
Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz

Îáci Z· nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do
projektu Îidovského muzea v Praze s názvem
„Zmizelí sousedé". V̆ stupem byla instalace
dvou  panelÛ, které mají b˘t pfiipomínkou
hrÛz holocaustu v Ti‰novû, a dokument jehoÏ
první ãást otiskujeme v tomto ãísle.

Îáci Z· nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do
projektu Îidovského muzea v Praze s názvem
„Zmizelí sousedé". V̆ stupem byla instalace
dvou panelÛ, které mají b˘t pfiipomínkou
hrÛz holocaustu v Ti‰novû, a dokument, jehoÏ
první ãást otiskujeme v tomto ãísle.
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áno o hodinu dfiíve svûtlo, veãer
o hodinu pozdûji tma, to v‰e do-
provázeno nádhern˘m ptaãím

zpûvem – ano bfiezen, první jarní mûsíc,
je tu. NeÏ se v‰ak pustíme do zahrádek
a jarního úklidu, moÏná nám zima,
která se letos opût nekonala, po‰le je‰tû
nejeden opoÏdûn˘ pozdrav.

Leto‰ní první jarní úplnûk pfiipadne
na pátek 21. – den jarní rovnodennosti –
– takÏe hned následující víkend jiÏ
budeme slavit Velikonoãní svátky.
Vût‰inou chceme mít uklizeno nejen
v pfiíbytcích, ale i v jejich okolí. âeká
tedy pracovníky uklízející vefiejná
prostranství i nás v‰echny hodnû práce
v krátkém ãase. Prosím, kdo mÛÏete,
pomozte a zameÈte si i v nejbliÏ‰ím
okolí va‰eho domu.

JiÏ od roku 1992 se slaví Svûtov˘
den vody. Tehdy Valné shromáÏdûní
OSN stanovilo 22. bfiezen dnem, kdy se
zam˘‰líme nad ochranou a vyuÏíváním
vody v celosvûtovém mûfiítku. KaÏd˘ rok
si pfiipomínáme, Ïe voda je nejdÛleÏitûj-
‰ím pfiírodním zdrojem a její ochrana je
nutná pro samotné pfieÏití lidstva. Velmi
dobfie to vûdí obyvatelé rovníkov˘ch
oblastí, ale stále naléhavûji si tento pro-
blém uvûdomují i obyvatelé krajin JiÏní
Evropy. Klimatické zvlá‰tnosti minu-
l˘ch let v‰ak neãekanû provûfiily
i vydatnosti a kvalitu vodních zdrojÛ
v oblasti Vysoãiny i jejího podhÛfií.
Dosavadní vodní zdroje na Ti‰novsku
zatím postaãují, ale pro pfiípad ja-
k˘chkoliv v˘padkÛ bylo nutno hledat
náhradní zdroje. V loÀském roce bylo
dokonãeno dlouho oãekávané napojení
fiídícího vodojemu na Kvûtnici na Vírsk˘
oblastní vodovod, které umoÏní v pfií-
padû potfieby doplnit v˘padky dodávky
vody z místních pramenÛ.

Rada povodí Svratky, která sdruÏuje
správce povodí a vodárenské podniky
v povodí Svratky, kaÏdoroãnû slaví
Svûtov˘ den vody spoleãensk˘m setká-
ním v‰ech vodohospodáfiÛ. Letos jako
místo setkání byl zvolen Ti‰nov, termín
19. 3. Je to velká pocta pro na‰e mûsto.
Mezi pozvan˘mi témûfi pûti sty hosty
jsou nejvíce oãekáváni ministfii zemû-
dûlství a Ïivotního prostfiedí, na slav-
nostním odborném semináfii vystoupí
i hejtmani obou krajÛ, kter˘mi Svratka
protéká. V doprovodném programu jsou
pfiipraveny exkurze do na‰í zmoderni-
zované ãistírny odpadních vod i ná-
v‰tûvy Porta Coeli, Jamborovy galerie
ãi rozhledny.

Mûsíc bfiezen je mimo jiné i mûsícem
knihy, internetu a informací. Na‰e kni-
hovna bez ohledu na období nabízí velké
mnoÏství vzdûlávacích akcí. Na mûsíc
bfiezen pfiipravila zvlá‰È lákavou
nabídku – vfiele doporuãuji náv‰tûvu
alespoÀ nûkter˘ch zajímav˘ch akcí.
Za spoustu dobr˘ch nápadÛ a jejich
realizaci patfií na‰im knihovnicím podû-
kování a k mûsíci knihy i gratulace.

Podûkování patfií i místním Soko-
lÛm. Jejich Îupní tûlocviãná akademie
na poãest 90.v˘roãí vzniku âSR byla
nejen dÛstojnou oslavou tohoto v˘roãí,
ale velice pûknou akcí ocenûnou stov-
kami nad‰en˘ch divákÛ. Osobní úãast
hejtmana Stanislava Juránka potvrdila
i mimofiádnost této akce v krajském
mûfiítku.

Pfieji nám v‰em radostné proÏití
Velikonoãních svátkÛ, klukÛm bohatou
pomlázku a dûvãatÛm hodnû koledníkÛ.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

R
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 2/2008 konaného
dne 28. února 2008

ZM schvaluje:
1. Program jednání, pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Pfiijetí dotace od Ministerstva financí
na úhradu nákladÛ, souvisejících
s v˘konem pfienesené pÛsobnosti
v oblasti sociálních  sluÏeb, ve v˘‰i
743 387,- Kã.

3. Pfiijetí dotace od Ministerstva financí
na úhradu nákladÛ, souvisejících se
zabezpeãením ãinností vykonávan˘ch
v oblasti sociálnû-právní ochrany
dûtí, ve v˘‰i 291 297,- Kã.

4. Rozpoãtová opatfiení ã. 2/2008 Mûsta
Ti‰nov k 28. 2. 2008 dle pfiedloÏeného
návrhu.

5. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. st. 1556/2 o v˘mûfie 57 m2 a stavby
stojící na tomto pozemku
Ing. Romanu Nagyovi, bytem Ti‰nov
za kupní cenu  ve v˘‰i 195 450,- Kã
stanovenou znaleck˘m posudkem
+ úhradu nákladÛ spojen˘ch s prode-
jem a danû z pfievodu nemovitostí.

6. Závazek, Ïe Mûsto Ti‰nov nebude po-
Ïadovat bezúplatn˘ pfievod pozemku
v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 700/7 o v˘mûfie
1 527 m2 ve správû Pozemkového
fondu âR, se sídlem v Praze.

7. Uzavfiení smlouvy o uzavfiení budoucí
kupní smlouvy mezi Mûstem Ti‰nov
a Jifiím Zavfielem, bytem Kufiimské
Jestfiabí na odkoupení ãásti pozemku
v k. ú. Ti‰nov parc. ã. st. 143/1
o v˘mûfie cca 15 m2 za kupní cenu
ve v˘‰i 800,- Kã/m2. V̆ mûfia odkupo-
vané ãásti pozemku bude upfiesnûna
po vyhotovení GP.

8. Uzavfiení smlouvy o uzavfiení budoucí

smûnné smlouvy mezi Mûstem Ti‰nov
a manÏely Stanislavem a Jaroslavou
Helanov˘mi, bytem ·tûpánovice
ohlednû  smûny ãástí pozemkÛ v k. ú.
Ti‰nov: ãásti parc. ã. 467/2 o v˘mûfie
cca 10 m2 ve vlastnictví Mûsta Ti‰nov
za ãást parc. ã. 467/4 o v˘mûfie 10 m2

ve vlastnictví manÏelÛ Stanislava
a Jaroslavy  Helanov˘ch, bytem ·tû-
pánovice. V̆ mûry smûÀovan˘ch ãástí
pozemkÛ budou upfiesnûny po vyhoto-
vení GP.

9. Uzavfiení smlouvy o uzavfiení budoucí
kupní smlouvy mezi Mûstem Ti‰nov
a manÏely Jifiím a Marií Nûmcov˘mi,
oba bytem Ti‰nov ohlednû budoucího
odkoupení pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 700/6 o v˘mûfie 998 m2 za
kupní cenu ve v˘‰i 300,- Kã/m2 dle
pfiedloÏeného návrhu.

10. Prodej ãástí pozemku parc.
ã. 2466/331 v k. ú. Ti‰nov podle GP
oznaãené parc. ã. 2466/437 o v˘mûfie
11 m2 a ãásti pozemku parc.
ã. 2466/425 v k. ú. Ti‰nov podle GP
oznaãené parc. ã. 2466/438 o v˘mûfie
3 m2 spoleãnosti Nûmec Jifií stavitel
s.r.o. se sídlem v Brnû za kupní cenu
ve v˘‰i  450,- Kã/m2.

11.Odkoupení ãástí pozemkÛ v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 700/2 a parc. ã. 700/3
ve vlastnictví manÏelÛ Jifiího a Marie
Nûmcov˘ch o celkové v˘mûfie 16 m2

za kupní cenu ve v˘‰i 300,- Kã/m2.
12. Vyhlá‰ení zámûru prodeje jednopo-

kojového bytu ã. 1722-2 v prvním
patfie domu ãp. 1722 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû o v˘mûfie
32,07 m2 ve smyslu ãl. 7, odst. 5
Zásad prodeje domÛ a bytÛ v ma-
jetku Mûsta Ti‰nov obálkovou meto-
dou jako volného bytu nejvy‰‰í
nabídce, nejménû v‰ak za cenu
stanovenou znaleck˘m posudkem
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a pfiipoãtením nutn˘ch nákladÛ spo-
jen˘ch s prodejem, danû z pfievodu
nemovitostí a zÛstatkové ãásti fondu
oprav, kterou  prodávající vloÏil do
fondu oprav ke dni prodeje bytové
jednotky. Obálky oznaãit: Prodej
bytu ã. 1722-2 na ulici Kvûtnická –
nerozlepovat! V nabídce uvést:
Konkrétní nabízenou cenu a záva-
zek k úhradû nutn˘ch nákladÛ spo-
jen˘ch s prodejem, danû z pfievodu
nemovitostí a zÛstatkové ãásti fondu
oprav.

13. Îádost o státní úãelovou dotaci
z Programu Partnerství na rok 2008
a podíly mûsta ve v˘‰i 76 930,- Kã na
realizaci projektu „Vybavení nízkop-
rahového zafiízení v Ti‰novû"
a 52 500,- Kã na projekt „Instalace
uzamykateln˘ch stojanÛ na jízdní
kola v Ti‰novû".

14. Dodatek ã. 1 Smlouvy o poskytnutí
vefiejné finanãní podpory uzavfiené
s obãansk˘m sdruÏením ECEAT dne
23. 5. 2007.

15. Ing. Moniku Dokládalovou, bytem
Ti‰nov do funkce pfiísedícího
Okresního soudu Brno-venkov na
funkãní období let 2008 – 2012.

16. PfiedbûÏn˘ souhlas zámûru v˘stavby
fotovoltaické elektrárny spoleãnosti
ENERGY 21 a. s., se sídlem v Praze. 

ZM souhlasí:
1. S uzavfiením kupní smlouvy podle

ust. § 17 odst. 3, písm. c) zák.
ã. 229/1991 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, na odkoupení pozemku
v k.ú. Ti‰nov parc. ã. 700/7 o v˘mûfie
1 527 m2 ve správû Pozemkového
fondu âR, se sídlem v Praze.

ZM ru‰í:
1. Usnesení ze zasedání ZM ze dne

17. 1. 2008, kde pod bodem 6.4 schva-
luje odkoupení pozemku v k.ú. Ti‰nov
parc. ã. 700/6 o v˘mûfie 998 m2 ve
vlastnictví manÏelÛ Jifiího a Marii
Nûmcov˘ch, oba bytem Ti‰nov za
kupní cenu ve v˘‰i 300,- Kã/m2.

ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemkÛ v k.ú. Ti‰nov parc.

ã. 2032/8 o v˘mûfie 3 169 m2 a parc.
ã. 2584/3 o v˘mûfie 379 m2 spoleãnosti
VITA COMFORT IDEAL s. r. o., se
sídlem v Pfiedklá‰tefií.

2. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. 1534/1 o v˘mûfie 4 004 m2 spoleã-
nosti Barko, s. r. o., se sídlem
v Zastávce.

3. Prodej kotelny K11 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû z dÛvodu, Ïe je
v souãasné dobû pronajata v˘robci
a dodavateli tepla za úãelem zásobo-
vání teplem pfiilehlé bytové zástavby. 

ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti RM do 20. 2. 2008.
2. Zprávu o odpadech 2007.
3. Zprávu o kultufie 2007.
4. Zprávu o ãinnosti Komise pro mládeÏ

a mládeÏnick˘ch organizací za rok 2007.
5. Zprávu o sportu za rok 2007.
6. Text petice SdruÏení rodiãÛ

Z· Smí‰kova Ti‰nov za fie‰ení proble-
matiky Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840 vãetnû
odpovûdi tajemníka MûÚ Ti‰nov.

7. Text dopisu zástupcÛ rodiãÛ
Z· Smí‰kova ze dne 20. 2. 2008.

8. Îádost zastupitelÛ obce Hradãany ze
dne 1. 2. 2008.

9. Prohlá‰ení zastupitelÛ obce Bfiezina
ze dne 2. 2. 2008.

10. Oznámení o odstoupení od Projektu
Obnova kfiíÏové chodby klá‰tera
Porta Coeli.

11. Zápis ã. 1/2008 ze schÛze kontrolního
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v˘boru ze dne 15. 1. 2008.
12. Zápis ã. 2/2008 ze schÛze V̆ boru pro

Komunitní  plánování sociálních
sluÏeb ze dne 13. 2. 2008.

13. Zápis ã. 1/2008 ze schÛze finanãního
v˘boru ze dne 12. 2. 2008.

14. Dopis spoleãnosti Nûmec Jifií stavi-
tel s. r. o., Brno – „Návrh ke spolu-
práci".

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
vyhla‰uje následující zámûr
mûsta Ti‰nova

Prodej jednopokojového bytu ã. 1722-2
v prvním patfie domu ãp. 1722 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû o v˘mûfie 32,07 m2

ve smyslu ãl. 7, odst. 5 Zásad prodeje
domÛ a bytÛ v majetku Mûsta Ti‰nov
obálkovou metodou jako volného bytu
nejvy‰‰í  nabídce, nejménû v‰ak za cenu
stanovenou znaleck˘m posudkem a pfii-
poãtením nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch
s prodejem, danû z pfievodu nemovitostí
a zÛstatkové ãásti fondu oprav, kterou
prodávající vloÏil do fondu oprav ke dni
prodeje bytové jednotky.

Obálky oznaãit: „Prodej bytu
ã. 1722-2 na ulici Kvûtnická – neroz-
lepovat!"
V nabídce uvést: Konkrétní nabí-
zenou cenu a závazek k úhradû nut-
n˘ch  nákladÛ spojen˘ch s prodejem,
danû z pfievodu nemovitostí a zÛstat-
kové ãásti fondu oprav.

Odbor správy majetku a investic
umoÏní pfiípadn˘m zájemcÛm prohlídku
bytu v termínech:

10. 3. 2008 v dobû od 16,30 do 16.45 hod.
17. 3. 2008 v dobû od 16,30 do 16.45 hod.

pfiímo na adrese Ti‰nov,
Kvûtnická 1722, byt ã. 2.

BliÏ‰í informace ke shora uvede-
nému zámûru mohou obãané obdrÏet
v úfiedních hodinách na Mûstském
úfiadû Ti‰nov na odboru správy majetku
a investic.

Obãané se mohou ke shora uvede-
nému zámûru vyjadfiovat ve lhÛtû
30-ti dnÛ ode dne vyvû‰ení, tj. do 31. 3.
2008 vãetnû.

Ing. Franti‰ek SVOBODA
starosta mûsta Ti‰nova

Informace pro vlastníky
kulturních památek

Podpora obnovy kulturních památek
prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou
pÛsobností

Ministerstvo kultury vyhla‰uje pro-
gram Podpora obnovy kulturních pamá-
tek prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou
pÛsobností. Tento dotaãní program
umoÏní Ministerstvu kultury alokovat
pfiíspûvek ze státního rozpoãtu na za-
chování a obnovu  kulturní památky
prostfiednictvím obecního úfiadu obce
s roz‰ífienou pÛsobností tak, aby byla
naplnûna úãinnûj‰í péãe o ten segment
památkového fondu, kde to efektivnû
a úãelnû neumoÏÀují jiné programy
Ministerstva kultury.

Snahou je, aby obce s roz‰ífienou
pÛsobností uplatnily detailní znalosti
kulturních památek ve sv˘ch správních
obvodech a mohly se podílet na kom-
penzaci vefiejného zájmu na úseku
památkové péãe.
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Obecná pravidla
1. Finanãní prostfiedky v Programu jsou

urãeny na zachování a obnovu nemo-
vit˘ch kulturních památek, které se
nalézají mimo památkové rezervace
a zóny, nejsou národními kulturními
památkami.

2. Îadatelem o poskytnutí pfiíspûvku je
vlastník kulturní památky.

3. Z programu nelze hradit náklady na:
a) modernizace 
b) úpravy vefiejn˘ch prostranství 
c) pofiízení stavebnû-historického

a restaurátorského prÛzkumu, pro-
jektové dokumentace. 

4. Minimální podíl vlastníka je 10 %
z nákladÛ, k nimÏ se váÏe poskytnu-
t˘ pfiíspûvek.

5. Do Programu nelze zafiadit obnovu
kulturní památky, jejíÏ ‰patn˘ tech-
nick˘ stav byl zpÛsoben vlastníkem,
kter˘ úmyslnû zanedbal její pravidel-
nou údrÏbu.

6. Na pfiíspûvek není právní nárok.
7. Potfiebné informace, konzultaãní

a metodickou pomoc k postupu pfii
zpracování Ïádosti podávané do
Programu a odbornû metodickou
pomoc k obnovû kulturních památek
poskytují vlastníkÛm ministerstvo
kultury, oddûlení regenerace kultur-
ních památek a památkovû chránû-
n˘ch území, tel.: 257 085 111,
pfiípadnû MûÚ Ti‰nov, Eva Patloková
tel.: 549 439 749
eva.patlokova@tisnov-mesto.cz

Postup pfii realizaci finanãní podpory
1. Uzávûrka pfiíjmu Ïádostí je 30. 5.

2008.
2. Vlastník podá v tomto termínu

na MûÚ Ti‰nov Ïádost o poskytnutí
pfiíspûvku na pfiedepsaném formu-
láfii a se v‰emi poÏadovan˘mi pfiílo-
hami. Souãástí Ïádosti je klauzule,

Ïe vlastník zmocÀuje obec s roz‰ífie-
nou pÛsobností Ti‰nov, aby jeho
jménem podala Ïádost na minister-
stvo kultury.

3. Ke kaÏdé dokonãené ãásti akce
obnovy zpracuje vlastník kulturní
památky vyhodnocení.

4. Provedené práce budou kontrolovány.  

Pro obec s roz‰ífienou pÛsob-
ností Ti‰nov byla stanovena cel-
ková v˘‰e podpory  635 000,- Kã.

Celé znûní „Zásad pro uÏití neinves-
tiãních prostfiedkÛ z rozpoãtu
Ministerstva kultury stanoven˘ch pro
program Podpora obnovy kulturních
památek prostfiednictvím obcí s roz‰í-
fienou pÛsobností" vãetnû formuláfie
Ïádosti naleznete na webov˘ch strán-
kách Ministerstva kultury na adrese
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2432

Místní poplatky

Pfiipomínáme, Ïe místní poplatek ze
psÛ má termín splatnosti do 31. 3. 2008.
Poplatek se platí ze psÛ star‰ích tfií mû-
sícÛ a ohla‰ovací povinnost je stanovena
nejpozdûji do patnácti dnÛ po dosaÏení
této vûkové hranice. V̆ ‰e celoroãního
poplatku je závislá dle trvalého pobytu
drÏitele a ãiní:

– pro drÏitele v bytov˘ch
domech: 1 200,- Kã

– pro drÏitele v rodinn˘ch domech
v centru mûsta: 600,- Kã

– pro drÏitele v rodinn˘ch domech
mimo centrum mûsta: 400,- Kã

– pro drÏitele v místních ãástech Hajánky,
Hájek, Jamné a Pej‰kov: 150,- Kã

– pro drÏitele poÏívající starobní,
invalidní, vdovsk˘ a vdoveck˘
dÛchod: 150,- Kã
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Místní poplatek za komunální odpad
má splatnost do 30. dubna 2008. Jeho
v˘‰e je stejná jako v minul˘ch letech.
Pro obãany s trval˘m pobytem v Ti‰novû
ãiní 480,- Kã a pro obãany v místních
ãástech Hajánky, Hájek, Jamné
a Pej‰kov ãiní 380,- Kã. Stejná je také
v˘‰e poplatku pro majitele nemovitostí
urãen˘ch nebo slouÏících k individuální
rekreaci – pro Ti‰nov 480,- Kã, pro
místní ãásti 380,- Kã.

Poplatky lze hradit v hotovosti
pfiímo do pokladny finanãního odboru,
po‰tovní poukázkou, pfiípadnû bez-
hotovostnû bankovním pfievodem.
âíslo pfiíjmového úãtu mûsta je:
19-1425641/0100, variabilní symbol
pro platbu bankovním pfievodem sdû-
líme na tel. ãísle 549 439 838, pfiípadnû
e-mailem: stryk@tisnov-mesto.cz.

Vãas nezaplacené poplatky mohou
b˘t nav˘‰eny aÏ na trojnásobek – viz
ustanovení § 11 zákona ã. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znûní.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

Cena vodného a stoãného
pro rok 2008

Valná hromada Svazku vodovodÛ
a kanalizací Ti‰novsko na svém zasedá-
ní dne 21. 11. 2007 schválila na základû
návrhu Vodárenské akciové spoleã-
nosti, a. s., divize Brno-venkov, cenu
vodného a stoãného platnou od
1. 1. 2008:

vodné za 1 000 litrÛ vody ve v˘‰i:
25,80 Kã (bez DPH), 28,12 Kã (vãetnû DPH)
stoãné za 1 000 litrÛ odvedené
odpadní vody ve v˘‰i:
25,30 Kã (bez DPH), 27,58 Kã (vãetnû DPH)

Souãasnû upozorÀujeme, Ïe pfii
zmûnû ceny nebude provádûn fyzick˘
odpoãet vodomûru. Ke dni zmûny ceny
bude poãítaãem proveden technick˘
propoãet spotfieby na základû vypoãtené
prÛmûrné denní spotfieby. U odbûratelÛ,
ktefií jiÏ platí zálohy, budou tyto rovnûÏ
pfiepoãteny s vazbou na upravenou cenu.

Vodárenská a. s., divize Brno-venkov

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena doddávka elek-
trické energie dne 20. 3. 2008 od 7.30
do 10.30 hod, obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: Bez napûtí budou
ulice Tûsnohlídkova a U Pily dle
níÏe uvedeného seznamu:
Tûsnohlídkova 663, Tûsnohlídkova 664,
Tûsnohlídkova 847, Tûsnohlídkova 848,
Tûsnohlídkova 872, Tûsnohlídkova 877,
Tûsnohlídkova 883, Tûsnohlídkova 891,
Tûsnohlídkova 892, Tûsnohlídkova 908,
Tûsnohlídkova 912, Tûsnohlídkova 913,
Tûsnohlídkova 915, Tûsnohlídkova 935,
Tûsnohlídkova 979, Tûsnohlídkova 985,
Tûsnohlídkova 1588, U Pily 867,
U Pily 874, U Pily 888
Dne 28. 3. 2008 od 7.30 do 11.30 hod,
obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: Bez napûtí budou
domy na ulici Riegrova dle níÏe
uvedeného seznamu:
Riegrova 212, Riegrova 285, Riegrova
302, Riegrova 313, Riegrova 390,
Riegrova 397, Riegrova 399, Riegrova
445, Riegrova 848

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

Ve dnech 23. 2. – 11. 5. 2008 provádí
âesk˘ statistick˘ úfiad v˘bûrové ‰etfiení
v domácnostech prostfiednictvím
vy‰kolen˘ch tazatelÛ. Domácnosti byly
vybrány náhodn˘m v˘bûrem poãítaãem.
Tazatelé se prokazují povûfiením
k v˘konu funkce, vydan˘m âSÚ nebo
sluÏebním prÛkazem âSÚ. V pfiípadû
nejasností je moÏné se obrátit na
pracovnici Samostatného oddûlení
terénních zji‰Èování âSÚ Alenu âecho-
vou, tel. 542 528 156.

Z podkladÛ âSÚ – Ing. Z. Brzobohatá

Darujte nepotfiebné III

Nevíte, co s o‰acením, loÏním
prádlem ãi ta‰kami, které vám doma jen
zabírají místo? Mûsto Ti‰nov ve spo-
lupráci se spoleãností SITA CZ
a Ekoporadnou Ti‰novsko vyhla‰uje jiÏ
potfietí sbûrové dny pro Diakonii
Broumov, která se vûnuje zpracovávání
textilního odpadu. Od 3. 3. do 22. 3.
2008 mÛÏete v pytlích ãi uzavfien˘ch
ta‰kách pfiedat nezneãi‰tûné o‰acení
a textil na sbûrn˘ dvÛr. Sbûrn˘ dvÛr je
otevfien v pracovní dny od 7.00 do
15.00 hod., v pondûlí do 16.30 hod.
MÛÏete vyuÏít také sobot 15.3. a 22.3.,
kdy je otevfieno od 8.00 do 12.00 hod.
Men‰í mnoÏství je moÏné pfiedat
i v Ekoporadnû Ti‰novsko na námûstí
28. fiíjna. Sbírku si poté pfievezmou
dopravci z Diakonie 25.bfiezna.

V dan˘ termín mÛÏete darovat:
– O‰acení vãetnû prádla (dámské,

pánské, dûtské, zimní i letní)
– LÛÏkoviny, prostûradla, ruãníky,

utûrky, záclony, závûsy
– Látky, vlny, pfiíze (i zbytky)

– Péfiové pfiikr˘vky, (i samotné pefií),
pol‰táfie, deky, spací pytle

– Neno‰ená, nepo‰kozená obuv
– Jak˘koli potrhan˘, ale ãist˘ bavl-

nûn˘ textil (lÛÏkoviny, utûrky, ruã-
níky, ko‰ile, tepláky)

– Kabelky, batohy, ‰kolní ta‰ky
– KoÏené i koÏenkové obleãení, bun-

dy, pravé i umûlé koÏichy (i mírnû
potrhané) 

V Diakonii Broumov se darovan˘
textil a dal‰í vûci pfiebírají a tfiídí.
Nejsou-li vyuÏitelné pro humanitární
úãely, dochází k jejich zpracování pro
dal‰í v˘robu. Tuto práci vykonávají lidé
v obtíÏné Ïivotní situaci (bez pfiístfie‰í,
po v˘konu trestu, odchodu z v˘chovné
péãe apod.), ktefií v regionu jen obtíÏnû
nacházejí pracovní uplatnûní. Diakonie
jim kromû práce nabízí také ubytování
a stravu. VyuÏijí-li tuto ‰anci, získávají
velkou moÏnost zafiadit se do bûÏného
Ïivota. Darováním pro Diakonii
Broumov tak vytváfiíte pracovní uplat-
nûní pro potfiebné, ktefií jinak konãí bez
zázemí na ulici.

Sbûr probíhá jiÏ tradiãnû v avizova-
né dny kaÏdé jaro a podzim.

Ing. Václav Drhlík

Pozor – oãkování li‰ek

Krajská veterinární správa ozna-
muje, Ïe ve dnech 21. – 26. 3. bude
v lesích mûsta Ti‰nova (Kvûtnice,
Klucanina) provedeno kladení návnad
s oãkovací látkou proti vzteklinû li‰ek.
Návnada je ve tvaru podpatku hnûdo-
ãerné barvy pevné konzistence. Pokud
nebude návnada poÏrána, ztrácí úãin-
nost po 14 dnech. DodrÏujte prosím tyto
pokyny: nedot˘kejte se návnad, nepou-
Ïívejte k v˘konu práva myslivosti lovecké
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psy, pouãte své dûti, v pfiípadû potfiís-
nûní oãkovací látkou, která je v plasti-
kovém obalu uvnitfi návnady, vyhledejte
lékafie.

Pozvánka na pfiedná‰ky

Základní organizace Strany
Zelen˘ch a komise Ïivotního

prostfiedí mûsta Ti‰nova zvou na sérii
pfiedná‰ek „Zelené recepty". Hlavním
motivem je cesta k trvalé udrÏitelnosti
a vy‰‰í kvalitû Ïivota.

Pfiedná‰ky se budou konat v sále

Mûstského kulturního stfiediska
v Ti‰novû vÏdy od 18 hod.:

12. bfiezna „Tfiídûní odpadÛ a jejich
vyuÏití. Jde to i bez nich?"

19. bfiezna „Biomasa a bioodpady
jako alternativní zdroj
energie"

26. bfiezna „ Územní plán, jeho
tvorba a regulace. Bude
v Ti‰novû sídelní ka‰e?"

Pfiedná‰í odborníci z âeského sdru-
Ïení pro biomasu, Komory architektÛ
a ekologick˘ch sdruÏení.

Libu‰ina galerie
v Malhostovicích

Vás zve
na v˘stavu:

Juro DOVIâÍN
Pocta Ïenû
obrazy

V̆ stava potrvá
do 1. dubna 2008
Otevfieno
úter˘ – nedûle
14.00 – 18.00

www.libusinagalerie.cz

Pozvánka na v˘stavu

Od pondûlí 3. 3. 2008 bude v Domovû
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce zahájena nová
v˘stava s názvem: „Svûtla a stíny du‰e“
– obrazy, grafiky a mozaiky. Autorky
Irena BŒhmová a Dagmar Petrá‰ková

jsou obû brnûnské rodaãky a jejich
tvorba je úzce spjata s rodn˘m mûstem.

Srdeãnû zveme!

MûKS Ti‰nov

Pátek 14. bfiezna v 16.30 hod.
sál kina Svratka

Kouzelná ‰kolka Praha
MAJDA A FRANTI·EK

Kouzelná ‰kolka s Majdou
a Franti‰kem je dûtské pfiedstavení
volnû navazující na oblíben˘ televizní
pofiad. Majda a její kamarád Franti‰ek
z Famfárie v nûm zpívají spoustu
pÛvabn˘ch písniãek propojen˘ch vese-
l˘m povídáním s mnoÏstvím hfiíãek
a pfiekvapení. Jediné pfiedstavení,
kde mají dûti moÏnost spatfiit jejich
tolik oblíbeného Franti‰ka mimo
obrazovku âT.
Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel.: 549 410 022

Radnice informuje

Kultura v Ti‰novû
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Úter˘ 18. bfiezna v 8.45 a 10.00 hod.
sál kina Svratka

Divadlo Genus Brno
O KRTEâKOVI

Pfiedstavení pro dûti a rodiãe. V‰em
dûtem dÛvûrnû známá postaviãka oÏívá
na jevi‰ti a proÏívá spolu se svou kama-
rádkou my‰kou nejedno dobrodruÏství.
Písniãky Leo‰e Kuby zaujmou dûtského
diváka a v závûru si mohou dûti i do-
spûlí spoleãnû s Krteãkem zazpívat své
oblíbené písniãky

21. – 23. bfiezna 13 – 17 hod.
velk˘ sál MûKS

v˘stava ruãních prací
KLUBU PATCHWORK TI·NOV

Cyklus semináfiÛ Cesta Ïeny
Semináfie jsou zamûfiené na práci

s Ïenskou mystikou a symboly, rozvíjení
kontaktu s tûlem a jeho intuicí, léãení
hlubok˘ch zranûní Ïensk˘ch du‰í a tûl
a tím získání síly b˘t aktivní a pfiitom
zranitelná, sílu stát si za sv˘m a pfiece
se empaticky vztahovat k ostatním.

První semináfi se koná: 29. 3. 2008
od 9.00 do 18.00 hodin

Téma: Co mi chce fiíct moje tûlo
Obsahem semináfie bude navázání

kontaktu s tûlem, jeho lep‰í pfiijetí,
obnovení schopnosti cítit co se s námi
dûje a jednat v souladu s na‰í instink-
tivní podstatou.

Semináfie se konají v budovû
Mûstského kulturního stfiediska Ti‰nov,
Ml˘nská ulice 152.

Semináfi vede Ivana Jaitnerová.
Pfiihlásit se mÛÏete na telefonu:
728 842 587, 549 410 082

nebo emailem na adrese:
Ivana.Jaitnerová@seznam.cz
iva.jiraskova@baz.cz
Dal‰í informace na:
www.ijporadna.wz.cz

Úter˘ 9 – 10 hodin
sál MûKS na Ml˘nské ulici

SAMA DOMA V TI·NOVù

Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedením fyzioterapeuta.

S sebou podloÏku na cviãení. Pokud
nemáte, mÛÏete si pÛjãit v MûKS.

Vstupné symbolické 20,- Kã.

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

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

Stfieda 19,00 – 20,30
REIKI - MEDITACE

âtvrtek 20.00 – 21.00
Zdravotní cviãení pro Ïeny s prvky PI-
LATES pod vedením fyzioterapeuta

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã.

JamborÛv dÛm – GALERIE
Brnûnská 475, 666 01 Ti‰nov
telefon 549 410 211 

2. bfiezna – 27. bfiezna 2008
V˘stava obrazÛ Petra Kvíãaly

a ‰perkÛ Jifiího ·ibora v rámci cyklu
„Ti‰novem kfiíÏem kráÏem" konãí
27. bfiezna.
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Úter˘ 18. bfiezna v 17.00 hod.
projekce s pfiedná‰kou o tvorbû

s Jifiím ·iborem.

âtvrtek 20. bfiezna v 17.00 hod.
projekce s pfiedná‰kou o tvorbû

s Petrem Kvíãalou

Na tûchto pfiedná‰kách máte
moÏnost seznámit se s celkovou tvorbou
umûlcÛ a mÛÏete pobesedovat o vûcech,
které vás budou zajímat.

V˘stava v rámci cyklu „Ti‰novem
kfiíÏem kráÏem"

29. bfiezna – 24. dubna 2008

Pavel Matyska – obrazy
Anna Matusiaková – fotografie
Václav Kupsk˘ – projekce
VernisáÏ v˘stavy v sobotu 29. bfiezna
v 17.00 hod.

Nová tváfi galerie Josefa Jambora

Kromû v˘stav, které budou pokraão-
vat ve stejném stylu jako doposud,
tj. kaÏdé 4 t˘dny nová v˘stava (zmûna
bude od dubna pouze v ãase konání ver-
nisáÏe – 14.00 hod.), pfiipravujeme dal‰í
programy:

âajov˘ d˘chánek
Klub hlavnû pro Ïeny – urãen kos-

metice, hubnutí, zdravé v˘Ïivû apod.

Setkávání seniorÛ
Dle zájmu budeme pofiádat besedy,

kurs trénování pamûti, zájezdy, vycház-
ky, seznamka.

VyuÏití internetu (dopisování s dûtmi,
odesílání e-mailÛ, fotografií apod.).

Stfieda 19. bfiezna – první setkání
seniorÛ

Jste osamûl˘ dÛchodce, hledáte ka-
maráda – kamarádku nebo si jen chcete
popovídat s pfiáteli? Pfiijìte 19. bfiezna
v 9,00 hod. do Jamborovy galerie.

ProÏijeme hodinku nad ‰álkem ãaje
a domluvíme se, o co by byl zájem.

Turnaje
KfiíÏovky, ‰achov˘ turnaj amatérÛ,

pi‰kvorky apod.

SoutûÏ o nejhezãí vajíãko za pouÏití
libovolné techniky

SoutûÏní vajíãka budou vystavena
v Jamborovû galerii. Pfiíjem vajíãek
dennû 10 – 12 a 14 – 17 mimo pondûlí
v Jamborovû galerii.

Na mûsíc prosinec pfiipravujeme v˘-
stavu betlémÛ. Prosíme majitele betlé-
mÛ /jakákoliv technika/, ktefií by mûli
zájem zapÛjãit svÛj betlém do
Jamborovy galerie, aby se pfiihlásili na
tel. 549 410 082, 549 410 211, pfiípadnû
osobnû v Jamborovû galerii.

Více na internetov˘ch stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/

Podûkování

Dûkujeme panu Janu Mahrovi za
dlouholetou a zodpovûdnou práci
v Jamborovû galerii, kterou svûdomitû
vykonával od jejího otevfiení v roce 1996. 

Souãasnû mu pfiejeme k jeho naroze-
ninám hodnû zdraví a Ïivotního elánu.

Za Mûstské kulturní stfiedisko
Iva Jirásková
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Pfied‰koláci aneb
tû‰íme se do ‰koly…

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna 1708 ve
spolupráci s matefisk˘mi ‰kolami
v Ti‰novû pofiádá pro pfied‰kolní dûti nû-
kolik odpoledních akcí ve ‰kole. Na‰í
snahou je pfiiblíÏit dûtem ‰kolní atmo-
sféru je‰tû pfied vstupem do 1. tfiíd.

Tfietí setkání s dûtmi a jejich rodiãi
se uskuteãní ve stfiedu 12. 3. 2008
v 15.30 hod. ve tfiídû 2.A. Toto odpoledne
bude zamûfieno na pracovní ãinnosti (pfií-
prava na Velikonoce, zdobení vajíãek…).
Vstup do ‰koly hlavním vchodem.

Tû‰í se na vás paní uãitelky Eva Brázdová,
Anna Klíãová a Eva Dvofiáãková.

V˘sledky matematické
olympiády 5. tfiíd na
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

V minulém ãísle Ti‰novska jsme
chtûli potrápit va‰e mozkové závity a u-
vedli jsme na tomto místû tfii pfiíklady
matematické olympiády pro 5. tfiídy.
Zde pfiiná‰íme v˘sledky. Uspûli jste?

1) Ve tfiídû je 24 dûtí.
2) Tento pfiíklad mûl 4 moÏná fie‰ení:

– 14, 15, 16, 17 – 16, 17, 18, 19
– 15, 16, 17, 18 – 17, 18, 19, 20

3) Maminka musí koupit nejménû
256 cm látky.

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna 1708

Kam – bfiezen

Datum Akce Místo âas Organizuje

12. 3. Klavírní koncert sál ZU· 16.30 ZU·
14. 3. Kouzelná ‰kolka Majdy a Franti‰ka kino Svratka 16.30 MûKS
18. 3. Pfiedná‰ka a projekce Jifiího ·ibora Jamborova 17.00 MûKS

galerie
20. 3. Salonky – velikonoãní dekorace do oken knihovna 9.30 MûK
20. 3. Pfiedná‰ka a projekce Petra Kvíãaly Jamborova 17.00 MûKS

galerie
27. 3. Nov˘ Zéland na kole a pû‰ky – beseda knihovna 17.00 MûK
29. 3. Domeãek open – ãasovka rádiákÛ DDM 14.00 DDM 
31. 3. Koncert kytarov˘ a dechov˘ch sál ZU· 16.30 ZU·

dfievûn˘ch nástrojÛ

V˘stavy

Datum Akce Místo

2. 3. – 27. 3. V̆ stava obrazÛ P. Kvíãaly a J. ·ibora galerie JamborÛv dÛm
10. 2. – 28. 3. Krajina a lidé ãesk˘ch vesnic Diana

rumunského Banátu galerie
16. 11. – 23. 3. Upfiímn˘ma oãima – Podhorácké muzeum

– tvorba neprofesionálních umûlcÛ Pfiedklá‰tefií



RÛzné

13TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008

Okénko do Eko‰koly –
– aneb co zajímavého
podnikáme v pfiedjafií

Exkurze na sbûrn˘ ekodvÛr
Také vás zajímá, co se dûje s odpa-

dem, kter˘ tfiídíte?
V úter˘ 5. 2. 2008 se skupinka

15 ÏákÛ 7. roãníkÛ PVP Ekologie vypra-
vila na exkurzi do ti‰novského sbûrného
ekodvora, aby se o tom na vlastní oãi
a u‰i pfiesvûdãila. Odborn˘m prÛvodcem
nám byl vedoucí provozovny pan
PivoÀka, kter˘ nám ochotnû v‰e ukázal,
vysvûtlil a zodpovûdûl na‰e v‰eteãné do-
tazy. O to, co jsme se tam dozvûdûli, se
s vámi rádi podûlíme prostfiednictvím
nové nástûnky o odpadech, kterou pro
vás chystáme a která bude umístûna ve
vestibulu na‰í ‰koly poblíÏ sbûrov˘ch
pytlÛ na pet lahve.

Seznámení s pilotním projektem
„Sbûr bioodpadu"

V úter˘ 13. 2. 2008 jsme si do PVP
Ekologie pro 7. roãníky pozvali pana
Ing. Drhlíka z ti‰novské radnice, kter˘
s námi besedoval o v˘znamu a pláno-
vané realizaci pilotního projektu „Sbûru
bioodpadu" v na‰em mûstû. Potû‰ilo nás,
Ïe jsme dostali moÏnost se do této akce
také aktivnû zapojit informováním
na‰ich spoluobãanÛ  rozná‰kou infor-
maãních letákÛ a dotazníkÛ z mûst-
ského úfiadu. Dûti tak získaly jedi-
neãnou pfiíleÏitost vyzkou‰et si práci
dobrovoln˘ch aktivistÛ v praxi.

Na pomoc obojÏivelníkÛm z údolí
Bílého potoka

V sobotu 16. 2. 2008 se skupinka 10
ÏákÛ 7. roãníku PVP Ekologie vypravila
spolu s organizátory akce z ti‰novské
Ekoporadny na místo zvané Prachovna

za obcí Veverská Bít˘‰ka, které je kaÏ-
doroãním místem rozmnoÏování ropu-
chy obecné a skokana hnûdého. Na‰ím
úkolem bylo vyãi‰tûní 3 stávajících pod-
chodÛ a umístûní zábran z fólie kolem
silnice, na níÏ by jinak zbyteãnû hynuly
migrující Ïáby pod koly aut. PfiestoÏe
oãekávané „jarní poãasí" pfiedvedlo
solidní snûhovou vánici, udûlali jsme,
co bylo v na‰ich silách. Odmûnou nám
pak bylo kromû hfiejivého pocitu na du‰i
také pozvání organizátorÛ do místní
hospÛdky na teplou polévku a ãaj.

Ing. Alena Jankovská, koordinátorka EV
a mladí ekologové ze Z· nám. 28. fiíjna

Pizza den

Skonãilo 1. pololetí ‰kolního roku,
vysvûdãení byla rozdána a na‰e tfiída
dostala chuÈ uÏít si vyuãování netradiã-
ním zpÛsobem. JelikoÏ jsme tfiída
mlsounÛ, dohodli jsme se, Ïe si dáme
pizzu. Nechtûli jsme si jít Ïádnou kou-
pit, ale chtûli jsme si ji upéct sami ve
‰kole. Pfiipravili jsme si tedy projektov˘
den, kter˘ skonãil velkou hostinou.
Hned ráno jsme se rozdûlili do pracov-
ních skupin a mohli jsme zaãít. Dûti
v prvních lavicích pfiipravily mísy, nasy-
paly mouku, pfiidaly kvásek, nalily vodu
a zadûlaly tûsto. Dal‰í kuchafii tloukli
v hmoÏdífiích dobromysl a tymián. Jiní
krájeli ‰unku a strouhali s˘r. NeÏ nám
tûsto vykynulo, poãítali jsme matema-
tické pfiíklady a ãetli recepty na dal‰í
oblíbená jídla. PfieloÏení tûsta na plechy
a ozdobení bylo velmi rychle hotovo
a pak jsme se sv˘mi v˘robky bûÏeli do
‰kolní kuchynû. Paní kuchafiky nám
pizzu upekly a my jsme nemohli chutí
a hlady vydrÏet. Zchladlé plechy plné
voÀavé pochoutky jsme si potom odnesli
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do tfiídy a kdo ‰el okolo, toho pfiilákala
vÛnû a musel ochutnat. Byl to úÏasn˘
den. Co jsme si upekli, to jsme si snûdli,
moc jsme si pochutnali a hodnû se toho
nauãili.

Dûti 2.C Z· nám. 28. fiíjna
a tfiídní uãitelka Mgr. Jana Krejãí

Ti‰novsk˘ uãitel pfiivezl zlato!

V posledních únorov˘ch dnech uãitel
tûlocviku na Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
Mgr. Robert Loskot v dresu sálov˘ch
cyklistÛ ze Svitávky reprezentoval âes-
kou republiku v prvním  kole svûtového
poháru v kolové. Ten se uskuteãnil
v Johore Bahru v Malajsii. Svûtov˘
pohár v kolové se konal v rámci sportov-
ních her Teluk Danga International
Games 2008. V rámci her se soutûÏilo
také v lukostfielbû, ‰ermu, stolním
tenisu, karate, basketbalu, badmintonu
a silniãní cyklistice. Kromû druÏstva ze
Svitávky a nûmeckého Gifhornu soutû-
Ïilo i dal‰ích 8 asijsk˘ch druÏstev
z Hong Kongu, Macaa, Japonska
a Malajsie. Po tûÏk˘ch bojích ve dvou
skupinách získala ãeská dvojice
Loskot – Vitula zlaté medaile. Celá
‰kola blahopfieje!

Pfiejeme panu uãiteli mnoho dal‰ích
sportovních úspûchÛ.

Radmila Zhofiová,
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

·kola pro pfied‰koláky

Zaãátkem roku za námi do prvních
tfiíd na Smí‰kovu ulici pfii‰li na náv‰tûvu
pfied‰koláci z M· Sluníãko, Horova
a U Humpolky.

Chtûli si prohlédnout ‰kolu a tfiídy,
do kter˘ch moÏná v záfií sami zamífií.
Radostné bylo setkání se star‰ími

kamarády, ktefií uÏ jsou ‰koláky. A co
bylo moÏná nejdÛleÏitûj‰í – nenechali
jsme je jen pasivnû pfiihlíÏet a zapojili
je do v˘uky. ·lo jim to velmi dobfie, pro-
toÏe práce v edukativních skupinkách
v M· se velmi podobá zaãátkÛm ve
‰kole. Uãitelky kladnû hodnotily men‰í
poãty ÏákÛ a moÏnosti individuálního
pfiístupu k jednotliv˘m dûtem. Strávili
jsme spoleãnû velmi pfiíjemné dopoledne
a musím fiíct, Ïe pfied‰koláci na ‰kolu
pfiipravení vesmûs jsou. Snad i poãá-
teãní strach z neznámého uÏ je pryã.
AlespoÀ  se to zdálo pfii zápisu do 1. tfiíd,
kdy uÏ si s námi pfii‰li tito pfied‰koláci
v doprovodu rodiãÛ vlastnû „jen popoví-
dat". Celkem pfii‰lo 59 dûtí , z toho do
1. roãníku nastoupí 42 ÏákÛ. MÛÏeme
tedy opût poãítat se dvûma tfiídami ko-
lem 20 ÏákÛ, jeÏ  jsou ideální pro pfiímou
práci a subjektivní pfiístup. Podûkovat za
pfiíjemnou atmosféru mÛÏeme i Ïákyním
5. tfiíd, se kter˘mi se pohádkovû soutûÏilo.

Pfií‰tí setkání ‰koly a pfied‰kolákÛ se
uskuteãní v ãervnu pfii zahradním ma‰-
karním bále, s jejich rodiãi pak na infor-
mativní schÛzce 2. ãervna.

Dûtem, uãitelkám M· a rodiãÛm
pfied‰kolákÛ nabídneme v pfií‰tím ‰kol-
ním roce dal‰í moÏnosti náv‰tûv vyuão-
vání v rámci edukativních skupinek
pofiádan˘ch ‰kolen˘mi uãitelkami v M·.
Jednáme o spolupráci logopedÛ kliniky
Logo se ‰kolou. A jak zaznûlo na ledno-
vém zasedání ti‰novského zastupitel-
stva – mÛÏeme doufat i v to, Ïe se
bl˘ská na lep‰í ãasy pfii realizaci stfie‰ní
vestavby  na ‰kole Smí‰kova.

Rodiãe v‰ech na‰ich ÏákÛ zveme do
otevfieného vyuãování. Pfiijìte se podí-
vat, jak práce ve ‰kole probíhá. Budete
mít moÏnost vidût va‰e i jiné dûti tak,
jak je moÏná neznáte.

PaedDr.P.Kappelová, Z· Ti‰nov, Smí‰kova
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Jazyková v˘uka na Z·
Smí‰kova slavila úspûch

27.února t. r. se ve Stfiedisku vol-
ného ãasu v Ivanãicích konalo okresní
kolo konverzaãní soutûÏe v anglickém
jazyce. Zúãastnili se ho vítûzové ‰kol-
ních kol, ktefií byli rozdûleni do nûkolika
kategorií podle vûku a typu ‰koly, kte-
rou nav‰tûvují.

SoutûÏ mûla dvû ãásti – písemnou
a ústní. V první ãásti dûti plnily  úkoly
vycházející z vyslechnutého anglického
textu. Ve druhé ãasti konverzovali sou-
tûÏící anglicky se tfiíãlennou porotou na
téma, které si vylosovali, napfi. ‰kola,
koníãky, oblíbená kniha nebo film,
místo, kde Ïiji, cestování,  móda, jídlo,
nakupování atd.

V kategorii ÏákÛ 8. – 9.tfiíd základ-
ních ‰kol si nejlépe vedla Ïákynû
IX. C Z· Smí‰kova ELI·KA BAUEROVÁ.
Od 6. roãníku nav‰tûvuje jazykovou
tfiídu, v níÏ mají Ïáci  v˘uku angliãtiny
roz‰ífienou o 1 hodinu t˘dnû oproti
bûÏné tfiídû. V konkurenci dal‰ích
16 úãastníkÛ Eli‰ka okresní kolo anglic-
ké konverzaãní soutûÏe vyhrála.
Blahopfiejeme jí a dûkujeme za vzornou
reprezentaci na‰í ‰koly.  ZároveÀ Eli‰ce
pfiejeme mnoho dal‰ích úspûchÛ v kraj-
ském kole této soutûÏe.

Mgr. Dagmar Zacpalová, Z· Smí‰kova

Okénko Ekoporadny

Sázení jedliãek s exkurzí
po Klucaninû
V prosinci loÀského roku
probíhaly v Ekoporadnû
Ti‰novsko jiÏ podruhé

Netradiãní Vánoce, pfii kter˘ch jste si
mohli mimo jin˘ch zajímav˘ch dárkÛ
pro své blízké opût zakoupit také vánoãní

jedliãku v kvûtináãi. I letos na tuto akci
naváÏeme jarním sázením jedliãek.
Je samozfiejmû na vás, zda si sazeniãku
chcete ponechat na dal‰í Vánoce (v tomto
pfiípadû je vhodné ji pfiesadit) nebo si ji
vysadit na své zahrádce. Av‰ak vy, ktefií
jste se rozhodli vrátit tuto vzácnou
dfievinu zpût do na‰ich okolních lesÛ,
budete mít pfiíleÏitost v sobotu 29. bfiezna
2008. Sraz úãastníkÛ je v 9 hodin
u nemocnice (u vstupu do lesa proti dût-
skému domovu). Uvítáme také v‰echny,
ktefií nebudou sázet jedliãky, ale mají
chuÈ na jarní procházku po Klucaninû
se zajímav˘m povídáním ti‰novského
botanika a dendrologa doc. Ing. Jana
Laciny, Csc.

Pokud máte moÏnost, vezmûte
s sebou r˘ã nebo jin˘ men‰í nástroj
vhodn˘ k sázení a také nûjakou
napfi. plastovou láhev s vodou na zalití
sazeniãek.

Bc. Stanislava PeÀázová

DDM informuje
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

Ohlédnutí za
jarními prázdni-
nami v domeãku
Jak uÏ se stalo
zvykem, tak i v le-

to‰ním roce DDM Ti‰nov pfiipravil
pro dûti jarní pfiímûstsk˘ tábor.
Tentokrát jsme se dostali aÏ do kouzelné
zemû ElfÛ.

Dûti se nauãily elfské písmo a mohly
si tak roz‰ifrovávat zprávy, které jim
v domeãku nechával znám˘ ti‰novsk˘
Elf Elthar. Dozvûdûly se nûco o zvycích
ElfÛ a o tom jak se oblékají. Udûlaly si
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vlastní elfskou masku a dokonce nacvi-
ãily i divadélko, které bude k vidûní
v Ti‰novské televizi.

A protoÏe v‰echny dûti byly velmi
‰ikovné a splnily v‰echny nástrahy
a zkou‰ky, na konci t˘dne jim Elfové
nechali na Kvûtnici poklad a kaÏdému
byl udûlen titul mal˘ Elf.

DDM Ti‰nov zve v‰echny dûti na
VELIKONOâNÍ DÍLNIâKU

Pfiijìte se inspirovat a vyrobit si svo-
ji vlastní velikonoãní v˘zdobu.

Speciálnû pro kluky: pletení pomlá-
zek z vrbového proutí.
kdy: pátek 14. 3. 2008 od 15.00 – 17.00
kde: DDM – dílna na hasiãce
s sebou: 2 – 3 vyfouknutá vajíãka

(mÛÏou b˘t i nabarvená), ubrousek
s velikonoãním motivem a barevné
látkové stuÏky, dále si mÛÏete
pfiinést kvûtináã o prÛmûru asi
8 – 10 cm nebo slamûn˘ vûneãek

cena: 20 Kã

DDM Ti‰nov pfiipravuje kurz:
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE NA
POâÍTAâI PRO ZAâÁTEâNÍKY

Fotíte rádi? Máte spoustu fotek a ne-
víte co s nimi dál? Nauãíme Vás základní
dovednosti, které vût‰inou staãí pûkné
fotce. Pokud budete mít zájem, mÛÏeme
pokraãovat kurzem pro pokroãilej‰í.

– Získání fotografií do poãítaãe
z digitálu, skeneru, e-mailu, inter-
netu

– Úprava fotografií, úpravy foto-
grafií jednodu‰e a efektivnû v pro-
gramu zadarmo: otoãení, ofiíznutí,
jas, kontrast, barevné podání, do-
ostfiení, úprava barev

– Archivace fotografií: jak vybrat
ty opravdu pûkné, jak udûlat ar-
chiv – abyste rychle na‰li co hledá-
te, vypálení na CD

– Publikování fotografií: odeslání
do fotosbûrny, odeslání e-mailem,
vypálení na CD, tisk fotografií,
uloÏení do internetového alba

Kdy: V pondûlí 10. 3., dále pak 17. 3.
a 26. 3 v 18.00 – 20.00.

Kde: DDM poãítaãová uãebna (zezadu
Z· Riegrova, vchod od hfii‰tû)

S sebou: digitální fotoaparát, kabel
k poãítaãi, ostfie nabité baterie

Lektor: Ing. Miroslav Pálka
Cena: 400 Kã
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem!
tel: 549 410 118, 731 507 220
mail: lazarova@ddm-tisnov.cz

Prázdninové pobyty a tábory

Mofie a aerobic Ba‰ka voda
termín:  13. 6. – 22. 6.
místo: Makarská – camp Ba‰ko Polje
ubytování: srub – mobilhome
cena: I. sníÏená srub 3 850,-

II. základní srub 3 950,-
I. sníÏená mobilní dÛm 4 450,-
II. základní mobilní dÛm 4 550,-

Pobyt u mofie s moÏností cviãení
aerobiku 2x dennû, rukodûlná dílna.
Vhodné pro Ïeny, dívky i celé rodiny.
Hlavní vedoucí: Mgr. Jana Helánová

tel.: 777 712 120
helanova@ddm-tisnov.cz

Tábor pro rodiny s mal˘mi dûtmi
termín: 22. 6. – 28. 6.
místo: Podmitrov
ubytování: penzion nebo chatky

Námofiníci na cestách. Plavba na
lodi Viktorii po mofiích a oceánech
celého svûta. Pfiístavy na cizokrajn˘ch
ostrovech a objevování nov˘ch zemí.
Netu‰ená námofinická dobrodruÏství
pro dûti od x mûsícÛ a program pro ma-
minky, tatínky, babiãky…
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Hlavní vedoucí: Markéta Leifrová
tel.: 549 410 118, 776 735 304

Stanov˘ tábor Vranice
termín: 12. 7. – 26. 7.
místo: Vranice
ubytování: stany
cena: 3 500,- 
vûk: 7 – 15 let

V celotáborové hfie se
necháme inspirovat oblíbe-
n˘m seriálem MASH. Chcete
proÏít prázdniny s Hawkeym,
B. J. Hunnicatem, ·Èabajznou, Plukov-
níkem, Radarem, otcem Mulcahym
a Klingerem?

Chybût samozfiejmû nebude ani
hraní, sportování, koupání, tvofiení, zpí-
vání u táboráku…
Hlavní vedoucí: Dá‰a Lazarová
tel.: 776 550 330, 731 507 220
lazarova@ddm-tisnov.cz

Tábor u koní
termín: 26. 7. – 1. 8.

2. 8. – 8. 8.
místo: Podmitrov
ubytování: penzion
cena: do 12 let 4 250,-

od 12 let 4 450,- 
vûk: od 8 let

Cel˘ den u koní v krásném údolí
fieky BobrÛvky, jeÏdûní a pfiirozená
komunikace s konûm (Parelliho metoda),
v˘tvarné dílny a hry v lese i na louce.
Dûti mají svého konû, na turnusu je
max: 12 úãastníkÛ.
Hlavní vedoucí: Mgr. Jana Helánová
tel.: 549 410 118, 777 712 120
helanova@ddm-tisnov.cz

V˘tvarn˘ tábor s angliãtinou
termín: 26. 7. – 8. 8.
místo: Podmitrov
ubytování: penzion

cena: do 12 let 3 800,-
od 12 let 4 500,-

vûk: 7 – 15 let

Dûti se seznámí s fiadou netradiã-
ních v˘tvarn˘ch technik. Práce
a tvofiení z pfiírodních materiálÛ.
Angliãtina je urãená pro zaãá-
teãníky a mírnû pokroãilé.
Bude probíhat ve dvou blocích

(ráno a odpoledne) alternativními
metodami v˘uky.

Hlavní vedoucí: Mgr. Alexandra
·plíchalová

tel.: 549 410 118, 777 809 263
splíchalova@ddm-tisnov.cz

Street Flava taneãní prázdniny
termín: 10. 8. – 16. 8.
místo: Îìar nad Sázavou
ubytování: Domov mládeÏe

T˘den pln˘ tance, hudby, hip-hopu,
zábavy se skvûlou partou! 7-denní taneãní
soustfiedûní se zamûfiením na taneãní
styly street dance, poznávání hip-hopové
kultury a v‰ech jejich elementÛ.
Hlavní vedoucí: Katka Jamborová
tel.: 724 200 926
Mgr. Alexandra ·plíchalová
tel.: 549 410 118, 777 809 263
splichalova@ddm-tisnov.cz

Istrie – Mys Kamenjak
termín: 29. 8. – 7. 9.
místo: Istrie
ubytování: zafiízené stany
cena: 2.650,- dûti a mládeÏ do 18 let

2.850,- dospûlí

Celot˘denní program – prohlídka
poloostrova s plaváním do jeskynû, ná-
v‰tûva Puly, veãerní rukodûlná dílna,
koupání…
Hlavní vedoucí: Dá‰a Lazarová
tel.: 731 507 220, 776 550 330
lazarova@ddm-tisnov.cz
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Bfiezen v Matefiském centru
Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka@webzdarma.cz

20. 3. 2008 od 17.00 hod.
Jarní vafiení
s Tuperware
Pfiijìte se seznámit
s hork˘mi novinkami

v sortimentu v˘robkÛ Tuperware.
Poradíme Vám, jak lépe uchovat a pfie-
pravovat potraviny, získáte nové recepty.

29. 3. 2008 od 9.00 hod.
Dopoledne s tatínky

Matefiské centrum Studánka bude
patfiit tatínkÛm a jejich dûtem – cviãení,
tvofiení a hlavnû prima zábava.

Tû‰í se na Vás táta David!

30. 3. 2008 ve 14 hod. a v 16 hod.
Kamarádi (Divadélko Oveãka)

Pásmo pfiíbûhÛ zvífiátek a lesních
skfiítkÛ, ktefií nacházejí opravdové
kamarádství. MaÀáskové pfiedstavení
se koná v Matefiském centru Studánka.

Poãet míst je omezen, hlaste se pfie-
dem na tel.: 737 581 873, 539 002 827
nebo pfiímo v matefiském centru.

Sokolská akademie

V nedûli 2. bfiezna 2008 se v ti‰nov-
ské hale uskuteãnila Îupní tûlocviãná
akademie Sokolské Ïupy Pern‰tejnské.
Zúãastnilo se jí 242 ãlenÛ Sokola pfii
rÛznorod˘ch vystoupeních. Cviãení
zhlédlo 360 divákÛ, mezi hosty jsme
pfiivítali hejtmana Jihomoravského
kraje Ing. Stanislava Juránka, starostu
mûsta Ti‰nova Ing. Franti‰ka Svobodu
a dal‰í v˘znamné ãleny Sokola.

V pestrém programu vystoupili
cviãenci z mnoha jednot na‰í Ïupy.
TJ LaÏánky vystoupila s roztomil˘m
cviãením maÏoretek, pfied‰kolní dûti
z TJ Ti‰nov si získaly publikum svojí
‰kolou zvífiátek, mlad‰í Ïákynû mûly
pÛsobivé cviãení se ‰vihadly, star‰í
Ïactvo pfiedvedlo akrobatické kousky na
trampolínû. Témûfi profesionální vystou-
pení taneãní skupiny TS TOGETHER
bralo divákÛm dech. V‰ichni jsme
s nadûjí sledovali vystoupení v‰ech na-
‰ich mal˘ch a mlad˘ch sokolíkÛ.
Taneãní klub Sokola Drásov, kter˘ jiÏ
20 let vychovává mladé taneãníky, byl
tfie‰inkou na dortu vystoupení mlad˘ch.
Jako hosté vystoupily malé gymnastky
ze Sokola Brno I.

V programu se objevila také tfii
bojová umûní, nûkterá tradiãní, jiná
zcela neznámá. TJ Sokol Ti‰nov má
kvalitní karatisty, v TJ Sokol âebín se
zase vûnují Taekwondu a sokolové
z Kufiimi zatanãili capueiru.

Tradiãní sletové skladby pfiedvedly
Ïeny ve cviãení s kuÏely a muÏi mûli
ti‰novskou derniéru skladby Chlapáci II.
Vûrná garda, jak si chtûjí stále nechat
fiíkat nejzku‰enûj‰í sokolové na‰í Ïupy,
nás pfiekvapila nácvikem country tance.
Je dobfie, Ïe stále platí, Ïe ve zdravém
tûle je zdrav˘ duch a v‰echny, kter˘m se
na‰e vystoupení líbilo, zveme mezi nás.

Lucie Mácová – Ïupní vzdûlavatelka

Pomáhat mÛÏe kaÏd˘ –
– i v Ti‰novû

Ve dnech 18. a 19. bfiezna budete mo-
ci v ulicích Ti‰nova potkat studenty
v záfiiv˘ch triãkách s logem ADRA a ka-
siãkami v rukou. Budou to dobrovolníci
humanitární organizace ADRA, ktefií
budou sbírat finanãní prostfiedky na
nejrÛznûj‰í projekty této organizace,
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která pomáhá v mnoha oblastech. Na‰e
mûsto se tak uÏ potfietí zapojí do celo-
státní Velikonoãní sbírky, která se kaÏ-
doroãnû koná ve více neÏ 100 mûstech
na‰í republiky. JiÏ tradiãnû nese název
„Pomáhat mÛÏe kaÏd˘" a tak vyjadfiuje,
Ïe kaÏd˘ obãan se mÛÏe jakoukoli ãást-
kou podílet na pomoci, kterou ADRA
kaÏdoroãnû poskytuje pfii rÛzn˘ch
sloÏit˘ch situacích u nás i v zahraniãí.
I ta leto‰ní sbírka bude urãena na rea-
lizace projektÛ v na‰í zemi jakoÏto
i v zahraniãí a k vytvofiení pohotovost-
ního fondu pro krizové situace, kter˘ch
je Ïel ve svûtû i u nás stále více (z tûch
vût‰ích vzpomeÀme alespoÀ na záplavy
v na‰í zemi a niãivou vlnu tsunami –
– u obou katastrof ADRA mnoha zpÛ-
soby aktivnû pomáhala).  AlespoÀ na
chvilku tak budeme moci dát ve svém
uvaÏování potfieby druh˘ch – tûch,
jejichÏ situace je ãasto velmi sloÏitá – na
pfiední místo.

Budete-li chtít získat dal‰í infor-
mace, potom vás rádi uvidíme u na‰eho
informaãního stánku, kter˘ bude stát
v centru mûsta a kde na vás budou
ãekat dobrovolníci nejen s mnoÏstvím
letákÛ a dal‰ích materiálÛ, ale také
s mal˘m pfiekvapením pro dûti.

Dûkujeme, Ïe nám pomÛÏete pomá-
hat tûm, ktefií na‰i pomoc potfiebují.

Mgr. Martina Lau‰manová

Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov informuje

Zlatá linka seniorÛ –
bezplatná linka dÛ-
vûry pro seniory
tel.: 800 200 007

JiÏ ‰est˘m rokem se mohou lidé
v dÛchodovém vûku obracet na Zlatou
linku seniorÛ. Tato bezplatná linka

dÛvûry pro seniory je jediná akreditova-
ná svého druhu u nás a od jejího vzniku
se na ni obrátilo pfies 40 tisíc volajících.

Se kter˘mi problémy se mohou se-
niofii na telefonní ãíslo 800 200 007
obracet?

Zlatá linka je nejen linkou dÛvûry,
ale personál linky poskytne volajícím
také praktické informace a doporuãení
z oblasti medicíny, práva, psychologie,
systému sociální podpory a pomoci
i o trávení volného ãasu.

S jak˘mi problémy seniofii na linku
nejãastûji volají?

„Vût‰inou si potfiebují popovídat.
Nûkdy jsou osamûlí, zemfiel jim nûkdo
blízk˘, mají vztahové problémy v rodinû
nebo jim neslouÏí zdraví,"  fiíká Michal
HoraÏìovsk˘, vedoucí Zlaté linky seniorÛ.

Na telefonní ãíslo Zlaté linky senio-
rÛ 800 200 007 se dovoláte od pon-
dûlí do pátku od 8 do 20 hodin.

Hovory jsou samozfiejmû anonymní.
Seniofii se také mohou obracet na linku
i prostfiednictvím elektronické po‰ty
a poslat svÛj dotaz na adresu 
zlatalinka@elpida.cz

âlánek pfievzat z novin MPSV
„Práce a sociální politika"

Ode‰el Draho‰ Kováfi

Kulturní vefiejnost na‰eho regionu
postihla smutná zpráva. Po dlouhé
a tûÏké nemoci zemfiel ti‰novsk˘ v˘-
tvarník, tûlem i du‰í Sokol, Draho‰ Kováfi
(2. 11. 1932 – 26. 2. 2008).

ProtoÏe nás poutalo letité pfiátelství,
rád bych aspoÀ krátce pfiipomenul jeho
do posledních chvil bohat˘ Ïivot.

Vztah k Sokolu zdûdil uÏ v dûtství po
svém otci, kter˘ jako funkcionáfi Îupy
Pern‰tejnské byl za okupace zatãen a uÏ
se nevrátil z koncentraãního tábora. A tak



Bfiezen ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 15. 3. 9.00 – 12.00 házená muÏi Turnaj
13.00 – 18.00 pfiípravka Turnaj AFK

Nedûle 16. 3. 9.00 – 18.000 florbal Turnaj
Sobota 22. 3. 9.00 – 16,00 házená ml. Ïáci Turnaj
Sobota 29. 3. 10.00 volejbal muÏi MS Brno

13.00 volejbal muÏi MS Brno 
Nedûle 30. 3. 12.00 házená ml. Ïáci Bohunice

13.00 házená st. Ïáci Bohunice
15.00 házená muÏi B Bohunice
17.00 házená muÏi A Bohunice

Spoleãensk˘ sál sokolovny

Pátek 14. 3. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 15. 3. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 17. 3. 10 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 20. 3. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 25. 3. 9.00 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 26. 3. 9.00 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND 
Stfieda 27. 3. 10.00 – 17.00 Prodej textilu a dom.potfieb Kulichovi
âtvrtek 28. 3. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb Kulichovi

RÛzné

20 TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008

bylo pochopitelné, Ïe v roce 1990 stál
u obnovy sokolské ãinnosti a stal se vzdû-
lavatelem Îupy Pern‰tejnské.

Z jeho ãetn˘ch aktivit pfiipomeÀme a-
lespoÀ velkou v˘stavu, kterou pfiipravil
(s Leo‰em Malcem) v roce 2002 v lout-
kovém sále ti‰novské sokolovny ke
110. v˘roãí ti‰. Sokola a 100. v˘roãí Îupy
Pern‰tejnské. Je aÏ neuvûfiitelné, kolik se
mu podafiilo sehnat materiálu z listin
Sokola. Na této v˘stavû prezentoval také
svou malífiskou tvorbu a originální lout-
ky, které stvofiil se svou Ïenou.

V roce 2006 nechybûl ani na Sokol-
ském sletu v Praze. Jako ãlen vûrné gar-
dy se zúãastnil nejen velkolepého pochodu
Prahou, ale také jako cviãenec vûrné gar-
dy. Cviãení tehdy nedokonãil, protoÏe ho
zradil zdravotní stav.

Draho‰ Kováfi byl nejen ãlovûkem od-
dan˘m sokolsk˘m zásadám, ale také ta-
lentovan˘ malífi. Jeho obrazy s motivy
rodného kraje i milovaného Vlkovského
rybníka , kam rád zajíÏdûl na svou chatu,
jsou pohlazením po du‰i, vyznáním obdi-
vu k místÛm, kde proÏil cel˘ svÛj Ïivot.

Coby pouãen˘ malífi rád pfiipomínal,
Ïe jeho malífiské kroky vedl ti‰novsk˘ v˘-
tvarník Karel Formánek. Znal jsem dÛ-
vûrnû jeho tvorbu, sledoval jeho malífisk˘
v˘voj a tak snad právû proto jsem ãasto
zahajoval jeho v˘stavy.

Jeho jméno se objevuje i mezi v˘tvar-
níky památné v˘stavy u pfiíleÏitosti oslav
700. v˘roãí zaloÏení mûsta Ti‰nova.

Dlouhá léta pracoval aktivnû v KPVU
v Ti‰novû. Jeho zásluhou bylo vybudová-
no sídlo klubu na Brnûnské ulici (dnes na
místû zbofieného domu stojí Mûstská kni-
hovna). Mûl celou fiadu autorsk˘ch v˘stav
(napfi. Ti‰nov, Drásov, âebín, Îidlochovi-
ce). V posledních letech pravidelnû obesí-
lal v˘stavy KPVU v Îelezném.

Maloval s náruÏivou vá‰ní, hledal no-
vé v˘razové prostfiedky a nacházel je.
Jeho pojetí krajiny navazovalo na nejlep-
‰í tradice v˘tvarného umûní regionu.
Maloval nejen barvami, ale pfiedev‰ím
srdcem. Svou tvorbou se zapsal neodmys-
litelnû do dûjin v˘tvarné historie na‰eho
regionu.

Mgr. Miroslav Pavlík
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Zmizelí ti‰nov‰tí sousedé
Projekt ÏákÛ Z· nám. 28. fiíjna Ti‰nov

Îidé a 2. svûtová válka
Za druhé ãeskoslovenské republiky

(po podepsání Mnichovské dohody) bylo
ÎidÛm zakázáno ãlenství v profesních
organizacích a zaãali b˘t vyluãováni
z vefiejného Ïivota. Zasáhla okupace
ãesk˘ch zemí 15. bfiezna 1939 a no-
rimberské rasové zákony
vstoupily v platnost také
na území novû ustave-
ného Protektorátu âechy
a Morava. Znamenaly
odnûtí práva na vzdûlání,
vylouãení Ïidovsk˘ch stu-
dentÛ ze ‰kol, uzavfiení
synagog, zru‰ení lékafi-
sk˘ch a právnick˘ch praxí,
zavfiení jejich obchodÛ… Îidé mu-
seli nosit na odûvu pfii‰itou Ïlutou
Davidovu hvûzdu s nápisem JUDE, byl
jim odjímán majetek, mûli omezen˘
pfiístup do obchodÛ a do dopravních
prostfiedkÛ…

Îidovsk˘ emigraãní tlak byl v âe-
chách znaãn˘ jiÏ od podzimu 1938
a vystûhovalectví bylo zpoãátku podpo-
rováno také nacisty. Jejich snaha zmoc-
nit se Ïidovsk˘ch penûz a majetku mûla
rÛzné strategie a toto byla jedna z nich.
Vleklé obstrukce pfii vyfiizování Ïádostí
o vystûhování a také neochota nûkte-
r˘ch státÛ pfiijímat uprchlíky v‰ak zpÛ-
sobily, Ïe se podafiilo uniknout men‰ímu
poãtu osob, neÏ by jinak bylo moÏné.
Dal‰í cestou k dosaÏení Ïidovského ma-
jetku bylo tzv. koneãné fie‰ení Ïidovské
otázky (zapoãalo po 1. lednu 1942 a po
konferenci ve Wannsee), coÏ v praxi zna-
menalo fyzickou likvidaci v‰ech ÎidÛ.
Celá tato záleÏitost b˘vá oznaãována po-
jmem holocaust.

Aby se tento plán mohl uskuteãnit,
bylo nutné Îidy shromáÏdit. K tomuto
úãelu na území Protektorátu poslouÏila
b˘valá vojenská pevnost Terezín
v severních âechách. Nacisté zfiídili
z tohoto mûsteãka vzorové ghetto, kde
Îidé doãasnû Ïili, tûÏce pracovali a od-

tud byli posíláni do koncentraãních
táborÛ na území Polska. Ghetta,

kam byly celé rodiny vystûhovány
pouze s nejnutnûj‰ími

potfiebami (50 kilo-
gramy na osobu) a kde –

aã v neuvûfiitelnû ‰pat-
n˘ch podmínkách – je‰tû
byl Ïivot, byla pro mnohé

poslední zastávkou pfied
transportem do táborÛ
s plynov˘mi komorami.

Hlavní vlna deportací
ãesk˘ch ÎidÛ do koncentraãních

táborÛ zaãala v listopadu 1941
a v ãervenci 1943 Ïila v âechách jiÏ

jen nepatrná ãást Ïidovsk˘ch obyvatel.
Poãet obûtí holocaustu z fiad ãesk˘ch

a moravsk˘ch ÎidÛ pfiesahoval 80 tisíc
osob, coÏ byly pfiibliÏnû dvû tfietiny
pfiedváleãného stavu (pfied válkou
120 000 ÎidÛ).

Hodnota movitého majetku, kter˘
po sobû Îidé zanechali a kter˘ zÛstal
v rukou okupaãní správy, ãinila (vãetnû
penûz z vázan˘ch úãtÛ) dva miliony
fií‰sk˘ch marek.

Franti‰ek Bass (1930 – 1944
Osvûtim) patfiil mezi známé dûtské
autory básní v Terezínû:

Jsem Îid a Îidem zÛstanu
i kdyÏ já hlady umírati budu
tak nepoddám se národu
Bojovat já vÏdy budu
za mÛj národ za mou ãest.
Nikdy se stydût nebudu
za mÛj národ za mou ãest.
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Py‰n˘ já jsem na svÛj národ
jakou má ten národ ãest
vÏdy já budu utlaãen˘
vÏdy já budu zase Ïít.

Z kroniky mûsta Ti‰nova

Dne 1. záfií 1939 zapoãala válka
mezi Nûmeckem a Polskem, která se
postupnû roz‰ífiila skoro na cel˘ svût.
Lístkov˘ systém byl zaveden dne
1. února po celém Protektorátu.

– potravinové a jiné lístky jako na maso,
sádlo, prádlo, ‰actvo, tabák, dfiíví,
uhlí, aj…

– 1. února 1940 v Ti‰novû pfiejmenovány
ulice.

– 25. dubna 1945 byl Ti‰nov 3 x bom-
bardován.

– obûti 2. svûtové války: B. I‰tvánová,
J. Kellner, A. Pollak, O. Pollak,
H. Pollaková, E. Pollaková,
L. Povlaková, N. Pollaková,
A. Stránsk˘, H. Stránsk˘ Dr.,
J. Daniel

Jejich jména najdete na pomníku
padl˘ch na Kuk˘rnû (zde v kronice omyl
– jedná se o námûstí 28. fiíjna,
ne o Kuk˘rnu)
Váleãné ‰kody 27,128,519 Kã.
Po‰kozeno 182 domÛ.

Anotace projektu
Projekt Îidovského muzea v Praze

s názvem „Zmizelí sousedé" vybízí
mladé lidi (ve vûku 12 – 18 let) k pát-
rání po sousedech, ktefií z jejich nejbliÏ-
‰ího okolí zmizeli pfieváÏnû v období
2. svûtové války. Jde o samostatn˘ lite-
rárnû – dokumentaãní projekt, kter˘ byl
oficiálnû vyhlá‰en pod zá‰titou
Kanceláfie prezidenta republiky v rámci
Konference Fenomén holocaust
Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy v roce 1999.

V˘stupy projektu
Dva panely o Zmizel˘ch ti‰novsk˘ch

sousedech jsou umístûny na Základní
‰kole nám. 28. fiíjna v Ti‰novû.

První panel: Panel rodin
V roce 1942 do‰lo k deportaci 32 ti‰-

novsk˘ch obãanÛ Ïidovského a romské-
ho pÛvodu do koncentraãních a sbûr-
n˘ch táborÛ (Rejowiec, Lublin, Izbica,
Osvûtim, Terezín...).
Jejich jména zmizela z Ti‰nova.
Jména nûkter˘ch zmizel˘ch sousedÛ
v Ti‰novû

– Pollakovi
– Strán‰tí
– Kellnerovi
– Kohnovi
– Spitzovi
– Grünwaldovi
– Danielovi

Nûkteré z ti‰novsk˘ch obûtí
holocaustu

POLLAKOVI
Alfréd a Helena Pollakovi, dûti Libu‰e,
NadûÏda

Alfred Pollak,
nar. 1. 11. 1887,
Ïenat˘, obchod-
ník (obchod s lát-
kami a odûvy,
hospoda, kuÏelna),
Ïidovské vyznání,
místo narození
Ti‰nov, bydli‰tû
Dvofiáãkova 66 –
majitel domu,
otec David Pollak,

matka Anna Pollaková, sestra Emma
Pollaková – pro její slabomyslnost byl
jejím opatrovníkem, Ïena Helena
Pollaková, roz. Mandlová, dûti NadûÏda
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nar. 10. 7. 1935 a Libu‰e nar. 15. 11.
1938, policejní pfiihlá‰ku vyplnil 28. 8.
1941, 31. 3. 1942 odjel s transportem, do
Terezína deportován transportem
Ah pod ãíslem 270 dne 4. 4. 1942 z Brna,
z Terezína deportován transportem Az
pod ãíslem 881 dne 25. 5. 1942 do
Lublinû. Zemfiel.

Helena Pollaková, nar. 4. 9. 1897,
Ïena Alfreda Pollaka, roz. Mandlová,

dûti NadûÏda
nar. 10. 7. 1935
a Libu‰e nar.
15. 11. 1938, do
Terezína deporto-
vána transportem
Ah pod ãíslem
269 dne 4. 4. 1942
z Brna,
z Terezína depor-
tována transpor-
tem Az pod ãíslem

880 dne 25. 5. 1942 do Lublinû. Zemfiela.

Libu‰e Pollaková, nar. 15. 11.
1938, sestra NadûÏda, otec Alfréd
Pollak, matka
Helena, v databá-
zi uvedena jako
Libu‰e Anna
Pollaková, do
Terezína deporto-
vána transpor-
tem Ah pod ãís-
lem 268 dne 4. 4.
1942 z Brna,
z Terezína depor-
tována transpor-
tem Az pod ãíslem 879 dne 25. 5. 1942
do Lublinû. Zemfiela.

NadûÏda Pollaková, nar. 10. 7.
1935, sestra Libu‰e, otec Alfréd Pollak,
matka Helena, v databázi uvedena jako
RÛÏena NadûÏda Pollaková, do Terezína

deportována tran-
sportem Ah pod ãís-
lem 267 dne 4. 4.
1942 z Brna,
z Terezína deporto-
vána transportem
Az pod ãíslem 878
dne 25. 5. 1942 do
Lublinû. Zemfiela.

Ema Pollaková,
nar. 11. 5. 1900
v Ti‰novû, byd-
li‰tû Dvofiáãkova
66 u svého bratra
Alfreda Pollaka,
slabomyslná, svo-
bodná, Ïidovské
vyznání, otec
David Pollak,
matka Anna
Pollaková, 31. 3.

1942 s transportem do Terezína depor-
tována transportem Ah pod ãíslem 271
dne 4. 4. 1942 z Brna, z Terezína depor-
tována transportem Ap pod ãíslem 454
dne 18. 4. 1942 do Rejowiecu. Zemfiela.

28. 9. 1949 jmenovaná byla zdej‰ím
okresním soudem dne 18. 10. 1942 pro-
hlá‰ena za mrtvou.

STRÁN·TÍ
Arnold a Helena Strán‰tí, synové
Hefiman a Jifií

Arnold Stránsk˘, nar. 1. 10. 1882,
Ïidovské vyznání, vdovec, b˘val˘ ob-
chodník, kÛÏkafi, místo narození
Chroustov okres Podûbrady, pfiedchozí
bydli‰tû Mûstec Králové, Podûbrady, od
1923 spolumajitel domu Ti‰nov,
Brnûnská 9, majitel domu Jifií Stránsk˘
a JUDr. Hefiman Stránsk˘, otec Josef
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Stránsk˘, matka
Cecilie Stránská
roz. âervinková,
syn Hefiman
Stránsk˘, pfii-
hlá‰ku policejní
vyplnil dne 28. 8.
1941, 31. 3. 1942
odjel s transpor-
tem, do Terezína
deportován tran-
sportem Ah pod

ãíslem 265 dne 4. 4. 1942 z Brna,
z Terezína deportován transportem
Aq pod ãíslem 569 dne 25. 5. 1942 do
Izbici. Zemfiel.

JUDr. Hefiman Stránsk˘,
nar. 18. 4. 1910, svobodn˘, dûlník, Ïi-
dovské vyznání,
místo narození
Ti‰nov, bydli‰tû
Ti‰nov, Brnûnská
9, spolumajitel
domu, majitel
domu Arnold
Stránsk˘ a Jifií
Stránsk˘, otec
Arnold Stránsk˘,
matka Helena
S t r á n s k á
roz. Kellnerová, policejní pfiihlá‰ku vy-
plnil 28. 8. 1941, 31. 3. 1942 odjel s tran-
sportem, do Terezína deportován tran-
sportem Ah pod ãíslem 264 dne 4. 4.
1942 z Brna, z Terezína deportován
transportem Aq pod ãíslem 568 dne
25. 5. 1942 do Izbici. Zemfiel
v Majdanku dne 23. 7. 1942.

Jifií Stránsk˘ – nar. 31. 3. 1921
v Ti‰novû, Ïidovské vyznání, svobodn˘,
dûlník, spolumajitel domu Brnûnská 9
Ti‰nov (s Arnoldem a Hefimanem), otec
Arnold Stránsk˘, matka Helena
Stránská roz. Kellnerová, policejní pfii-

hlá‰ku vyplnil 28.
8. 1941, poslední
zji‰tûné místo po-
bytu 8. 10. 1941
statek Lípa
u Nûmeckého
Brodu.

KELLNEROVI
Katefiina a Hefiman Kellnerovi, dûti
Alfréd, Jakob, Terezie

Jakob Kellner, nar. 14.3. 1873, ob-
chodník, velkoobchodník, hospoda, Ïe-
nat˘, Ïidovské vy-
znání, bydli‰tû
Jungmannova 85
– majitel domu,
bratr Alfréd, sest-
ra Terezie, Ïena
Hedvika roz.
Zeislová nar.
13. 1. 1888, poli-
cejní pfiihlá‰ku
vyplnil 8. 9. 1941,
31. 3. 1942 odjel s
transportem. Dne 7. 1. 1947 dle právo-
platného usnesení Okresního soudu v
Ti‰novû odd.I ze dne 6. 12. 1946 ã. M
34/45 byl Jakub Kellner prohlá‰en za
mrtvého. Den 15. 11. 1944 se pokládá za
den, kter˘ nepfieÏil. ONV ã.11071/46 ze
dne 3. 1. 1947.

Podle databáze Terezína deportován
transportem Ah pod ãíslem 280 dne 4. 4.
1942 z Brna, z Terezína deportován
transportem Dz pod ãíslem 318 dne
15. 5. 1944 do Osvûtimi. Zemfiel.

pokraãování v TN ã. 6
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Mlad‰í dorostenky
zakonãily v˘hrou

Mlad‰í dorostenky SKB Ti‰nov za-
konãily sezonu v lize âR 2007/2008 v˘-
hrou na domácí palubovce a zajistily si
tak právo úãasti i v sezonû 2008/2009.

Pátek 29. 2.
SKB Ti‰nov – IVes Valosun Brno 74:53
body: Marvanová 27, Valou‰ková 14,
Musilová 10, Veselá 9, Adamcová 8,
Kuãerová 4, Zemánková 2,
Rozsypalová 0, Havlátová 0,
Korãeková 0, Kropáãková 0.

Sobota 1. 3.
SKB Ti‰nov - Artma Praha 58:53
body: Marvanová 32, Veselá 13,
Musilová 7, Zemánková 3, âumová 2,
Valou‰ková 1, Kuãerová 0,
Rozsypalová 0, Havlátová 0,
Korãeková 0, Kropáãková 0.

LIGA âR – star‰í
dorostenky

23. 2.
SKB Ti‰nov - BK Pfiíbor 56:57
body: Kubínová 14, Musilová 9,
Marvanová 9, Knoflíãková 6,
Juránková 5, Veselá 4, Zemánková 3,
Kutálková 3, Vysoãanová 2,
Danihelková 1, Krejãová 0

24. 2.
SKB Ti‰nov - TJ Start Havífiov 80:74
body: Marvanová 20, Kubínová 20,
Juránková 10, Knoflíãková 13, Musilová
10, Veselá 4, Danihelková 2, Kutálková
1, Zemánková 0, Krejãová 0,
Vysoãanová 0.

K poslednímu dvojutkání sezony na-
stoupí hráãky 8. a 9. 3. v Pardubicích
a ·umperku.

Hledáme nové talenty
a pomoc pfii trénování

Futsalové muÏstvo TOMSON–DDM
Ti‰nov hledá nové futsalové talenty,
a stále provádí nábor nov˘ch hráãÛ.
Zejména dobrého brankáfie – roãník
narození 1993 a ménû, hráãi – roãník
narození 1993 – 2001.

Dále muÏstvo hledá ‰ikovného
dospûlého ãi nûkoho z tatínkÛ souãas-
n˘ch hráãÛ na pomoc pfii trénování,
tohoto pomocníka bychom uvítali jiÏ od
bfiezna 2008.

Ve‰keré zájemce o tento sport rádi
uvítáme na na‰ich trénincích, které
se zatím konají v tûlocviãnû
Z· nám. 28. fiíjna (14. 00 – 16. 00)
a jakmile bude pfiíznivé poãasí, tak
na umûlé trávû pfied DDM, Riegrova
ulice (ãas bude upfiesnûn.)

Ve‰keré dotazy Vám rádi zodpovíme
pfiímo v DDM nebo na telefonních
ãíslech:
DDM – 549 412 300
p. Petr Hrdina (trenér ) – 722 552 440
p. Radek Babiãka (asistent) – 607 745 745

Tû‰íme se na Vás!
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Pod vysokou sítí – volejbal

Opût se zadafiilo
TJ Sokol Dûdice – VK Ti‰nov

(0:3, 0:3)

K zápasÛm v Dûdicích jsme mohli
nasadit nejsilnûj‰í moÏnou sestavu, po-
strádali jsme pouze libero. Do svého
soupefie jsme se zakousli hned od
úvodní rozehry. Dafiila se nám jak
pfiihrávka, tak i útok, a kdyÏ jsme za-
‰kodili i na podání, byl z toho pohodov˘
zisk první sady v ná‰ prospûch (0:1). Ve
druhém setu se Dûdice zlep‰ili hernû,
av‰ak v˘sledkovû jsme stále mûli
navrch (0:2). První na‰e zaváhání pfii‰lo
aÏ v setu tfietím. V jeho polovinû poprvé
domácí srovnali nejen hru, ale i stav.
Více jsme jim v‰ak nedovolili. Trpûlivou
hrou, podpofienou taktick˘m podáním
a fungující obranou, jsme zápas dovedli
do vítûzného konce (0:3).

PrÛbûh odpoledního zápasu kopíro-
val ten dopolední. Získali jsme bez vût-
‰ích obtíÏí první dvû sady (0:2). Av‰ak
drobn˘m povolením v koncentraci
v koncovce druhého setu jsme dovolili
domácím se rozehrát a ti v dobrém v˘-
konu pokraãovali i v setu následujícím.
Za stavu 0:2 jiÏ nemûli co ztratit a v‰e
vsadili na tvrdé podání na hranici
rizika. Zejména díky tomu se domácí
ujali poprvé v zápase vedení a my jsme
jen pracnû dotahovali. Pfiesto se nám
v závûreãné a vypjaté koncovce podafiilo
srovnat a se ‰tûstím získali nejen tfietí
set, ale i druhé vítûzství (0:3).

V‰echny hráãe je tfieba pochválit za
bojovn˘ a kvalitní v˘kon.

Zveme vás na dal‰í domácí utkání,
které sehrajeme v sobotu 29. bfiezna
2008 v 10.00 a ve 13.00 hod. ve spor-
tovní hale SSK Ti‰nov proti t˘mu VK
Moravská Slávia Brno.

(Lasik)

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Holubice A 30 27 3 0 81:28 2558:2148 57

2. TJ Znojmo A 30 25 5 0 80:35 2653:2299 55

3. Volejbal Vy‰kov A 30 21 9 0 73:53 2783:2722 51

4. VK Ti‰nov A 30 18 12 0 72:46 2696:2521 48

5. TJ Sokol Brno - Komárov A 30 14 16 0 60:57 2640:2591 44

6. TJ Tesla Brno A 30 14 16 0 57:58 2506:2530 44

7. TJ Lokomotiva - Ingstav Brno A 28 8 20 0 34:64 2048:2306 36

8. TJ Sokol ·lapanice u Brna A 30 6 24 0 36:80 2368:2660 36

9. TJ Sokol Dûdice A 28 6 22 0 31:71 2094:2398 34

10. VK Moravská Slávia Brno A 26 7 19 0 33:65 2048:2219 33

Tabulka po 30. kole:
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2. turnaj 2. celostátní
ligy âR

Mladí futsalisté TOMSON – DDM
Ti‰nov (kategorie u-16) se stali pro
leto‰ní rok vícemistry této soutûÏe.
V odvetném turnaji dne 10. 2. 2008 ve
sportovní hale Brno-Bohunice dokázali
porazit muÏstvo FC BETIS KadaÀ, pro-
hráli s muÏstvem FC TANGO Brno a to
jim staãilo ke druhému místu v této sou-
tûÏi právû za vítûzi z TANGA.

Koneãné pofiadí:
1. FC TANGO Brno
2. TOMSON – DDM Ti‰nov
3. BETIS KadaÀ

Sestava na‰eho muÏstva: Velík –
Homola, Maroviã, Leypold, Bfiezina –
Flamich, Sojka, Vít, Horváth ; trenér –
Hrdina

5. turnaj Ïákovské ligy JM

V sobotu 16. 2. 2008 se uskuteãnil ve
sportovní hale pfii Z· v Lomnici jiÏ
5.turnaj ÎL JM a po neúspû‰ném vy-
stoupení na minulém (4.turnaji) také
v LOMNICI se podafiilo na‰im mlad˘m
futsalistÛm získat solidní 3. místo
z 5.zúãastnûn˘ch!

Koneãné pofiadí:
1. OREL ¤eãkovice
2. B.A.F. Brno
3. TOMSON – DDM Ti‰nov "A"
4. Bílovice
5. TOMSON – DDM Ti‰nov "B"

Sestava na‰eho muÏstva : Krejãí –
Maroviã, Hála, Chrom˘ – Masafiík,
Pu‰ka, Goroly  Josef a Rudolf ; trenér –
Hrdina

Petr Hrdina (trenér muÏstva)

V˘sledky 8. kola Krajského
pfieboru I a Okresního
pfieboru

KP I – Dal‰í oãekávaná prohra
·K Garde Lipovec – ·K Sokol Ti‰nov „A"
5,5 : 2,5

Gubá‰ 0,5 Puãálka 0,5
Pospí‰il 0,5 Pla‰il 0
Stanûk 0 Krejãí 0
Vesel˘ 1 Janás 0

OP – Remíza na ‰achovnicích,
v˘hra u zeleného stolu

·K Sokol Ti‰nov „B"" – ·K Tetãice „B"
4 : 4 (5,5 : 2,5)

BartoÀ 0,5 Men‰ík 1
·ilha 0,5 Waischorn 0
Hlavsa 0,5 Cik Vl 0,5
Hamfiík 1 Cik  M 0
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Tabulka po 8. kole

t˘m body v˘hry skóre

1 Garde Lipovec 21 33 43,5

2 ·K DDM KME Kufiim A 21 23 39

3 SPg· a G Znojmo 19 29 42

4 Lokomotiva D 13 18 32,5

5 Pod VûÏí StráÏnice 11 21 31

6 ·K Sokol Ti‰nov A 11 20 31,5

7 ·K Veselí nad Moravou 11 20 31

8 TJ Znojmo 9 21 30,5

9 Orel Ofiechov B 8 18 27,5

10 ·K Tetãice 7 18 25

11 Sokol Rudice 4 15 24

12 Moravská Slávia Brno 2 12 26,5

Více o na‰í ãinnosti na www.sachy-tisnov.ic.cz

Tabulka po 8. kole

Por. T˘m Part. + = - Body V̆ hry Skóre

1 Sokol Stfielice B 8 5 2 1 17 24 36,5

2 ·K Lokomotiva Brno K 8 5 1 2 16 27 36,5

3 TJ Slovan Ivanãice 8 4 2 2 14 28 35,0

4 ·K Kufiim KME-DDM C 8 4 2 2 14 24 32,0

5 ·K Sokol Ti‰nov B 8 3 3 2 12 27 36,5

6 Sokol Vranovice 8 3 2 3 11 17 29,0

7 ·K Kufiim KME-DDM D 8 1 2 5 5 21 29,5

8 ·K Tetãice B 8 0 0 8 0 12 21,0
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Vzpomínky

L e t o ‰ n í
jaro by se
doÏili 100
rokÛ moji
drazí pra-
r o d i ã e
M a r i e
(25. 3.)

a Franti‰ek (19. 4.) KOSTELENCO-
VI. S úctou a láskou stále vzpomíná
Olga Dobe‰ová, vnuãka s rodinou.

Dne 8. 3. uplynul
3. smutn˘ rok, co nás
navÏdy opustil  ná‰
milovan˘ manÏel, tatí-
nek, pan B¤ETISLAV
SCHNEIDER. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïelka s rodinou.

Dne 9. 3. 2008 uplynul
první smutn˘ rok, co nás
navÏdy opustila milovaná
manÏelka, maminka paní
IVETA SKOUPÁ. Za
tichou vzpomínku dûkuje
manÏel a dûti.

Dne 6. 3.
2008 uply-
nuly 4 ro-
ky co nás
n a v Ï d y
o p u s t i l a
s e s t r a ,
‰vagrová,

teta, paní KVùTA STRAKOVÁ. 29. 3.
2008 uplyne 10 rokÛ co nás navÏdy
opustil ‰vagr, str˘c, pan MIROSLAV
STRAKA. Za tichou vzpomínku dûkuje
netefi Ilona s rodinou.

Dne 28. 3. by se doÏil 100
rokÛ pan MILO·
VITANOVSK¯. S úctou
a láskou vzpomínají
dcera Dana a syn Milo‰
s rodinami.

Dne 6. bfiezna 2008 uply-
nul první smutn˘ rok, co
nás navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka, ba-
biãka, prababiãka, paní
JARMILA BAHYNSKÁ.
Za tichou vzpomínku dû-
kujeme v‰em, co  si vzpo-

mnûli s námi. Dne 13. bfiezna by osla-
vila 83 let. Vnuk Michal s rodinou.

9. bfiezna 2008 by se
doÏila 70 rokÛ na‰e
maminka, babiãka,
paní BLANKA HOVOR-
KOVÁ. Stále vzpomíná
manÏel, synové Josef
a Libor s rodinami.

Dne. 24. bfiezna uplyne
8 smutn˘ch let, co nás
náhle a navÏdy opustil
ná‰  mi lovan˘  syn
LIBOR ·MARDA. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.
Dûkují rodiãe.

Inzerce

Koupím byt 1-2+1, tel: 731 178 692

Koupím DB 1+1 v Ti‰novû.
Telefon: 773 07 45 31

Koupím byt 1+kk ulice Dlouhá, co
nejdfiíve. E-mail: czmilano@aol.com,
Tel. 549 410 005

Prodám byt 2+1 v Ti‰novû. Voln˘
podzim 2009, jen váÏnému zájemci.
Tel. ã. 724 729 005 po 19. hod.

Prodám DB 3+1 Ti‰nov. Tel: 605 402 981

Pronajmu byt 1+kk na ulici Dlouhá,
cena 6.500,- Kã. Tel:608 822 144

Prodám garáÏ na Humpolce, volná
05-06/2008. Tel.: 602 313 438

Levnû pronajmu 720m2 oplocené za-
hrady v Ti‰novû. Tel.ã. 723 433 457

Pronajmu prostory k podnikání 40
m2. Obchod,kanceláfi. Tel. 608 447 727
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Prodám rohovou pohovku (4 místa
na spaní). Levnû.Tel: 723 818 918

Koupím nov˘ nebo v dobrém stavu
pouÏit˘ chladiã do traktoru ZETOR 25.
Tel. ã. 732 555 136

Vyfiídím pÛjãky bez zprostfi. poplatkÛ.
Zn.: Rychle. Tel.: 721 186 827

Pfiijmeme kuchafie-kuchafiku a po-
mocnou sílu do kuchynû do restaurace
v Hradãanech, za v˘hodn˘ch platebních
podmínek. Kontakt: 549 415 617, mob.
603 819 198

Muzeum Brnûnska pfiijme pro poboã-
ku Podhorácké muzeum v Pfiedklá‰tefií
na dobu urãitou (zástup za matefiskou
dovolenou) prÛvodce/prÛvodkyni.
PoÏadavky: S·, aktivní znalost NJ nebo
AJ, nástup 1. 4. 2008. BliÏ‰í inf. v mu-
zeu nebo na tel.ã. 549 412 293.

Jazyková ‰kola hledá lektora AJ pro
Ti‰nov. Tel.: 777 240 925

HERNA CAMPANULA Nám. Míru
pfiijme barmana nebo barmanku.Info na
baru. Tel: 608 822 144
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VáÏení obãané,
zveme Vás na besedu

s Mgr. Bohuslavem Sobotkou,
pfiedsedou rozpoãtového v˘boru

Poslanecké snûmovny
a stínov˘m ministrem financí

na téma „TopolánkÛv batoh,
aneb co pfiinesla obãanÛm

tzv. reforma"

která se koná dne 17. 3. 2008
v 17 hod. ve velké zasedací
místnosti radnice, Ti‰nov,

Nám. Míru 111

MO âSSD Ti‰nov

Autorizovan˘ prodejce
LOMAX a TRIDO

garáÏová a vjezdová
automatizaãní technika

Pfiijme do pracovního pomûru
následující profese:

– montáÏní a servisní techniky
– asistentka obchodu
– obchodnû technick˘ poradce

Informace na tel.: 777 747 477
Ing. Martin Laifr

Brnûnská 488, 666 01 Ti‰nov
– areál stavebnin
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Zavedená firma v oblasti prodeje zemûdûlské techniky a náhradních dílÛ hledá:

MARKETINGOVÉHO
PRACOVNÍKA / GRAFIKA

Pracovní náplÀ:
– základní marketingové práce v oblasti

propagace v˘robkÛ a sluÏeb
– vedení internetového obchodu
– tvorba katalogÛ, letákÛ a prodejních podkladÛ
– úpravy grafick˘ch návrhÛ
– pfiedtisková pfiíprava
PoÏadavky:
– znalost programÛ

Adobe (Photoshop, Ilustrátor, InDesign)
– fiidiãsk˘ prÛkaz
– schopnost samostatné práce
– ukonãené stfiedo‰kolské vzdûlání

SKLADNÍKA

Pracovní náplÀ:
– kompletace dodávek
– komunikace se zákazníkem
– obsluha skladového systému
PoÏadavky:
– fiidiãsk˘ prÛkaz
– ãasová flexibilita
- spolehlivost

Va‰e Ïivotopisy zasílejte
na e-mail: t-agro@t-agro-cz
pfiípadné dal‰í dotazy
na tel.: 606 748 944.



35TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008



36 TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008



37TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008



38 TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008



39TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008



40 TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008



41TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008



42 TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008



43TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008



TI·NOVSKÉ NOVINY 5/2008. 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. Zvefiejnûní inzerátu 12 Kã/cm2, 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. 6/2008) vyjde 26. bfiezna 2008 (uzávûrka textÛ i inzerce je 17. 3. 2008).


