 6. 2012.

Úspû‰n˘ student Gymnázia
Ti‰nov

Rádi bychom se se ãtenáfii podû-
lili o radost z úspûchÛ, kter˘ch
jiÏ dlouhodobû – prakticky po ce-
lou dobu svého studia – dosa-

huje student tfiídy oktáva – Jakub
Planer.

Jakub se zajímá pfiedev‰ím o chemii,
fyziku, matematiku, ale v˘born˘ch
v˘sledkÛ dosahuje i v ostatních pfied-
mûtech.

Z jeho dosavadních ocenûní jme-
nujme alespoÀ 1. místo v okresním kole
Chemické olympiády ve ‰kolním roce
2003/4, 1. místo v krajském kole v roce
2007/8, 4. místo v kraji v roce 2009/10
a 3. místo v krajském kole v leto‰ním
‰kolním roce. Díky tomuto umístûní pak
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postoupil do kola celorepublikového,
které se konalo na pÛdû Pfiírodovûdecké
fakulty UP v Olomouci a zde obsadil
krásné 27. místo v konkurenci 48 soupefiÛ.

Kromû oboru chemie se Jakub dobfie
umístil i v Olympiádû fyzikální, stal se
nejlep‰ím fie‰itelem ‰kolního kola a po-
stoupil také do kola krajského.

Doufáme, Ïe mu jeho zájem vydrÏí
a bude moci uplatnit své vûdomosti i pfii
studiu na vysoké ‰kole, kam po úspû‰-
ném sloÏení maturitních zkou‰ek po-
stoupí.

Jakube, pfiejeme hodnû úspûchÛ
a dûkujeme za vzornou reprezentaci
‰koly.

Vyuãující  Gymnázia, Ti‰nov

Podûkování z M· Na palouãku,
Ti‰nov, Horova

Chtûli bychom
touto cestou podû-
kovat zamûstnan-
cÛm s. p. Lesy âR
– Lesní správû

âerná Hora za zprostfiedkování nauãné

vycházky lesem Klucaniny. Na pátek
4. kvûtna si ãtyfii revírníci v ãele
s p. Jaroslavem ·paãkem pfiipravili pro
na‰e pfied‰koláky poznávací program,
ve kterém se dûti formou her a zajíma-
v˘ch aktivit dozvûdûly, jak les roste,
vyvíjí se, a co potfiebují stromy a Ïivoãi-
chové k neru‰enému Ïivotu. Dále nám
lesníci prozradili, jak musejí o lesní po-
rosty peãovat, které zásahy lesu prospí-
vají a které mu naopak ubliÏují.
Nechybûly ani chvíle napûtí – napfiíklad
kdyÏ pfii pohybov˘ch hrách honili „lo-
veãtí psi“ „li‰ku" nebo „vlci“ pronásledo-
vali zatoulané „oveãky“. Z bohatého
dopoledne jsme si odná‰eli nejen cenné
poznatky, ale mnozí i nad‰ení a pocit
vût‰ího sblíÏení s na‰ím pfiírodním oko-
lím. Je‰tû jednou dûkujeme a pfiejeme
úspû‰nou realizaci dal‰ích vzdûlávacích
programÛ.

Dûti a pedagogové
M· Na palouãku

RÛzné

Rodinné centrum Studánka
vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Cesta skuteãného odpu‰tûní
ve Studánce
Nedûle 17. ãervna, 9 – 17 hod.

Lektorka: RNDr. Jana Koudelová
Metoda nám umoÏní nauãit se od-

pou‰tût v bûÏném Ïivotû. Proces skuteã-
ného odpu‰tûní lze vhodnû kombinovat
s emocionální a fyzickou cestou sv˘m
tûlem i sv˘mi pocity, kdy se zbavujeme
nezpracovan˘ch emoãních zátûÏí i fyzic-
k˘ch bolestí. Pfiestáváme se poutat
ke star˘m vzorcÛm chování, které nás
vedly k utrpení, strachu a pocitÛm viny
a ochromovaly do jisté míry na‰i tvofii-
vost i schopnost dojít do cíle.
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Cena 800 Kã zahrnuje obûd a záku-
sek, tepl˘ ãaj, Caro.

Úãast na semináfii vám zajistí zá-
vazná pfiihlá‰ka pfiedem. Poãet míst na
semináfii je omezen poãtem deseti úãast-
níkÛ.

Kontakty: jana@homeoporadna.com,
tel.: 774 023 959 nebo osobnû v rodin-
ném centru. BliÏ‰í informace naleznete
na www.studanka-tisnov.cz.

Zápis dûtí do pfied‰kolky
Zápis dûtí do pfied‰kolky se usku-

teãní v pátek 1. 6. 2012 od 9.00 do 10.00
a od 16.00 do 17.00 hod. v RC Studánka
(Kvûtnická 821, Ti‰nov).

Rozhodnutí o pfiijetí ãi nepfiijetí dí-
tûte se dozvíte e-mailem v pondûlí 4. 6.
2012, pfiípadnû telefonicky (kontaktní
osoba: PhDr. Libu‰e Beranová, mana-
Ïerka projektu ESF, tel. 776 286 546,
e-mail: liba.beranova@tiscali.cz)

Rodinné centrum Studánka, o.s. vy-
hla‰uje do novû zrekonstruované bu-
dovy (Riegrova 318) V¯BùROVÉ
¤ÍZENÍ NA 3 POZICE PEâOVATELE
/PEâOVATELKY v pfied‰kolce s nástu-
pem od 1. 9. 2012.

Podrobnûj‰í podmínky najdete na
www.studanka-tisnov.cz.

Îivotopis a dopis za‰lete elektro-
nicky do 5. 6. 2012 na e-mail: liba.bera-
nova@tiscali.cz.

INFORMATIVNÍ SCHÒZKA
S UCHAZEâI o toto místo se uskuteãní
v RC Studánka (Kvûtnická 821, Ti‰nov)
v pátek 1. 6. 2012 v 17.00 hod.

RC Studánka o.s. a ÎVS Vesna, o.s.
pofiádají KVALIFIKAâNÍ KURZ

S AKREDITACÍ MPSV podle § 112 zá-
kona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏ-
bách ve specializaci PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH
– PEâOVATEL/KA O DùTI od 0 do 15
let (vãetnû handicapovan˘ch).
Termín kurzu: 16. 7. 2012 – 13. 8. 2012

Kurz je urãen pfiedev‰ím pro vy‰ko-
lení zájemcÛ o pracovní pozice peãovate-
lek pfied‰kolky RC Studánka.

V pfiípadû nenaplnûní kapacity bude
nabídnut dal‰ím zájemcÛm.
Podmínky: vûk od 18 let; dobr˘ zdra-
votní stav; morální bezúhonnost
Cena kurzu: kurz je hrazen z dotace
Evropského sociálního fondu v âR a je
bezplatn˘.

Hlídání dûtí je zaji‰tûno, poãet dûtí
nahlaste prosím jiÏ v pfiihlá‰ce.
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 10. 6. 2012

Akce DDM Ti‰nov

Riegrova 312
666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118

e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
www.ddm-tisnov.cz

Pohádkov˘ les
Milé dûti, rodiãe, babiãky a dûdeã-

kové, pfiipravili jsme pro vás ke Dni dûtí
tradiãní a oblíbenou nedûlní vycházku
pohádkov˘m lesem. Po cestû potkáte po-
hádkové postavy a zvífiátka, které mají
pro dûti pfiipravené rÛzné hádanky, sou-
tûÏe, úkoly i odmûny. Tû‰íme se na vás!
Kdy: nedûle 3. 6. 2012. Na trasu
mÛÏete vycházet prÛbûÏnû mezi 
10.00 – 13.00 hod.



RÛzné

18 TI·NOVSKÉ NOVINY 10/2012

Kde: na Klucaninû – zaãátek je u ti‰-
novské nemocnice, konec na Sychráku.

Turnaj v karetní hfie BANG!
Zveme v‰echny pistolníky a pistol-

nice na karetní souboj ve hfie BANG!
V sobotu 2. 6.  2012 – areál DDM

(místnost nebo zahrada dle stavu po-
ãasí). Registrace od 14.30 hod., zaãátek
v 15.00 hod.

ÚãastníkÛm turnaje, ktefií pfiijdou
v kost˘mu, se budou po skonãení hry
pfiiãítat body k celkovému v˘sledku.
SoutûÏící, ktefií se umístí na 1. – 3. místû
získají diplom a drobné ceny.
Vstup voln˘
Více informací: www.ddm-tisnov.cz,
smiskova@ddm-tisnov.cz

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

Z v˘letu do Kfitin
Ve ãtvrtek 17. kvûtna
vyrazili ti‰nov‰tí se-
niofii na v˘let do Kfitin.

Mûstysu vévodí chrám barokního archi-
tekta J. B. Santiniho, kter˘ je pokládán
za nejkrásnûj‰í stavbu tohoto stavitele.
Byl dokonãen v roce 1750. Pozoruhodné
jsou také kfitinská kostnice a zvonkohra
se 39 zvony, do jejíÏ krásn˘ch melodií
bylo moÏné se v rámci prohlídky chrámu
zaposlouchat. Cel˘m poutním kostelem
Panny Marie nás provázela paní Marie
Malcová. Po zakoupení suven˘rÛ s te-
matikou Kfitin a poutního kostela násle-
doval v˘born˘ obûd v místní Zámecké
restauraci a potom pfiesun do arboreta.
Arboretum Kfitiny je v˘znamné svou je-
dineãností cizokrajn˘ch dfievin a fie‰e-
ním v˘zkumn˘ch úkolÛ lesnické fa-

kulty. V̆ let se podafiil, témûfi 40 úãast-
níkÛ bylo spokojeno.

Pfiipravujeme:
Pfií‰tí v˘let plánuje Centrum sociál-

ních sluÏeb v pÛli ãervence (pravdû-
podobn˘ termín 12. 7.). Pojede se auto-
busem do Veverské Bít˘‰ky, odtud
parníkem do brnûnské ZOO.

Dal‰í zájezd bude v srpnu na v˘-
stavu Floria VûÏky u KromûfiíÏe, která
se koná v termínu od 4. do 12. 8. (datum
konání zájezdu bude upfiesnûno) v no-
v˘ch prostorách v˘stavního areálu ve
VûÏkách. Souãástí bude i speciální v˘-
stava rÛÏí a lilií.

Zveme srdeãnû seniory
na v‰echny akce CSS Ti‰nov

Lesní klub – srpnové
pfiímûstské tábory 

Informaãní schÛzka pro zájemce
o pfiímûstsk˘ tábor v srpnu nebo zápis
dûtí na ‰kolní rok 2012/2013 se koná
v úter˘ 19. ãervna od 17 hodin.
V˘chozím místem je námûstíãko
v Pfiedklá‰tefií (nám. 5. kvûtna). Na
schÛzku je tfieba se pfiihlásit nejpozdûji
24 hodin pfiedem. 

Letní pfiímûstské tábory pro dûti od
3 do 7 se zázemím v Pfiedklá‰tefií jsou
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nabídkou pro v‰echny, tzn. bez podmín-
ky pfiihlá‰ení na docházku ve ‰kolním
roce. Maximální denní kapacita je
15 dûtí.

Zku‰ení pedagogové-prÛvodci zajistí
program inspirovan˘ lesní matefiskou
‰kolou a to od pondûlí do pátku od 9 do
16 hodin s moÏností obûda a poledního
odpoãinku. Od 7.30 je moÏnost zajistit
hlídání dûtí.

Pfiihlá‰ky jsou pfiijímány na celot˘-
denní docházku v termínech 6.-10. 8.,
13.-17. 8. a 27.-31. 8.

Pfiíspûvek rodiãÛ ãiní 800 Kã/t˘den.
Cena teplého obûda z kvalitních surovin
vãetnû odpolední svaãiny je 35 Kã/den.

Pofiádání pfiímûstsk˘ch táborÛ je
realizováno za podpory mûsta Ti‰nova.

BliÏ‰í informace: Karolina Krátká,
koordinátorka, lesniklub@tisnovsko.eu,
tel. 737 187 244.

Doubravniãtí zvou

V sobotu 16. ãervna 2012
pofiádá Zastupitelstvo
mûstyse Doubravník spolu
s doubravnick˘m odborem

Klubu ãesk˘ch turistÛ 5. roãník dálko-
vého pochodu a cyklojízdy Kolem
Doubravníku pû‰ky i s kolem.

Pro pû‰í turisty budou pfiipraveny
trasy 10, 15, 28, 35 a 50 km, pro cyklo-
turisty 40 a 60 km. Vzhledem k tomu, Ïe
leto‰ní roãník dálkového pochodu a cyklo-
jízdy je pfiíspûvkem doubravnick˘ch
turistÛ k akci Rok Pern‰tejnÛ, jsou pû‰í
trasy vedeny na Nedvûdicko
a Bystfiicko. Napfiíklad nejkrat‰í trasa
povede do Nedvûdice a zpût, patnáctka
je prodlouÏena o okruh kolem
Pern‰tejna.

Cyklotrasy zavedou úãastníky na
Ti‰novsko.

Start je v budovû b˘valé radnice na

doubravnickém námûstí, na pû‰í trasy
50 a 35 km od 6.00 do 8.30 hod., na zb˘-
vající pû‰í trasy a na obû cyklotrasy od
8.00 do 10.15 hod. Zde bude do
18.00 hod. také cíl.

Startovné je pro dûti do 15 let 10
Kã, ãleny KâT 15 Kã a ostatní
20 Kã.

KaÏd˘ úãastník, kter˘ úspû‰nû ab-
solvuje trasu, kterou si zvolil, obdrÏí
v cíli diplom, jehoÏ autorem je doubrav-
nick˘ v˘tvarník a ãestn˘ ãlen KâT
Doubravník Stanislav Bûlík, a netra-
diãní pozvánku na pfií‰tí roãník akce.

BliÏ‰í informace je moÏno získat na
www.kctdoubravnik.wz.cz.

- ok -

ObãanÛm po tûÏkém
úrazu mÛÏe pomoci
projekt Amadeo

Stává se to. Neãekan˘ pracovní úraz
ãi váÏná dopravní nehoda omezí zdra-
votní stav na‰ich blízk˘ch. Taková udá-
lost zmûní cel˘ dal‰í Ïivot, zdraví, moÏ-
nosti...
Co lze nárokovat v takové situaci?
– Nárok na náhradu ‰kody na zdraví

vzniká po‰kozenému úãastníku do-
pravní nehody, kter˘ nehodu v˘luãnû
nezavinil (fiidiã, spolujezdec, motocyk-
lista, cyklista, úãastník hromadné do-
pravy, chodec).

– Nárok na náhradu ‰kody na zdraví
vzniká po‰kozenému zamûstnanci,
kter˘ utrpûl úraz pfii plnûní pracov-
ních úkolÛ.

– Na vyplacení náhrady ‰kody na zdraví
nemá vliv zda po‰kozen˘ mûl v dobû
úrazu sjednánu úrazovou nebo Ïivotní
pojistku.

– Nárok na od‰kodnûní má i chodec,
kter˘ sám zpÛsobí dopravní nehodu,
je mu v‰ak zohlednûna spoluvina,
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nicménû má nárok na alespoÀ ãás-
teãné plnûní.

– Nárok na vyplacení náhrady náleÏí
i po‰kozenému i v pfiípadû, Ïe viník
nehody nemá „povinné ruãení“ nebo
‰koda byla zpÛsobena nezji‰tûn˘m vo-
zidlem, kdy fiidiã z místa nehody ujel.

– Spolujezdci viníka nehody (vãetnû ro-
dinn˘ch pfiíslu‰níkÛ) mají pln˘ nárok
na náhradu ‰kody na zdraví.

– U tûÏk˘ch úrazÛ s váÏn˘mi následky
(paraplegie, kvadruplegie, ztráta
konãetiny, po‰kození mozku apod.) je
nutné obrátit se na soud. Jedná se
o dal‰í zv˘‰ení od‰kodnûní za trvalé
následky úrazu.

– Náhradu lze získat tfii aÏ pût let po
úrazu, poté je nárok promlãen.

Smyslem projektu je pomoci po‰ko-
zen˘m ãi pozÛstal˘m získat odpovídající
informace o náhradû ‰kody na zdraví
formou bezplatné telefonické konzul-
tace. Ta zahrnuje poradenství v kon-
krétní situaci, pomoc pfii posouzení
správnosti jiÏ vyplaceného od‰kodného
a orientace v pfiípadném soudním sporu
s poji‰Èovnou.

Telefonickou konzultaci lze sjednat
na telefonu: 723 203 036 nebo prostfied-
nictvím e-mailu: nahradaskody@ema-
il.cz.

Vzpomínka na
MUDr. Petra Fruhwirta

âlovûku uvízne v pamûti jen hrstka
tûch, ktefií pro‰li jeho Ïivotem.
Zapamatujete si vût‰inou nûkterého
svého oblíbeného uãitele, nûkolik blíz-
k˘ch pfiátel nebo také lékafie, kter˘ byl
nejen v˘born˘m lékafiem, ale také vel-
kou osobností.

Tou velkou osobností byl bezesporu
lékafi MUDr. Petr Fruhwirt, na kterého

dodnes s láskou vzpomínají pamûtníci,
kter˘m se vybaví ãlovûk s bodr˘m úsmû-
vem, v brejliãkách a s bfií‰kem. Tak si
ho také pamatuji já. Bydlel totiÏ s rodi-
nou nedaleko ve Dvofiáãkovû ulici.
Uctivû jsem zdravil a nûkdy se i u nich
zastavil, kdyÏ jsem potfieboval nûco do
‰koly, protoÏe s jeho dcerou Pavlou jsme
v gymnáziu studovali v jedné tfiídû.
(Pavla ‰la potom ve stopách svého otce,
vystudovala lékafiskou fakultu, ale také
s ní, tak jako s jejím otcem, si osud za-
hrál.)

Pamûtníci Ïijí v povûdomí, Ïe byl
Ti‰novákem, ale pravdou je, Ïe do
Ti‰nova se dostal aÏ pozdûji. Narodil se
totiÏ v Mikulovicích na Znojemsku
v chudé rodinû dne 27. ãervna 1902.

Po absolvování základní ‰koly bylo
rodiãÛm doporuãeno, aby ho dali studo-
vat na gymnázium. To nav‰tûvuje
v Moravsk˘ch Budûjovicích. Navzdory
nepfiíznivé sociální situaci (mûl devût
sourozencÛ) a své píli (dává kondice
z matematiky a latiny), pokraãuje ve
studiu na lékafiské fakultû MU v Brnû,
kde promoval v roce 1926. Také na fa-
kultû si na studium pfiivydûlává nejen
kondicemi, ale také brigádami v anato-
mickém ústavu na pitevnû.

Praxi zaãíná v brnûnsk˘ch nemocni-
cích a v roce 1930 si otevírá svou ordi-
naci v Ti‰novû na Dvofiáãkovû ulici.
Pracuje také jako smluvní lékafi nemo-
censké poji‰Èovny.

V dobû protektorátu se aktivnû zapo-
jil do protifa‰istického odboje. Tajnû
o‰etfiuje ranûné partyzány, zachraÀuje
mladé lidi pfied nasazením na práce do
¤í‰e. Za tuto odbojovou ãinnost byl sice
po válce vyznamenán, ale záhy se do-
stává do rozporu se stávajícím reÏimem
padesát˘ch let. Nesouhlasí s metodami
reÏimu, o‰etfiuje ranûné, tentokrát
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z pfiestfielek se státní bezpeãností.
Ti‰nov byl malé mûsto a byli také tací,
ktefií, tak jako za okupace, se stali
pfiisluhovaãi reÏimu a udavaãi. A tak
21. února 1952 je MUDr. Petr Fruhwirt
zatãen a odsouzen na 11 let za „vlasti-
zradu“. KdyÏ se ponûkud uvolnily poli-
tické pomûry, byl v roce 1958 podmínûnû
propu‰tûn.

Zaãíná pracovat nejprve jako zubní
technik a tak ho osud svedl dohromady
s m˘m otcem, kter˘ tehdy v laboratofii
pracoval jako zubní technik. A tak je
svazovala nejen profese, ale také dlou-
holeté pfiátelství.

Pozdûji mohl MUDr. Petr Fruhwirt
provozovat zubní praxi a posléze i praxi
obvodního lékafie. Byl nejen v˘born˘m
praktick˘m lékafiem, ale také v˘born˘m
diagnostikem.

Jeho zdraví bylo poznamenáno léty
proÏit˘mi v kriminále a tak pfiedãasnû
umírá  2. prosince 1966.

V rodinû v lékafiské tradici pokra-
ãuje jeho vnuãka MUDr. Veronika
Pozdûnová, která ve svém pfiístupu
k pacientÛm navázala na ty nejlep‰í
vlastnosti na‰eho pana doktora
MUDr. Petra Fruhwirta.

Miroslav Pavlík

Králova jeskynû slaví
40. v˘roãí od svého objevení

Pokraãování z TN ã. 9/2012

7. dubna 1984 byla práce koruno-
vána úspûchem a bylo objeveno pokraão-
vání horního patra s nádhernou krápní-
kovou v˘zdobou. Zdenûk Dobi‰ar se
prÛzkumn˘m drátem propíchl do volné
prostory, do které se vzápûtí spoleãnû
s Tomá‰em Kappelem, Milanem Bulvou
a Pavlem Va‰íkem prokopali. Právû pro

krásu krápníkÛ a podlahov˘ch sintrÛ
nepfiicházelo v úvahu pokraãovat tudy
dál. ZároveÀ jsme vûdûli, Ïe jsme na
správné cestû, protoÏe prÛvan byl jas-
n˘m dÛkazem dal‰ího neznámého po-
kraãování.

Tyto události je‰tû urychlily práce na
elektrifikaci jeskynû dieselov˘m agregá-
tem s v˘konem 5,6 kW a trafostanicí na
24 voltÛ. Poprvé v roce 1985 mohli ná-
v‰tûvníci vidût nasvícené celé horní
patro trochu jinak, neÏ byli zvyklí
z pfiedchozích dnÛ otevfien˘ch dvefií.
Uvûdomovali jsme si i nebezpeãí z pro-
pagace, a tak byly za vstupní dvefie za-
budovány je‰tû jedny – pancéfiové.
Doufali jsme, Ïe pfiípadní vandalové
ztratí hodnû sil na tûch prvních a ty
druhé je uÏ odradí, coÏ se skuteãnû
potvrdilo.

Následující roky nebyly pfiíznivé.
Na‰e organizace potfiebovala stále více
penûz a tûch se nedostávalo, a tak jsme
byli nuceni stále ãastûji provádût hos-
podáfiskou ãinnost – zpravidla to byly
vrtací a v˘‰kové práce pfiedev‰ím na
hradû Pern‰tejnû.

Pfii povodni 19. ãervna 1986 zahynul
Zdenûk Dobi‰ar. Následující rok do‰lo
k vytrÏení svorníku v˘ztuÏe a závalu ve
‰tole. 24. záfií 1987 po násilném vnik-
nutí neznám˘ch osob vyhofiela do zá-
kladÛ na‰e pracnû budovaná terénní
základna u jeskynû. Pfii‰li jsme o zá-
zemí, spoustu vybavení i agregát.
Smutné na tom bylo i to, Ïe se tak stalo
krátce poté, co jsme získali od minister-
stva kultury povolení k její rekon-
strukci. Stavût ji v‰ak od základÛ no-
vou, na to jsme nemûli peníze ani vÛli.
Po poÏáru se opût nûkdo pokou‰el vlou-
pat i do jeskynû. Na konci roku zastavu-
je fieditel Okresního muzea v Ivanãicích
jakékoliv financování speleologické
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ãinnosti v Ti‰novû. Tyto události nám
vzaly hodnû sil, ale nikoliv nadûji, a tak
jsme v jeskyni pracovali dál.

Po celou dobu nám byla naklonûna
vefiejnost i pfiedstavitelé mûsta a velké
zásluhy na podpofie celého dûní mûla
tehdy zejména Jana Vavfiinová z odboru
kultury.

V prosinci 1988 byla objevena
Mikulá‰ská chodbiãka a 2. února 1989
pronikli Milan Bulva, Karel Molík
a Irena Berãíková do rozsáhlého kom-
plexu pokraãování Královy jeskynû.
Byly objeveny Zasedací síÀ, Rakousko,
U tfií mackÛ a Labyrint. O dva dny po-
zdûji ti stejní je‰tû s Pavlem Va‰íkem,
Jarmilou Va‰íkovou a Pavlem
Smékalem pronikli do pokraãování
Labyrintu a slanili do nejvût‰í prostory

na Kvûtnici - Ti‰novského dómu
o rozmûrech asi 35 x 18 m. Stalo
se témûfi pravidlem, Ïe pfii kaÏdé
dal‰í akci bylo objeveno nûco
dal‰ího. Z tûch v˘znamn˘ch to
byl 13. kvûtna Hroziv˘ dóm
(16�4 m).
V prosinci 1990 do‰lo mezi
vedením Okresního muzea
v Ivanãicích a jeskyÀáfii k obou-
stranné dohodû o majetkovém
vypofiádání a ukonãení spolu-
práce, protoÏe ta uÏ nemûla Ïád-
n˘ v˘znam a byla jen formální
záleÏitostí. Do‰lo také k pfiejme-
nování organizace na âSS ZO 
6-07 Ti‰novsk˘ kras. 
Roky 1992-93 pfiály Milanu
Bulvovi a Jifiímu Strakovi.
Uskuteãnili nûkolik objevÛ
v nové ãasti v oblasti Labyrintu
a U tfiech mackÛ. Po odstranûní
dal‰ího závalu ve ‰tole byla
dokonãena po sedmi letech
raÏba ãtyfiicetimetrové spojnice
pro vytouÏené zpfiístupnûní

Ti‰novského dómu novou cestou, aby se
nemuselo po lanech. Horní patro staré
ãásti a sestup vãetnû Ti‰novského dómu
byly novû elektrifikovány. Následovala
dal‰í fiada drobn˘ch objevÛ v blízkosti
Hrozivého dómu v letech 2006-8 za
úãasti – Jifiího Straky, Petra Kulhánka,
Víta Kulhánka, Jana Va‰íka, Milana
Baláka, Jana Smolky a Pavla Molíka.
V této sérii byl jako poslední objeven
6. ãervence 2008 Nedûlní dóm s nádher-
nou v˘zdobou. Této prostofie vévodí sta-
laktit tfiímetrové délky a stalagmit
o v˘‰ce 70 centimetrÛ.

Dnes mûfií Králova jeskynû asi 800
metrÛ, s v˘‰kov˘m rozdílem kolem 55
metrÛ a nejzaz‰í ãást se nachází pod
hfiebenem v témûfi poloviãní vzdálenosti
k jeskyni Pod kfiíÏem.
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V podzemí byly provedeny prolon-
gaãní v˘kopy témûfi na ãtyfiiceti místech
a uskuteãnilo se na 30 dílãích objevÛ.
Byly zabudovány sedmery dvefie, které
brání neÏádoucím vstupÛm a souãasnû
plní ochranou funkci z hlediska mikro-
klimatického. Za dobu ãtyfiiceti rokÛ
prací na Kvûtnici pro‰lo organizací na
devadesát ãlenÛ.

Samozfiejmû ani dnes po tolika le-
tech bádání Kvûtnice zdaleka nevydala
v‰echna svá tajemství a stále je co obje-
vovat.

Pavel Va‰ík

ZáÏitky od fieky

Lipan podhorní – krasavec mezi
na‰imi rybami
Thymallus thymallus

Lipan podhorní je velice osobitou
a krásnou lososovitou rybou. Preferuje
mírné otevfiené proudy s ãistou a pro-
kysliãenou vodou. Tvofií hejna v poãtu
20 aÏ 30 jedincÛ. Úseky fiek, kde lipan
Ïije, jsou po nûm pojmenovány lipano-
v˘m pásmem.

Tûlo ryby je protáhlé, z bokÛ lehce
zplo‰tûlé. Typick˘m znakem je velká
a barevná praporovitá hfibetní ploutev,
u samcÛ vût‰í neÏli u samic. Mezi
hfibetní a ocasní ploutví je tuková plout-
viãka, typick˘ znak lososovit˘ch ryb.

Lipani nedorÛstají do velk˘ch roz-

mûrÛ. Je to ryba krátkovûká, Ïijící prÛ-
mûrnû 4 – 7 rokÛ a jeho max. délka tûla
je 40 – 50 cm, zpravidla v‰ak 30 – 35 cm.
VáÏí 0,3 aÏ 0,6 kg podle úÏivnosti fieky,
ve které Ïije.

Samice pohlavnû dospívají mezi
2. a 3. rokem Ïivota. Milostné hry probí-
hají v kvûtnu aÏ ãervnu. Samice klade
asi 3 mm velké jikry do vytluãen˘ch
jamek ‰tûrkového dna. Poãet jiker je
vysok˘, zhruba 3000 aÏ 6000 na jednu
samici, dle váhy jedince.

Lipan je po vût‰inu roku hájen˘
a loví se od 1. srpna do konce listopadu.
Domovem lipana je také na‰e fieka
Svratka, Louãka a LibochÛvka. Svratka
byla v 80. létech jednou z nejlépe zaryb-
nûn˘ch fiek touto rybou.

Vzhledem k tomu, Ïe se lipan Ïiví
pfieváÏnû hmyzem a jejich larvami, jsou
ideální lovnou rybou rybáfiÛ mu‰kafiÛ.
Je rybou velmi opatrnou a jeho ulovení
se povaÏuje za vrchol mu‰kafiského
umûní. Loví se velice jemn˘m rybáfi-
sk˘m prutem a mal˘mi umûl˘mi mu‰-
kami, které jsou na hladinû sotva vidût.
Nyní nepí‰i o men‰ích lipanech, tzv. do-
rostencích, ale o velk˘ch rybách,
tzv. profesorech. Takové ryby byly uÏ
pravdûpodobnû nûkolikrát na háãku
a tak mají s rybáfii a jejich mu‰kami
svoje zku‰enosti. Jsou proto velmi opa-
trní a podezfiívaví. Zdolávání lipana
v taÏné vodû není snadné, protoÏe se

jedná o rybu silnou a vytrvalou.
Chytil jsem nûkolikrát lipany se
dvûma umûl˘mi mu‰kami v tla-
miãce. Jedna mu‰ka byla moje a na
tu jsem rybu zdolal a druhá byla
utrÏená nûjak˘m ne‰ikovn˘m
rybáfiem.
Nejvût‰í lipany jsem lovil na fiece
Hronu a to nad Breznem mezi
Polomkou a Závadkou. Lovil jsem
na mu‰ku lipany (slovensky lipne)
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KdyÏ fiídil mûsto
vládní komisafi

Po vzniku Protektorátu âechy
a Morava v roce 1939 docházelo po-
stupnû ke germanizaci úfiadÛ, ‰kolství,
hospodáfiství i Ïivota obãanÛ. Jedním
z tûchto aktÛ bylo rozpu‰tûní ti‰nov-
ského mûstského zastupitelstva a sesa-
zení tehdej‰ího starosty Antonína
Mouky. Do‰lo k tomu nafiízením zem-
ského prezidia z 3. ãervna 1943.
Vedením mûsta byl povûfien vládní ko-
misafi Erich Binar, kter˘ fiídil mûsto aÏ
do kvûtna 1945 prakticky sám. K utu-
Ïení reÏimu v‰ak mûl nûkolik poma-
haãÛ, externích pracovníkÛ, hlavnû

z fiad ãesk˘ch fa‰istÛ. Jednalo se ze-
jména o Franti‰ka Nevfiivého, ti‰nov-
ského exekutora, kter˘ pozdûji pfiijal
jméno Nordin, Josefa Miroslava
Tichého – zahradníka z Pfiedklá‰tefií,
Gustava Ulricha – Nûmci dosazeného
správce papírny, Franti‰ka
Aujezdského – spolupracovníka brnûn-
ského gestapa. Materiál o tûchto
i dal‰ích je tak rozsáhl˘ a soudní spisy
tak objemné, Ïe by mûly b˘t zpracová-
ny samostatnû v dal‰ích ãláncích.

Erich Binar byl nûmecké národ-
nosti (matka byla asi âe‰ka) a narodil
se 1. listopadu 1905 v Olomouci.
Do Ti‰nova pfii‰el v roce 1934 a byl
zamûstnán jako úãetní u firmy Antonín

od 42 do 45 cm. Zabrali i vût‰í, ale ti
zpravidla z malého háãku upadli.

Z fieky Svratky je nejvût‰í znám˘
uloven˘ exempláfi lipana z vyrovnávací
nádrÏe Vír II. Byla to jikrnaãka o cel-
kové délce 545 mm, hmotnosti
2 400 g a vûku 10 let. Byla ulovena
v fiíjnu 1978.

V souãasné dobû mají vyznavaãi
lovu lipanÛ jen málo dÛvodÛ k radosti.
Stavy jejich oblíbencÛ klesají a z vyhlá-
‰en˘ch revírÛ, jako byla i fieka Svratka,

postupnû tato krásná ryba mizí. Pfiíãin
je podle mého názoru nûkolik. Do jisté
míry nadmûrn˘ lov rybáfii, lov ryb
v zimním období hejny zimujících kor-
moránÛ a ostatních predátorÛ, nevyrov-
nan˘mi prÛtoky a ãasto opakujícími se
povodnûmi.

A tak se  snaÏme udûlat v‰echno pro
to, aby tato nádherná ryba zÛstala i na-
dále ozdobou na‰ich pstruhov˘ch fiek,
hlavnû Svratky a Louãky.

Bohumil Kabe‰

Akce v sokolovnû Ti‰nov – ãerven 2012

2. 6. Ocelov˘ muÏ
7. 6. pfiedvádûcí akce

18. 6. Bellitex - prodej textilu
19. 6. prodej spotfiebního zboÏí
21. 6. koncert – Nedvûdi
26. 6. prodej spotfiebního zboÏí
30. 6. prodej obuvi
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Mouka, tkalcovna a provazárna, kde
také nejdfiíve bydlel. Do poãátku války
byl nenápadn˘m obãanem, coÏ bylo
dáno, jak se pozdûji potvrdilo, jeho taj-
n˘m posláním pozorovatele a zpravo-
daje hitlerovského hnutí v první repub-
lice. Byl pfiesnû informován o kaÏdém
v˘znamnûj‰ím obãanovi mûsta a znal
kaÏd˘ krok jím pozorovan˘ch lidí, coÏ
pozdûji také uplatnil. Zfiejmû jiÏ tehdy
mûl zorganizovanou celookresní zpra-
vodajskou síÈ, v níÏ byli bohuÏel i nûk-
tefií âe‰i. Bylo zji‰tûno, Ïe zpravodaj-
stvím z okresu byl povûfien Nevfiiv˘,
kter˘ jako exekutor po okrese jezdil,
a mûsto mûl na starosti Jan Darmopil,
oficiant okresního soudu. Údaje
o Darmopilovi ze soudního spisu nejsou
úplnû pfiesné. Byl povolán do armády,
bojoval na Krétû, potom padl do zajetí
a do Ti‰nova se jiÏ nevrátil. Rodina
byla odsunuta. Pfied více léty byl spat-
fien na ti‰novském hfibitovû.

V dobû první republiky bylo na
ti‰novském okrese 40 osob nûmecké
národnosti. Ve volbách v roce 1935
pro Sudetonûmeckou stranu (Sudeten-
deutsche Partei) hlasovalo témûfi sto
lidí a Binarovou zásluhou stoupl poãet
NûmcÛ na okrese na 280. Po válce v‰ak
Josef Bauer, Bohumil a Olga Lavic-
k˘ch, Hynek Endlicher a snad
i Franti‰ek Fetter uvádí, Ïe byli k pfii-
hlá‰ení do nûmeckého katastru nuceni
pod v˘hrÛÏkami vystûhování na Sibifi
nebo do koncentraãního tábora.
Nátlaku odolali po poradû s advokátem
JUDr. Janem Ramplem Franti‰ek
Haminger – hostinsk˘, Bedfiich
Kothbauer – povozník, Jifií Seyfert.
Naopak horliv˘mi spolupracovníky
Binara se stali hlavnû Franti‰ek
Nordin a Jan Darmopil. Nûkteré dal‰í
není vhodné ani dnes jmenovat.

Je velmi zajímavé, Ïe je‰tû nyní
mnozí Ti‰nováci mluví o Binarovi pozi-
tivnû. UpozorÀoval pr˘ pfied udáním,
likvidoval udání do‰lá na obec, vyjádfiil
se, Ïe vût‰í udavaãi neÏ Nûmci jsou
âe‰i. ·álil tak nekritickou vefiejnost
jako ochránce âechÛ. KdyÏ jsem toto
detailnû zkoumal, zjistil jsem, Ïe to byl
propracovan˘ zpÛsob, jak vniknout co
nejhloubûji mezi odpÛrce reÏimu. Jsou
známé i dal‰í podobné pfiípady na
Ti‰novsku, kdy byla tato metoda pou-
Ïita, a po válce potom panoval na tyto
osoby velice rozdíln˘ názor. Mûli za-
stánce i odpÛrce.

Dosud uvedené je jen obrysem trest-
ního oznámení Místního národního v˘-
boru v Ti‰novû (MNV), adresovaného
vefiejnému Ïalobci u Mimofiádného lido-
vého soudu v Brnû z 31. ãervence 1945.
Zde jsou na tfiinácti stranách podrobnû
popsány v‰echny zloãiny Binarovi
i jeho kumpánÛm za vinu kladené.
V témÏe duchu podává trestní ozná-
mení také Sokol Ti‰nov, dále 7. ãer-
vence 1945 profesor Jan Kosík
a 29. ãervence 1945 Emanuel Vyskoãil.
S oznámením na Binara i Gustava
Ulricha se pfiidal také Sbor národní
bezpeãnosti (SNB) a to proto, Ïe udali
gestapu Antonína Parolka, Franti‰ka
Svobodu, Antonína Vlasáka a Milo‰e
Kuãeru. Je‰tû 15. kvûtna 1946 podává
trestní oznámení Svaz národní revo-
luce Ti‰nov ve vûci zatãení Josefa
BlahoÀovského a BoÏeny ·krabálkové.
Av‰ak obvinûn˘ je na útûku. Mimo-
fiádn˘ lidov˘ soud vydává 20. prosince
1945 zatykaã na E. Binara a Ïádá
v‰echny soudy a bezpeãnostní sloÏky,
aby zahájily pátrání v‰emi prostfiedky
a aby bylo urychlenû provedeno fiízení
pro pfiedvedení obvinûného  z moci oku-
paãních mocností.
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K vypátrání Binara pfiispûla ná-
hoda. Jan Bauer, bydlící tehdy Na
Rybníãku v tzv. Bauerovû domû (mnozí
snad je‰tû pamatují, Ïe mûl v místû
dne‰ního uãitelského domu velkou ja-
hodovou plantáÏ), se za války seznámil
s rakouskou obãankou Verenou
Zeilerovou z Heinburgu, která byla na-
sazena do letecké továrny Diana.
17. dubna 1945 vypravilo vedení Diany
nûkolik aut, aby odvezla zamûstnance
rakouské a nûmecké národnosti. Na
jiÏní Moravû se jiÏ bojovalo, a tak bez-
peãnûj‰í cesta vedla pfies Jihlavu,
Tábor, PlzeÀ, Klatovy, Îeleznou Rudu
a dále do Bavorska. S tûmito zamûst-
nanci cestovala i Binarova manÏelka
s dûtmi. Pozdûji Verena Zeilerová vypo-
vûdûla, Ïe Binarovou neznala a sezná-
mila se s ní aÏ v táborovém barákovém
leÏení v Regenu. Binar sám pfiijel do
Regenu kolem 15. – 18. ãervna 1945.
Jan Bauer hledal, jak je ve spisu uve-
deno „milenku“, nejprve v jejím rodi‰ti
v Heinburgu, pozdûji ji na‰el v tábofie
v Regenu. Zde se setkal také dvakrát
s Binarem. Ten prohlásil, Ïe se do
Ti‰nova vrátí, ptal se na sloÏení MNV
(Místního národního v˘boru) a fiekl, Ïe
nûktefií pánové, ktefií jsou nahofie, bu-
dou brzy dole. Ptal se dále na soukme-
novce. Bauer ho informoval, Ïe jsou in-
ternováni a jejich majetek je zabaven.
Binar podotkl, Ïe jeho majetek
v Ti‰novû dostane zpût. Dále sdûlil, Ïe
na pÛdû jeho bytu je fascikl, kde jsou
rÛzné záznamy a stvrzenky. Byl to
zfiejmû tzv. BinarÛv deník. Byl pozdûji
pfiedmûtem mnoha dohadÛ a ztratil
se pr˘ pfii ru‰ení ti‰novského okresu
v roce 1960. Zfiejmû byl nûk˘m je‰tû
v letech 1945-1946 z pÛdy vyzvednut.
Obsahoval pr˘ fiadu kompromitujících
zápisÛ. Jednalo se o dÛm ã. 769,

tzv. Bene‰Ûv dÛm na rohu dne‰ní
Janáãkovy, tehdy ulice Svatopluka âe-
cha, a ulice Na Loukách, kde pozdûji do
roku 1945 Binar bydlel. Ovûfiil jsem si
situaci, dÛm je v‰ak po opravû stfiechy
a pÛdní kóje patfiící k bytÛm jsou za-
vfiené. Nemám jiÏ sil na to, abych zde
v pátrání dále pokraãoval. Bylo by
tfieba souhlasu a pfiítomnosti v‰ech zde
bydlících. 13. ãervence 1945 se Jan
Bauer vrátil do Ti‰nova a ohlásil jak na
Místním, tak i na Okresním národním
v˘boru, Ïe se setkal v Regenu
s Binarem, a pfiedal tehdej‰ímu pfiedse-
dovi ONV Jindfiichu Sedlákovi od
Binara dopis. Verena Zeilerová se do
Ti‰nova vrátila 27. ãervence 1945
a provdala se za Jana Bauera. Byla to
velice milá dáma vzpfiímené chÛze,
vÏdy vkusnû obleãená. Ubûhlo pomûrnû
dost ãasu, neÏ 29. ledna 1946
Ministerstvo vnitra sdûluje, Ïe byl
Binar 22. ledna 1946 v Regenu zatãen,
a 14. bfiezna 1946 sdûluje kapitán
justiãní sluÏby Vaníãek z Prahy:
„Mám Binara od AmeriãanÛ, do 2 – 3
t˘dnÛ bude v Praze“. Státní bezpeã-
nost Brno, Mozartova ã. 3, Ïádá
13. kvûtna 1946 o vydání Binara ke
konfrontaci se ãleny brnûnského ges-
tapa a 20. kvûtna ke konfrontaci s ob-
ãanem z Dolních Louãek, kter˘ byl
podezfiel˘ ze spolupráce s nûmeckou
bezpeãnostní sluÏbou SD.

Vefiejn˘ Ïalobce u Mimofiádného li-
dového soudu v Brnû podává obÏalobu
na Ericha Binara 13. bfiezna 1947
a hlavní líãení zaãíná 10. dubna 1947.
Ve spise jsou vedeny v‰echny jemu za
vinu kladené zloãiny v dobû zv˘‰eného
ohroÏení republiky. Udavaãství, ãlen-
ství v NSDAP (Národnû socialistická
nûmecká dûlnická strana), neopráv-
nûné odnûtí jmûní, propagace nacizmu,
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národní zá‰È. Je‰tû tent˘Ï den je líãení
ukonãeno a po patnáctiminutové po-
radû je vynesen jednomysln˘ rozsudek.
Ukládá se trest doÏivotního tûÏkého
Ïaláfie nepodmínûnû, propadnutí jmûní
ve prospûch státu, ztráta obãanské cti
navÏdy. Cel˘ trest bude odpykán v nu-
cen˘ch pracovních oddílech. Je‰tû t˘Ï
den ve 14 hodin Binar nastupuje do
vûznice Krajského soudu trestního
a 22. dubna 1947 je pfiedán do trestnice
na Mírovû. Pak pro‰el pracovními
tábory Morava v Mariánském Údolí
u Olomouce a Zb˘‰ov u Rosic, odkud
dostává posudek, kter˘ by staãil i pro
vstup do KSâ. Dále je umístûn do
Ostrova u Karlov˘ch VarÛ a 7. ãer-
vence 1955 do Valdic. 25. ãervna 1954
sniÏuje prezident republiky na základû
návrhu Ministerstva spravedlnosti

Binarovi trest z doÏivotí na 20 rokÛ.
12. kvûtna 1955 sdûluje Krajská proku-
ratura v Karlov˘ch Varech, Ïe pfii pro-
vádûní rozhodnutí bylo zji‰tûno, Ïe se
na Binara amnestie nevztahuje. Poté
7. fiíjna 1955 Generální prokuratura
v Praze vydává rozhodnutí, Ïe se od v˘-
konu zbytku trestu u Binara upou‰tí,
a koneãnû 19. prosince 1955 sdûluje
vûznice ã. 3 v Chebu, Ïe Erich Binar byl
podle usnesení Generální prokuratury
dne 17. prosince vysídlen do Západního
Nûmecka. Je moÏné prohlásit, Ïe od
této doby o nûm nikdo nesly‰el? Erich
Binar si celkem odpykal od zatãení do
propu‰tûní témûfi 10 rokÛ vûzení za to,
co Ti‰novákÛm zpÛsobil.

Karel Krejãí

Kam za fotbalem

Sobota 2. 6.
Dorost: Slovan Brno – AFK Ti‰nov ve
12.45 hod., odj. BUS v 11.30 hod.
Îáci star‰í: Brno –Bystrc – AFK
Ti‰nov ve 14.00 hod., odj. BUS ve 12.45
hod.
Îáci mlad‰í: Brno –Bystrc – AFK
Ti‰nov v15.45 hod., odj. BUS ve
12.45 hod.

Nedûle 3. 6.
MuÏi: Ochoz - AFK Ti‰nov v 16.30 hod.,
odj. BUS ve 14.45 hod.
Pfiípravka star‰í: AFK Ti‰nov
– Kufiim A

Pfiípravka mlad‰í: AFK Ti‰nov
B – AFK Ti‰nov A v 9.30 hod.

Sobota 9. 6.
Îáci star‰í: AFK Ti‰nov – Zbrojovka
C ve 14.30 hod.
Îáci mlad‰í: AFK Ti‰nov – Zbrojovka
C v 16.15 hod.

Nedûle 10. 6.
MuÏi: AFK Ti‰nov – Veverská Bít˘‰ka
v 16.30 hod
Dorost: AFK Ti‰nov – âebín ve
14.15 hod.
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû na
Klucaninû – levnû. Tel.: 604 506 083

Pronajmu byt 2+1 v Ti‰novû na ulici
Jamborova ve 2. patfie. Cena nájmu
7 500,- Kã mûsíãnû vãetnû inkasa.
Tel.: 602 773 798

Prodám byt 2+1 v OV v Ti‰novû na
ulici Jamborova. Cena dohodou.
Tel.: 602 773 798

Koupím byt 2+1 v Ti‰novû, v OV bez
úãasti RK. Tel.: 737 506 090

Vzpomínky

Dne 6. ãervna vzpome-
neme ‰esté smutné v˘-
roãí úmrtí na‰í milo-
vané manÏelky, ma-
minky a babiãky paní
K V ù T O S L A V Y
BARTO≈KOVÉ. Stále

vzpomínají manÏel a dûti s rodinami.

Rádi bychom pfiipome-
nuli 13. v˘roãí úmrtí na-
‰eho manÏela, tatínka
a dûdeãka VLADIMÍRA
V¯ROSTY, jeÏ uplyne
7. ãervna. A 21. kvûtna
by se doÏil 72 let. Se zá-

rmutkem a láskou vzpomínají manÏelka
Marcela, dcera a syn s rodinami.

Dne 26. 5. uplynulo jiÏ
24 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka
a babiãka paní EMÍLIE
URBANOVÁ. S láskou
vzpomínají manÏel Karel

a dcery Milena a Iva s rodinami.

Dne 4. ãervna uplyne
20 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan
PAVEL DRLÍK. Za ti-
chou vzpomínku dûkuje
manÏelka.

Sport

Program akcí ve sportovní hale Ti‰nov – ãerven  2012

Nedûle 3. 6. 17.00 házená – muÏi - Ti‰nov – Bohunice

Atletick˘ ãtyfiboj

Atletick˘ klub Ti‰nov zve na tra-
diãní atletick˘ ãtyfiboj pro dûti, kter˘ se
uskuteãní v sobotu 16. 6. 2012 od
9.00 hod. na hfii‰ti u Z· nám. 28. fiíjna.
Kategorie jsou vypsané pro dûti od

1-15 let, závodí se ve sprintu na 60 m,
skoku do dálky, hodu míãkem a vytrva-
losti. Propozice jsou dostupné na
www.aktisnov.wz.cz. ZároveÀ si tímto
dnem klub pfiipomene 10 let svého
vzniku. Na dopolední závody srdeãnû
zvou pofiadatelé…
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GaráÏ v Ti‰novû pod nádraÏím 
u fieky – pronajmu, pfiíp. prodám. 
Tel.: 603 856 784

Koupím garáÏ U Humpolky. Tel.: 775
621 682

Prodám hada – uÏovku Tel.: 737 044 185

MASIVNÍ POSTELE, STOLY, DVE¤E
www.azdum.kvalitne.cz. Tel.: 776 150 551

Su‰áky prádla kovové na míru – bal-
kóny, lodÏie + montáÏ. SoustruÏení,
zakázková kovov˘roba, P. Hlubinka
603 420 867

DaÀová evidence, úãetnictví vãetnû
mezd a daní, zastupování na úfiadech.
Ivana Melicharová. Tel.: 724 932 861

PÛjãky rychle a diskrétnû. Pracuji
pro více vûfiitelÛ. Tel.: 724 294 608
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