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Slavnostního zahájení v˘stavy sereìského fotoklubu Váh v galerii
Diana se zúãastnil i primátor mûsta Sereì Mgr. Vranoviã.
(foto M.Buãek)
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o Velikonocích ãásteãnû na snûhu
jsme na závûr velikonoãního t˘dne
ochutnali i prvních sluneãn˘ch dnÛ

s témûfi letními teplotami. Zmûna letního
ãasu v˘raznû prodlouÏila odpoledne a nás
ãekají jarní práce na zahrádkách i pfii úklidu
na‰eho okolí.

Zaãíná i dal‰í stavební sezóna, ve které
dokonãíme úpravy na námûstí 28.fiíjna,
centrum pro mládeÏ na ulici RáboÀovû
ãi komunikaci a inÏen˘rské sítû na ulici
Formánkovû. V minulém ãísle TN i následné
besedû v Ti‰novské televizi jsme informovali
o dal‰ích pfiipravovan˘ch stavebních investi-
cích, které hodláme realizovat v tomto roce.

Investiãními zámûry se zab˘valo i mûst-
ské zastupitelstvo na svém bfieznovém zase-
dání. Bylo schváleno podání projektu
„Nadstavba uãeben Z· Smí‰kova" na základû
první v˘zvy operaãního programu ROPJV
a nutné pfiedjednání úvûru pro pfiípad posí-
lení vlastních finanãních zdrojÛ mûsta.
Finanãní nároãnost tohoto projektu pfiesáhne
patrnû ãástku 30 mil. Kã. V pfiípadû obdrÏení
evropské dotace bude nutno zhruba tfietinu
uznateln˘ch nákladÛ uhradit z na‰eho rozpo-
ãtu, po dobu v˘stavby v‰ak budeme muset
zajistit prÛbûÏné financování projektu, coÏ si
mÛÏe vyÏádat potfiebu profinancování faktur
ve v˘‰i kolem 20 mil. Kã z vlastních zdrojÛ.
Îádost spolu s projektem a v‰emi pfiedepsa-
n˘mi náleÏitostmi byla vãas podána a zare-
gistrována na ROPJV.

Na témÏe zasedaní MZ jsme byli sezná-
meni s architektonick˘m návrhem zástavby
prostoru nad AZ centrem v ulici Ml˘nské. JiÏ
nûkolik let hyzdí centrum mûsta neutû‰ená
proluka vzniklá po odstranûní staveb
v tomto prostoru. Nûkolik málo dosavadních
pokusÛ o fie‰ení zástavby vÏdy ztroskotalo
na neschopnosti soukromého investora
zastavût tento prostor stavbou, která by
pfii pfiijateln˘ch finanãních nákladech sou-
ãasnû uspokojovala i poÏadavky územního
plánu a urbanistické studie pro toto území.

Firma Fuertes Kufiim pfiedstavila projekt
víceúãelového bytového domu, v jehoÏ spod-
ních podlaÏích na‰la prostor pro dvoupodlaÏní
garáÏe a parkovi‰tû, v dal‰ím podlaÏí je pro-
stor pro prodejní plochy a ve zb˘vajících
tfiech terasovitû ustupujících podlaÏích je
navrÏeno 18 – 20 bytÛ. Vzhledem ke skuteã-
nosti, Ïe ãást stavby poãítá i s vyuÏitím ploch
v majetku mûsta, bude celá pfiíprava projektu
probíhat pod partnersk˘m dohledem mûsta
a jeho institucí. Bude tedy i dostatek ãasu
k informacím o prÛbûhu zpracování – drÏme
si palce, aÈ se tentokrát jiÏ podafií zacelit tuto
nedÛstojnou jizvu na tváfii na‰eho mûsta.

Na závûr mi dovolte malinkou úvahu na
téma pfiedstavování nov˘ch investiãních zá-
mûrÛ. Obãané mûsta zcela jistû oãekávají od
sv˘ch zastupitelÛ nové podnûty smûfiující
k rozvoji mûsta a Ïivota v nûm. Pfii pfiedklá-
dání nov˘ch zámûrÛ vefiejnosti zákonitû
následuje vefiejná diskuze, která je dÛkazem,
Ïe se obãané o Ïivot ve svém mûstû zajímají.
To je v naprostém pofiádku, tak to má b˘t.
JiÏ osmnáct let uÏívaná svoboda nám v‰em
dává právo vyjadfiovat se k ãemukoliv. VyÏa-
duje v‰ak souãasnû od kaÏdého z nás povin-
nost zodpovûdnû si získávat a ovûfiovat infor-
mace, neÏ se pustíme do „boje proti nûãemu".
Jsme totiÏ spoluodpovûdni   za text petice ãi
jiné formy nesouhlasu, pod které v „dobré
vífie" pfiipojíme svÛj podpis. Prosím o dodrÏo-
vání této elementární zásady, aby vedle
logick˘ch argumentÛ a pfiipomínek nezazní-
valy podezfiení nezakládající se na pravdû
ãi stavící na nesprávn˘ch informacích nebo
dokonce osobní invektivy. TûÏko potom najít
rozumné fie‰ení v dialogu typu „Já o voze,
ty o koze". Pevnû vûfiím, Ïe se i pfies problémy
v komunikaci  dokáÏeme ve finále shodnout
na tûch nov˘ch projektech, které pfii respek-
tování v‰ech právních pfiedpisÛ i v˘vojov˘ch
trendÛ na‰í doby pomohou rozvoji na‰eho
mûsta – místa, které máme v‰ichni rádi.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

P
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MùSTO T I·NOV
h ledá

pracovníka pro obsazení pracovního místa:
Pracovník v sociálních sluÏbách – peãovatelská ãinnost

PoÏadavky:
– minimálnû vzdûlání s v˘uãním listem nebo stfiední vzdûlání s maturitní

zkou‰kou
– kvalifikaãní kurz pracovníka v sociálních sluÏbách – peãovatelská

ãinnost – v˘hodou
– praxe ve zdravotnictví ãi sociálních sluÏbách vítána
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B a dobré fiidiãské schopnosti
– velmi dobré komunikaãní schopnosti

–  peãlivost, iniciativa, zodpovûdnost
– schopnost vysokého pracovního nasazení a diskrétnost
– znalost práce s PC

–  morální bezúhonnost
– nástup dle dohody

Jedná se o obsazení pracovního místa na dobu urãitou s nepfietrÏit˘m celoroãním
provozem v Centru sociálních sluÏeb Ti‰nov.

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã.564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 5.

P¤IHLÁ·KY SE STRUâN¯M ÎIVOTOPISEM ZASÍLEJTE DO 25. 4. 2008:
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

BliÏ‰í informace na tel. 549 439 715, 549 439 712.

Zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení

V srpnu loÀského roku uplynuly dva
roky od okamÏiku, kdy v âeské repub-
lice zaãal fungovat zpûtn˘ odbûr, oddû-
len˘ sbûr, následné zpracování a recyk-
lace vyfiazen˘ch elektrozafiízení.

Vytvofiení systému, kter˘ to umoÏ-
Àuje, poÏaduje od v‰ech ãlensk˘ch státÛ
EU pfiíslu‰ná evropská smûrnice. Ta se
promítla do novely zákona o odpadech,

která v âR nabyla úãinnosti 13. srpna
2005. Povinnost zajistit zpûtn˘ odbûr,
oddûlen˘ sbûr, zpracování a recyklaci
vyfiazen˘ch elektrozafiízení stanovila
tato novela v˘robcÛm elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení. Ti k tomu
úãelu zaãali zakládat tzv. kolektivní
systémy.

Vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního
prostfiedí âR pak rozdûlila elektrospo-
tfiebiãe do jednotliv˘ch skupin. Pro plnûní
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této povinnosti ve skupinách velk˘ch
a mal˘ch domácích spotfiebiãÛ, náfiadí
a nástrojÛ byla jako provozovatel kolek-
tivního systému pro spoleãné plnûní
zákonem dan˘ch povinností v˘robci
zaloÏena akciová spoleãnost Elektrowin.

Evropská unie rovnûÏ stanovila
mnoÏstevní limity zpûtnû odebran˘ch
elektrozafiízení, které je tfieba splnit
v urãitém termínu. Pro vût‰í srozumitel-
nost se tyto limity uvádûjí v kilogra-
mech odebran˘ch spotfiebiãÛ na obãana. 

âlenské zemû mûly tyto limity splnit
uÏ do konce roku 2006, âeská republika
ale vyjednala odklad do konce roku
2008. Zavázala se roãnû odebrat, zpraco-
vat a recyklovat nejménû 4 kg vyslouÏi-
l˘ch elektrozafiízení na obãana.

V dobû, kdy spoleãnost Elektrowin
zapoãala svou ãinnost, tfiídily domácnosti

1,24 kg elektroodpadÛ na jednoho oby-
vatele. Dnes jiÏ toto mnoÏství pfiesahuje
2 kg. V̆ sledky, které hlásí dal‰í kolek-
tivní systémy povûfiené nakládáním
s elektroodpadem z jin˘ch skupin (napfi.
s vyslouÏil˘mi televizory nebo poãítaãi),
sk˘tají v úhrnu s v˘sledky práce
Elektrowinu dobré pfiedpoklady vãas-
ného splnûní závazkÛ vÛãi EU.

Souãástí ceny nového spotfiebiãe je
dnes i tzv. viditeln˘ pfiíspûvek na recyk-
laci. Je pochopitelné, Ïe spotfiebitel
tento pfiíspûvek mÛÏe vnímat negativnû
a mylnû se mÛÏe domnívat, Ïe se tím
jeho nákup nového spotfiebiãe „zdraÏí". 

Ceny spotfiebiãÛ se tím ale za dobu
fungování této úpravy nezmûnily.
Jedin˘ rozdíl spoãívá v tom, Ïe z ceny
v˘robku byly viditelnû vyãlenûny náklady
na zpûtn˘ odbûr a recyklaci. Tento pfiís-
pûvek je finanãní ãástka odpovídající
nákladÛm v˘robcÛ na zpûtn˘ odbûr
a recyklaci v˘robku, kterou tito v˘robci
v plné v˘‰i odvádûjí do kolektivního
systému.

V̆ robce ukazuje spotfiebiteli, kolik
jiÏ pfiispûl do kolektivního systému na
zpûtn˘ odbûr a recyklaci starého elekt-
rozafiízení. V̆ ‰e pfiíspûvku vynásobená
poãtem prodan˘ch spotfiebiãÛ tedy odpo-
vídá podílu v˘robce na celkov˘ch nákla-
dech na zpûtn˘ odbûr a recyklaci, kter˘
za nûho zaji‰Èuje kolektivní systém.

Zákon v souãasnosti neukládá obcím
povinnost zajistit zpûtn˘ odbûr elektro-
zafiízení. Pfiesto se kolektivní systém
Elektrowin snaÏí uzavfiít s obcemi
smlouvy, na jejichÏ základû se sbûrné
dvory a mobilní svozy stávají místy
zpûtného odbûru. Obci to umoÏÀuje
u‰etfiit náklady za recyklaci elektrood-
padÛ, které obãané odevzdávají do sbûr-
n˘ch dvorÛ nebo mobilních svozÛ. Na
základû uzavfiené smlouvy je totiÏ mÛÏe
bezplatnû pfiedat kolektivnímu systému.
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ZÛstává nepopirateln˘m faktem, Ïe
tam, kde obce smlouvu s kolektivním
systémem Elektrowin uzavfiely, u‰etfiily
nemalé finanãní prostfiedky. Vyjádfieno
ãísly to pro obce za dobu fungování ko-
lektivního systému znamená úsporu
v fiádu stovek milionÛ korun.

NeÏ totiÏ vstoupila v platnost zmiÀo-
vaná novela, elektrospotfiebiãe byly sou-
ãástí bûÏného komunálního odpadu,
jehoÏ svoz a recyklaci plnû hradily obce.
Nyní mohou obce, kromû bezplatného
odvozu a recyklace, získat je‰tû pfiíspû-
vek na provoz místa zpûtného odbûru.
Tam, kde obce nemají moÏnost zfiídit
sbûrn˘ dvÛr, mohou díky aktivitû kolek-
tivního systému pouÏité elektrozafiízení
sebrané v rámci mobilního svozu bez-
platnû pfiedat k zpûtnému odbûru.

Spoleãnost Elektrowin zapojila za
dobu své ãinnosti do svého systému jiÏ
více neÏ 3000 obcí a zpûtnû odebrala
pfies 19 000 tun elektrozafiízení.

V Ti‰novû na sbûrném dvofie byl
zaji‰tûn v roce 2007 sbûr celkem 22 tun
elektrozafiízení, z toho 211 kusÛ chlad-
niãek. V souãtu to znamená znaãnou
finanãní úsporu. Navíc na tuto ãinnost
spoleãnost Elektrowin pfiispûla.

Místa, kam je moÏné odloÏit vyslou-
Ïil˘ elektrospotfiebiã jsou oznaãena
informaãní tabulí s uvedením v‰eho
elektrozafiízení, které je moÏné na tato
místa odevzdat.

Oddûlení komunálních sluÏeb

Jihomoravsk˘ Den vody

Jihomoravsk˘ Den vody se letos
konal 19. 3. v Ti‰novû. Souãástí kaÏ-
doroãního setkání vodohospodáfiÛ
a zástupcÛ samosprávy jsou odborné
exkurze, pfiiná‰íme foto z náv‰tûvy ãis-
tiãky odpadních vod v Bfiezinû, kde byly

v rámci rekonstrukce pouÏity nejmoder-
nûj‰í technologie.

Zniãené laviãky

·kolní hfii‰tû je vyuÏíváno vefiejností
v odpoledních hodinách a také o sobo-
tách a nedûlích. Na fotografii vidíte

v˘sledky chování nûkter˘ch „uÏivatelÛ"
‰kolního hfii‰tû. ·kody zpÛsobené tûmito
vandaly jdou do tisícÛ korun a neustále
se opakují. Pfiesto, Ïe jsou ve sportovním
areálu odpadkové ko‰e, hází vût‰ina lidí
odpadky na zem. Prosíme tímto ‰irokou
ti‰novskou vefiejnost o pomoc a spolu-
práci. Vûfiíme, Ïe vût‰inû sportovcÛ
záleÏí na tom, aby ‰kolní hfii‰tû bylo
funkãní, v co nejlep‰ím technickém
stavu a aby se na nûm v‰em pfiíjemnû
sportovalo.

Dûkujeme!
Vedení a zamûstnanci

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Foto Brzobohatá
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MûKS Ti‰nov

11. dubna v 19.00 hod.
PORTA COELI Pfiedklá‰tefií

JOAN DeVee DIXON (USA) – varhany

Koncert se koná v rámci celorepubli-
kového hudebního festivalu AME-
RICKÉ JARO (10. – 16. dubna 2008).
Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel. 549 410 022

Nedûle 20. dubna v 15.00 hod.
sál kina Svratka

Pondûlí 21. dubna v 8.45 a 10.15 hod.
sál kina Svratka

Pfiedstavení pro dûti
Divadelní soubor Mladá scéna Ústí
nad Labem KOCOUR V BOTÁCH

Soubor vznikl pfied více neÏ dvaceti
lety a za celou dobu své existence se
snaÏí ukázat dûtem kouzeln˘ svût pohá-
dek a probudit v nich jejich pfiedstavi-
vost. Aby dûtem co nejvíc pfiiblíÏil svût
kouzel a imaginace, klade zvlá‰tní dÛ-
raz na v˘tvarnou sloÏku inscenací.
Zajímavá scénografie, vyuÏití luminis-
cenãního divadla, bohaté kost˘my, svû-
telné a pyrotechnické efekty, to v‰e ãiní
toto divadlo jedineãn˘m a pro dûti ne-
smírnû lákav˘m.

Chud˘ mládenec Jan, kter˘ se Ïiví
pletením ko‰íkÛ, dostává pfiíleÏitost
pfiivydûlat si nûjaké peníze v pekárnû.
Po roãní sluÏbû v‰ak dostává pouze boty.
Velké zklamání mu vynahradí jeho
kocourek Macek, kter˘ díky tûmto
botám získá lidskou podobu a sv˘m dÛv-
tipem mu zajistí nejen bohaté panství,
ale zejména srdce krásné princezny.

Vûfiíme, Ïe v˘pravná scéna a nádherné
kost˘my oãarují nejen dûti, ale Ïe i do-
spûl˘ divák se nechá uná‰et iluzí a kouz-
lem, které mu mÛÏe dát jedinû divadlo.

21. dubna 2008 v 19.30 hod.
ve velkém sále MûKS

Olah Szabolcs Quartet 

Stálice maìarské scény poprvé na turné
v âR.
Szabolcs Oláh – kytara
Dániel Mester – soprán a tenor saxofon
Márton Soós – kontrabas
András Mohay – bicí

Skupina vznikla v roce 2002 jako
spojení ãtyfi talentovan˘ch hudebníkÛ,
ktefií právû ukonãili hudební akademii
Ferencze Liszta. Tfii ãlenové kvarteta
komponují své vlastní skladby.
Instrumentální zruãnost umoÏÀuje spo-
luhráãÛm, jeÏ jsou zároveÀ skvûl˘mi
pfiáteli, oÏivovat kompozice virtuózními
improvizacemi. V‰ichni ãlenové sesku-
pení jsou v Maìarsku vysoce uznáva-
n˘mi hudebníky. Získali nûkolik pres-
tiÏních hudebních ocenûní – spolu i jed-
notlivû. V roce 2004 byla skupina jako
celek ocenûna v rámci City Lipót Days.
Oláh Szabolcs získal první místo jako
sólov˘ kytarista na Jazzovém festivalu
mládeÏe a Márton Soós získal tamtéÏ
speciální cenu „Nejlep‰í instrumenta-
lista“. Dániel Mester se umisÈuje v rÛz-
n˘ch soutûÏích nejen jako dechafi, ale
i jako skladatel a aranÏér.

23. dubna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

8. koncert KPH 2007/08

Pavla Bartoníková – harfa
Hana Bartoníková – hoboj

Na mûsíc kvûten pfiipravujeme:

12. kvûtna 2008 v 19.30 hod.
v sále kina Svratka

Divadlo Dá‰i Bláhové
ALMA De GROEN
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MRCHY aneb ¤ekni mi pravdu
o své lásce

Hrají: Dá‰a Bláhová, Nina Diví‰ková,
Lenka Skopalová, Dana Batulková
Pfiedprodej vstupenek od 12. dubna
v Knihkupectví paní Ra‰kové,
tel. 549 410 022

14. kvûtna v 19.30 hod.
PORTA COELI Pfiedklá‰tefií

9. koncert KPH 2007/08

Ti‰novsk˘ komorní orchestr
Tradiãní závûr sezóny v domácí reÏii

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 s prvky PILATES
pod vedením fyzioterapeuta

Jednotné vstupné 30,- Kã.

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

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

Pavel Matyska – obrazy
Anna Matusiaková – fotografie
Václav Kupsk˘ ml. – fotoprojekce

V̆ stava potrvá do 24. dubna 2008

Dal‰í v˘stava Oldfiicha Jedliãky
– obrazy, ‰perky, mandaly

zahajuje vernisáÏí 26. dubna
ve 14.00 hod.

Stfieda 16. dubna od 9.00 hod.
v Jamborovû galerii

Galerie Josefa Jambora zve na
setkání seniorÛ „POD OBRAZY"

ProÏijete hodinku nad ‰álkem dob-
rého ãaje a najdete nové pfiátele.

30. dubna 9.00 hod.
Setkání ãarodûjnic v Jamborovû

galerii

9. a 23. dubna (sraz vÏdy v 9.30 hod.
v Galerii Josefa Jambora)

Pù·KY PO GALERIÍCH

Na mûsíc kvûten pfiipravujeme ve
spolupráci s ‰achov˘m klubem Ti‰nov
setkání amatérsk˘ch ‰achistÛ.

V dobû konání burzy minerálÛ
se uskuteãní pfiedná‰ka s videoprojekcí
o Královû jeskyni.

Dûkujeme ÏákÛm Z· 28. fiíjna
Ti‰nov za namalování obrázkÛ z v˘-
stavy Petr Kvíãala – Jifií ·ibor.

Obrázky je moÏné si prohlédnout
v Jamborovû galerii.
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Doprovodn˘ program pro ‰koly –
malování podle vystaven˘ch obrazÛ
i nadále pokraãuje.

Také dûkujeme za úãast v soutûÏi
o nejhezãí vajíãko, vítûzkou se stala
paní M. Fialová

Srdeãnû gratulujeme.

Hledáme majitele kuriozit a tvofiivé
lidiãky, ktefií by rádi vystavovali své
v˘robky v Jamborovû galerii.

Kontakt: telefon 549 410 211,
605 034 358, pfiípadnû ukázku po‰lete
mailem na JamborovaGalerie@email.cz.

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

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci dubnu
– oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Univerzita volného ãasu

15. 4., 16. 4., 23. 4, 29. 4. a 30. 4.
2008 v 17.00 pfiedná‰ky letního semestru
UVâ – Kapitoly z dûjin umûní.

22. 4. 2008 v 17.00 pfiedná‰ka let-
ního semestru UVâ – Zdrav˘ Ïivotní
styl (Vysok˘ krevní tlak, jeho rizika –
pfiedná‰í MUDr. Sylva Koudelková).

Salonky

17. 4. 2008 v 8.30
Zájezd do Moravského Krumlova

a Dolních Kounic
V rámci projektu „Salonky" nav‰tí-

víme Slovanskou epopej v Moravském
Krumlovû a Klá‰ter Rosa coeli v Dolních
Kounicích.

Podrobnûj‰í informace v knihovnû nebo
na telefonním ãísle 549 121 001-5.

Trénování pamûti

14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2008 v 9.30
Ach, ta moje hlava!

PfieváÏnû ãlenÛm „SalonkÛ“ jsou
urãeny dvouhodinové pokraãovací
kurzy trénování pamûti.

Cestopisná beseda

24. 4. 2008 v 17.00
Ekvádor a Galapágy

S cestovatelem Karlem Wolfem pro-
zkoumáme husté amazonské pralesy,
poodhalíme tajemství krásn˘ch a jem-
n˘ch kloboukÛ „panamákÛ", které ple-
tou z vláken tropické palmy indiánské
Ïeny v horách. Z hlavního mûsta Quito
se vydáme na krátk˘ v˘let do mûsta
Otavalo s tradiãním dobytãím trhem.
Následovat bude cesta na pobfieÏí
Pacifiku, kde budeme pozorovat páfiící
se keporkaky, a nakonec cesta na sou-
ostroví Galapágy, kde vás pfiekvapí ne-
ãekané mnoÏství zvífiat – modronozí
a ãervenonozí terejové, skotaãící lach-
tani, mofi‰tí i suchozem‰tí leguáni
a nebo obfií Ïelvy, které daly cel˘m ost-
rovÛm jméno. Tyto vulkanické ostrovy
a jejich pfiírodnû-historické souvislosti
jsou naprost˘m unikátem na zemi a ne-
ní divu, Ïe zde Charles Darwin vyslovil
snad nejdÛleÏitûj‰í pfiírodní zákon –
o v˘bûru druhÛ.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci dubnu
– oddûlení pro dûti a mládeÏ

Spoleãné ãtení

29. 4. 2008 od 15.00
„Bez ohledu na to, kolik má‰ práce,
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ta nejdÛleÏitûj‰í vûc, kterou mÛÏe‰
uãinit pro budoucnost svého dítûte, je
kromû projevÛ lásky, objímání, také
kaÏdodenní hlasité ãtení a radikální
omezení televize“.

Dal‰í spoleãné ãtení probûhne
v ãítárnû dûtského oddûlení. Srdeãnû
zveme v‰echny zájemce, ktefií se s námi
chtûjí zaposlouchat do kouzelného svûta
pohádek a pfiíbûhÛ.

Z proutûného ko‰íku

16. 4., 23. 4. a 30. 4. 2008 od
13.00 do 16.00 si v rámci stfie-
deãních tvofiiv˘ch dílen bude-
me s dûtmi malovat, vyrábût pfiáníãka
a obrázky do oken.

Kam – duben
Datum Akce Místo âas Organizuje

11. 4. Americké jaro – Joan DeVee Dixon Porta coeli 19.00 MûKS
varhany

13. 4. Diskotéka pro náctileté sál MûKS 16.00 DDM
14. 4. Pûveck˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·
15. 4. Jazzov˘ podveãer sál kina 17.00 ZU·
17. 4. Salonky – zájezd do Moravského knihovna 8.30 MûK

Krumlova a Dolních Kounic
19. 4. Hafík – soutûÏ pro dûti u Hafíka 13.00 DDM

a jejich psí kamarády
21. 4. Oláh Szaboles Quartet – koncert sál MûKS 19.30 MûKS
23. 4. KPH – Pavla Bartoníková – harfa sál MûKS 19.30 MûKS

Hana Bartoníková – hoboj
24. 4. Ekvádor a Galapágy knihovna 17.00 MûK

– cestopisná beseda
28. 4. Komorní koncert sál ZU· 16.30 ZU·
30. 4. âarodûjnice DDM 17.00 DDM

V˘stavy
Datum Akce Místo

29.3.-24.4. Kupsk˘, Matyska – obrazy galerie JamborÛv dÛm
Matusiakova – fotografie

30.3.-30.4. Zastavme na chvíl’u ãas – fotoklub Váh galerie Diana
3.3.-29.4. Svûtla a stíny du‰e Domov sv. AlÏbûty,

ÎernÛvka
16.3.-4.5. Svátky jara Podhorácké muzeum

Pfiedklá‰tefií
4.4.-27.4. Franti‰ek Jurek – obrazy Libu‰ina galerie



Kultura v Ti‰novû

RÛzné

10 TI·NOVSKÉ NOVINY 7/2008

Kulturní komise pfii MûÚ
v Ti‰novû pofiádá

Slavnostní vernisáÏ v˘stavy prací
dûtí z ti‰novsk˘m matefisk˘ch a základ-
ních ‰kol v rámci akce „KfiíÏem kráÏem

Ti‰novem“ se uskuteãní ve ãtvrtek 17. 4.
2008 v 16.30 hodin v sále MûKS na
Ml˘nské ul. (pod kinem). V̆ stavu bude
moÏno zhlédnout v pátek od 10.00 do
17.00 hod, ve dnech 21. – 23.4. potom po
dohodû v MûKS (tel. 549 410 082).

Galerie Diana

Mûsto Ti‰nov, galerie
Diana a sereìsk˘ fotok-
lub Váh si Vás dovolují
pozvat na v˘stavu foto-
grafií „ZASTAVME NA
CHVÍªU âAS.“

V̆ stava potrvá do 30. dubna 2008.

Galerie Diana – areál firmy Mouka
Út – Pá: 12.00 – 17.00
So – Ne: 10.00 – 16.00

foto PaedDr. Radka Zhofiová

Program v Matefiském
centru Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka.webzdarma.cz

8. 4. - 11. 4. 2008
Burza dûtského
obleãení

V˘kup: Út 11 – 18 hod.
Prodej: St 9 – 12, 14 – 16 hod.

ât 9 – 12, 14 – 18 hod.,

Pá 9 – 11 hod.
V˘dej: Pá 11 – 18 hod.
Více informací pfiímo v matefiském centru.

18. 4. 2008 v 10.00 hod.
Brouãci – pro maminky s miminky
od 0 do 12 mûsícÛ

Pfiipravily jsme pro Vás povídání na
téma Moderní látkové pleny. Chcete po-
znat zku‰enosti maminek, které v sou-
ãasné dobû látkové pleny pouÏívají?
Rády Vám poradí jak látkové plenky vy-
brat, prát a skladovat.
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18. 4. 2008 od 16.30 hod.
Ekologie v domácnosti (pfiedná‰ka)

Pfiedná‰et o domácí ekologii pfiijedou
Katka Jelínková a ·árka ·tûrbová.
Budou hovofiit o tématech jako je do-
mácnost, potraviny a vafiení, ‰etfiení
v domácnosti, tfiídûní odpadÛ, auto
a doprava, dûtské plenky. Vyjde-li ãas
i témata zahrada a dÛm, kosmetika apod.

19. 4. – 20. 4. 2008
B˘t Ïenou a cítit harmonii
se Sebou ……..

Relaxaãní víkend s orientálním tan-
cem, intuitivním tancem a dal‰ím pro-
gramem kdy odloÏíme své bûÏné role
a uãiníme dal‰í krÛãky za poznáním své
Ïenské podstaty a síly Îenského kruhu.
Program vede Libu‰e Koneãná – kromû
taneãních kurzÛ se zab˘vá léãiv˘mi ma-
sáÏemi a bioenergetickou harmonizací,
studiem pfiírodních zákonÛ (ajurvédy)
pÛsobících na zdraví ãlovûka a astro-
logick˘mi v˘klady. Dal‰í informace na
tel. 777 351 353.

21. 4. – 25. 4. 2008
T˘den opravdov˘ch plen

V̆ stava látkov˘ch plen a v‰eho, co
k nim patfií.

23. dubna 2008 v 15.45 hod.
Moderní látkové pleny (pfiedná‰ka)

Chcete poznat zku‰enosti maminek,
které v souãasné dobû látkové plenky
pouÏívají? Rády vám poradí jak látkové
plenky vybrat, prát, skladovat a popoví-
dají si s Vámi.

26. 4. 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!

Zveme v‰echny na JARNÍ
KOâKOVÁNÍ NA PODMITROVù od
1. kvûtna do 4. kvûtna 2008. Jedná se
o pobyt rodiãÛ s dûtmi v rekreaãním
stfiedisku poblíÏ mûsteãka StráÏku
a Mitrova. Dopolední a odpolední pro-
gram, sportovní aktivity, hry v pfiírodû,
v˘tvarná tvofiení pro dûti, hry a v˘lety
do lesa.

Rezervujte si místo jiÏ nyní a budete
zafiazeni do seznamu závazn˘ch úãast-
níkÛ pobytu.

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

www.ddm-tisnov.cz

Diskotéka pro
náctilété
Dobrou hudbu,
správné lidi
a spoustu zábavy

pfiiná‰í dal‰í diskotéka, na které se spo-
leãnû mÛÏeme tû‰it na DJ Tondu a va‰e
oblíbené písniãky.
Kdy: nedûle 13. 4. 2008

od 16.00 do 19.00 hod.
Kde: Mûstské kulturní stfiedisko
Vstupné: 30,- Kã

Hafík
SoutûÏ pro dûti a jejich psí kamarády

v‰ech ras i neras v nûkolika kategoriích.
Co je‰tû uvidíte: ãlenky Mûstské po-

licie Brno se sluÏebními psy a jejich spo-
leãn˘ program Kamarád – ukáÏeme si
jak se správnû chovat a jak se bránit pfii
napadení psem, jak peãovat o svého psa,
povíme si o psích rasách a mnoho dal-
‰ích zajímav˘ch vûcí.
S sebou: náhubek, pití pro tebe i psa,

aport
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Kdy: 19. 4. 2008 od 13.00 hod
Kde: plocha u nového hfibitova
Startovné: 30,- Kã

âarodûjnice
Opût se blíÏí v˘roãní slet v‰ech ãaro-

dûjnic, tentokrát s volbou té nejoriginál-
nûj‰í královny sabatu. Nachystejte si
super kost˘m, opra‰te svá ko‰Èata
i ãarodûjnické dovednosti a pfiijìte se
pfiedvést. âekají vás ãarodûjnické hry,
tance, oheÀ …..
S sebou: vlastní ko‰Èata, kouzelné

pfiedmûty dle libosti a bufit na
opeãení

Kdy: ve stfiedu 30. 4. 2008 od 17 – 19
hodin v zahradû DDM.

Vstupné: 20,- Kã.

PC kurz pro dospûlé – zaãáteãníci
Kurz je urãen pro úplné zaãáteãníky.

Je zamûfien na základní znalosti
a dovednosti dÛleÏité pro práci s PC.
Získané informace vyuÏijete jak v pra-
covním, tak i v soukromém Ïivotû. Na
kurz bude navazovat kurz pro pokroãilé.
Program: zásady pfii práci s PC,

základní terminologie,
Windows, MS Word, MS Excel

Kdy: kaÏdé úter˘ (6. 5., 13. 5., 20. 5.,
27. 5., 3. 6.) 18.30 – 20.30 hod

Kde: PC uãebna DDM Ti‰nov
Cena: 1000,- Kã/10 hodin
Kontakt: Mgr.Alexandra ·plíchalová,

splichalova@ddm-tisnov.cz
tel.: 777 809 263

Inzerát
Sháníme na tábor s námofinickou

tématikou pár vûcí, které nám pomohou
dotvofiit atmosféru:
plátûná prostûradla (i po‰kozená),
korálky v‰eho druhu (malé, velké,
dfievûné….), biÏuterii, lana, provazy

(i zbytky), sítû, klobouky, námofinické
ãepice, mu‰le, ulity. Tel.: 776 735 304

Nabídka spolupráce
Na pfií‰tí ‰kolní rok hledáme externí

vedoucí zájmov˘ch krouÏkÛ z fiad
studentÛ (moÏnost brigády, získání
praxe…), rodiãÛ, pedagogÛ.

Roz‰ifiujeme krouÏky do okolních
obcí, proto uvítáme i mimoti‰novské
zájemce. Informace v DDM Ti‰nov,
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz,
tel.: 549 410 118, 777 712 120.

Sportovní sezóna v plném
proudu.

Po malé odmlce se rozrostly sportovní
akce na Z· Smí‰kova jako houby po de‰ti.

Po lednovém klání se známkami uví-
tali zmûnu Ïáci 7. a 8. roãníkÛ a odjeli
na lyÏafisk˘ kurz, kter˘ se konal
v Jeseníkách. Pro nedostatek snûhu
jsme museli kaÏd˘ den dojíÏdût na
Ramzovou, ale krásné poãasí nám vyna-
hradilo zklamání, Ïe jsme nemohli vyu-
Ïít ná‰ areál v Lipové. V‰ichni odjíÏdûli
opáleni, spokojeni, protoÏe se kurz letos
opravdu vydafiil.

Ihned po návratu se naplno rozbûhly
turnaje v halov˘ch sportech.

V sálové kopané obsadili na‰i chlap-
ci 3. místo v okrskovém kole, v basket-
bale chlapcÛ, po odstoupení druÏstva
Gymnázia Ti‰nov, jsme nakonec zís-
kali krásné 3. místo v okresním kole
(po 2. místû v kole okrskovém). Dívky se
také nenechaly zahanbit a po urputném
boji ve finále porazily dívky Gymnázia
Ti‰nov, sice pouze o jedin˘ bod, ale o to
vût‰í byla na‰e radost, Ïe postupujeme
do krajského kola, které se uskuteãní
25.4. v Brnû.

Na okrskovém finále ve sportovní
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gymnastice 7. roãníkÛ se na‰e dívky
umístily na 3. místû a chlapci díky vítûz-
ství postupují do kola okresního.

O dal‰ích v˘sledcích vás budeme
brzy informovat, dûkujeme na‰im
ÏákÛm za v˘bornou reprezentaci ‰koly
a pfiejeme mnoho dal‰ích úspûchÛ, pro-
toÏe ‰kolní sportovní sezóna zaãíná
a máme velké cíle. DrÏte nám pûsti.

VV

Akce ‰kolního parlamentu

·kolní parlament na Z· Smí‰kova
pofiádal v bfieznu spoustu akcí.

Uskuteãnilo se HERNÍ ODPO-
LEDNE, kde si kaÏd˘ mohl zasoutûÏit
ve stolních hrách. Úãast byla pomûrnû
vysoká a z fiad hráãÛ pfii‰ly i návrhy
herní odpoledne zopakovat.

Nejoãekávanûj‰í v‰ak bylo SPANÍ
VE ·KOLE ANEB S KNÍÎKOU DO
HAJAN. Jednalo se o noc strávenou
ve ‰kole, na kterou si kaÏd˘ úãastník
pfiinesl oblíbenou kníÏku, struãnû
seznámil zbylé úãastníky z obsahem
a pfieãetl úryvek.

Pro pfiedstavu jsem Vám napsala,
jak to v‰echno probíhalo.

Kolem ‰esté hodiny veãer jsme mûli
sraz pfied ‰kolou. Samozfiejmû tam v‰ich-
ni byli o nûco dfiív, aby nûco nepropásli.

Jako dozor se obûtovala paní uãitelka
V. Volenová, paní uãitelka Z. Kulová
a pan uãitel D. Cipar. Pfiipravili jsme si
jednu z tfiíd k na‰emu pfienocování.
Ve ‰kolní kuchyÀce jsme  nachystali
obãerstvení. Usadili jsme se na svá místa
a v‰e mohlo zaãít. VÏdy po osmi pfieãte-
n˘ch úryvcích mûl pro nás pan uãitel
pfiichystanou soutûÏ, pfii níÏ jsme mûli
poznat název filmu, seriálu nebo pohádky,
ke které daná melodie patfiila. Îánry
knih byly velmi rozmanité – od kníÏek

pro puberÈáky aÏ po Ïivotopisy a science
fiction. Kolem jedenácté hodiny nás za-
ãala uspávat pohádka Jana Wericha.
Nûkteré pohádka váÏnû uspala, nûkte-
r˘m trvalo uspávání déle.

Tímto bych  za v‰echny chtûla podû-
kovat paním uãitelkám a panu uãiteli za
jejich trpûlivost a doufám, Ïe se jim lite-
rární noc líbila stejnû jako nám. Dál si
toho moc nepamatuji, jen Ïe jsme si po-
fiád nûco ‰pitali.

Ráno jsme v‰e uklidili a ‰li probdû-
lou noc dospat domÛ.

Abychom si alespoÀ trochu pfiiblíÏili
a vychutnali jaro, na které jsme marnû
v bfieznu ãekali, uspofiádali jsme si na
na‰í ‰kole soutûÏ O NEJLEP·Í JARNù-
VELIKONOâNÍ V¯ZDOBU T¤ÍD.
Nejlépe si vyzdobili tfiídu Ïáci 6. B.

Dal‰í informace o akcích, které pofiá-
dáme, se dozvíte na stránkách ‰koly pod
odkazem ‰kolní parlament.

Johana Foltanová

Je‰tû nûco k akci
„Koãárky v Ti‰novû"

Nedávno probíhala v Ti‰novû akce
o potíÏích maminek s koãárky pfii prÛ-
jezdu mûstem, nákupech a náv‰tûvách
úfiadÛ, sokolovny apod. Nevím kolik
zmûn ve prospûch manipulace s koãárky
tato akce pfiinesla, ale i já mám pro-
blém, o kterém bych se ráda zmínila.

Máme dceru pfied‰kolního vûku,
proto nav‰tûvuje matefiskou ‰kolku.
KaÏd˘ den ji do ‰kolky doprovázím
a v koãárku vozím svého mlad‰ího syna,
jako fiada dal‰ích maminek. Pfii v˘bûru
‰kolky jsem byla nad‰ena bezbariéro-
v˘m pfiístupem do ‰kolky Na Rybníãku.
I to byl jeden z dÛvodÛ, proã jsme si tuto
‰kolku s manÏelem vybrali. Jaké bylo
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ale mé zklamání, kdyÏ jsem se v záfií
z v˘vûsky dozvûdûla, Ïe vstup s koãárky
do velkého pfiízemního vestibulu, kter˘
je pfied ‰atnami dûtí, je zakázán.
Nemohla jsem tomu uvûfiit. Mlad‰í dítû
nechci nechávat z bezpeãnostních dÛ-
vodÛ i s ohledem na poãasí nebo dûtsk˘
pláã samo venku, proto s koãárkem do
vestibulu vjíÏdím i pfies zákaz. Ze ‰aten,
kde se star‰í dítû pfievléká a se mnou
louãí, mohu dítû v koãárku kontrolovat.
PÛlroãní nevraÏivé pohledy uãitelek
a zamûstnankyÀ ‰kolky, jejich domluvy
i pfies mé vysvûtlování, mne mrzely
a stále mrzí, ale pofiád jsem si myslela,
Ïe nesmysln˘ zákaz zmizí. Myslela jsem
si, Ïe právû Ïeny ze ‰kolky si uvûdomí,
jaká je sloÏitá manipulace s rozespal˘m,
v zimû velmi tûÏk˘m, obleãen˘m mal˘m
dítûtem v náruãí, nebo neobratnû pobí-
hajícím pfii ãekání na star‰ího souro-
zence, kter˘ se musí pfievléknout
a v klidu rozlouãit. A stejná situace na-
stává pfii odchodu ze ‰kolky. Problém
jsem fie‰ila i s paní fieditelkou, která slí-
bila nûjaké fie‰ení, ale dodnes se nic
nezmûnilo. NevraÏivé pohledy mnû pro-
vázejí dále a já stále nemohu pochopit
argumenty pro zákaz vjezdu koãárkÛ do
‰kolky: Jiné ‰kolky tak v˘hodn˘ vstup
nemají. Tak proã nevyuÏít právû tuto
v˘hodu? Bude více ‰píny od kol koãárkÛ.
Ale do vestibulu se chodí ve ‰pinav˘ch
botách! A nakonec, Ïe se dûtem v koãár-
ku pfied ‰kolkou nic nestane. Toto pro-
hlá‰ení nechávám bez komentáfie.

Mrzí mne, Ïe tento, pro nûkoho mal˘
problém, kazí mÛj dojem ze ‰kolky, se
kterou jsme já i moje dcera docela spo-
kojeny. Za bezpeãnost sv˘ch dûtí odpoví-
dám já a podle toho se tak chovám. Ale
jak vidím, bez podpory a pochopení „pro-
tistrany" je to  velmi tûÏké.

Jitka Tomeãková,
Dvofiákova 961, Ti‰nov

Okénko ekoporadny

Pfiijìte s námi slavit
Den Zemû
22. duben je jiÏ od roku
1970 spojován s oslavami
Dne Zemû. Také v Ti‰novû

se chceme opût pfiipojit k fiadû organi-
zací, spolkÛ, ‰kol i zapálen˘ch jednot-
livcÛ a vyjádfiit tak dík na‰í planetû
Zemi a ukázat na její v˘znam a potfiebu
zab˘vat se otázkami spojen˘mi s ochra-
nou Ïivotního prostfiedí. Oslavy probí-
hají rÛznû, ale pokaÏdé se stejnou vizí –
vûnovat alespoÀ jeden den na‰í Zemi
a pfiírodû kolem nás.

Také letos tomu nebude jinak a po-
kusíme se pfiipravit zajímav˘ program,
kter˘ podpofií mezinárodnû oslavovan˘
svátek.

Zaãneme v pátek 18. dubna pfiedná‰-
kou Domácí ekologie, kterou pofiádáme
spoleãnû s Matefisk˘m centrem
Studánka. Pfiedná‰et a besedovat s námi
pfiijedou o fiadû zajímavostí z na‰eho
kaÏdodenního Ïivota Katka Jelínková
z obãanského sdruÏení Horní Ml˘n ve
Kfitinách a ·árka ·tûrbová z Ekofarmy
Deblín. Zaãátek bude v 15.30 hodin
v matefiském centru. Tû‰it se mÛÏete na
témata spojená s domácností a péãi o ni
v ekologickém duchu, dále o potravi-
nách, dopravû, tfiídûní odpadÛ, dûtsk˘ch
plenách a bude-li prostor tak také
o tématech spojen˘ch s kosmetikou,
s domem a zahradou apod.

V sobotu 19. dubna bude dopolední
ãas patfiit opût ekojarmarku na ti‰nov-
ském námûstí. Probûhne od 8.30 do
11.00 a bude zde pfiipravena prezentace
ãinností organizací, které se zab˘vají
ochranou Ïivotního prostfiedí nebo svou
aktivitou pfiispívají k ‰etrnûj‰ímu
zacházení s na‰í pfiírodou. Ani letos
nezapomeneme na prodej biopotravin
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a ekologick˘ch v˘robkÛ a na své si pfii-
jdou také dûti, pro které bude nachysta-
n˘ tématick˘ program.

Oslavy zavr‰íme tent˘Ï den ve 14.00,
kdy se sejdeme na námûstí u ka‰ny
a vydáme se k bfiehÛm ti‰novsk˘ch tokÛ
a budeme se je snaÏit s va‰ím pfiispûním
oprostit od odpadkÛ, kter˘ch je tam kaÏ-
doroãnû poÏehnanû. Po ukonãení bude
pfiichystáno spoleãné posezení u ohnû
s mal˘m obãerstvením.

Den Zemû nepfiipravujeme sami, ale
za pomoci Matefiského centra Studánka,
Komise Ïivotního prostfiedí mûsta
Ti‰nova, BRëA Ti‰nov, obãanského
sdruÏení Za sebevûdomé Ti‰novsko
a dobrovolníkÛ.

Pfiijìte mezi nás a pfiidejte se k zá-
stupu gratulantÛ na‰í Planetû. Budeme
se na vás tû‰it. BliÏ‰í informace nalez-
nete na na‰ich internetov˘ch stránkách
www.ekoporadna.tisnovsko.eu, plakáto-
vacích plochách nebo mÛÏete zavítat
k nám do Ekoporadny Ti‰novsko.

VáÏení spoluobãané,
pfiijìte si zademonstrovat

Zvu Vás jako svolavatel ve ãtvrtek
1. kvûtna na protestní pochod a násled-
nou demonstraci. Pochod vyjde v 10 ho-
din od KfiíÏku na Trnci a po ulici Trnec,
Brnûnská, Antonína Dvofiáka a Riegrova
skonãí demonstrací na Námûstí Míru.
Pochod a následná demonstrace jsou
svolávány jako protest proti zámûrÛm
Rady mûsta Ti‰nova zhor‰it Ïivotní pro-
stfiedí a následnou kvalitu Ïivota v na-
‰em krásném mûstû, zvlá‰È zámûrem
stavby BPS v bezprostfiední blízkosti
obydlen˘ch ãástí mûsta.

S pozdravem svolavatel Jifií Blaha,
Tûsnohlídkova 883, Ti‰nov.

Podûkování

VáÏení spoluobãané dûkujeme Vám
za podporu vyjádfienou podpisem petice
proti v˘stavbû BPS v lokalitû Trnec.
Tím jsme získali 1475 podpisÛ, coÏ po-
vaÏujeme za znaãnou podporu s tím , Ïe
nebyli osloveni obãané v‰ech  ãástí
Ti‰nova. Petice jiÏ byla pfiedána zastu-
pitelÛm mûsta.

Jménem pfiípravného v˘boru obãan-
ského sdruÏení

ZA BPS S ROZUMEM
Radovan Klusák

ADRA v Ti‰novû pfiekonala
rekord

UÏ potfietí se letos na‰e mûsto pfiipo-
jilo k Velikonoãní sbírce humanitární
nadace ADRA, která se koná sedm˘m
rokem ve více neÏ 100 mûstech celé
âeské republiky. Díky nad‰ení studentÛ
stfiední odborné ‰koly FORTIKA, ktefií
se navzdory nepfiízni poãasí vydali s ka-
siãkami do ulic mûsta, i dobrovolníkÛ
z fiad místního spoleãenství církve
adventistÛ, které jste mohli potkat na
informaãním stánku u Penny, ale pfiede-
v‰ím díky vám v‰em, ktefií jste do kasiãky
pfiispûli, se letos u nás vybralo rekord-
ních 20.224,- Kã. Tato ãástka je ve srov-
nání s loÀsk˘m ãíslem dvojnásobná
a vám v‰em, ktefií jste nám pomohli ji
dosáhnout, patfií velké díky. Jsme rádi,
Ïe tradice Velikonoãní sbírky se
v Ti‰novû ujala a Ïe se i zde najde dost
lidí, kter˘m nejsou osudy ostatních lidí
lhostejné. V˘tûÏek leto‰ní sbírky je
urãen na tfii úãely – rozvojová pomoc
v zahraniãí, fond krizové pomoci a re-
gionální projekty. Na‰e tfietina bude vû-
nována brnûnskému hospicu sv. AlÏbûty
na zakoupení potfiebn˘ch lékafisk˘ch
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pfiístrojÛ a zb˘vající dvû tfietiny budou
vyuÏity v zahraniãí, kde má ADRA
mnoho projektÛ potfiebn˘m. Dûkujeme,
Ïe nám pomáháte pomáhat.

Mgr. Martina Lau‰manová
www.adra.cz

Pozvánka na mezinárodní
expozice minerálÛ a na
dálkov˘ pochod Sokolskou
Ïupou Pern‰tejnskou

Leto‰ní v pofiadí jiÏ 64. Ti‰novská
expozice minerálÛ se koná ve dnech 2. – 4.
kvûtna 2008 v pátek, sobotu a v nedûli
v ti‰novské  sokolovnû a v gymnáziu. Pro
vefiejnost bude expozice pfiístupná v pátek
od 11 do 19 hodin, pfiiãemÏ oficiální zahá-
jení je v pátek ve 12.00 hodin. V sobotu
bude na‰e expozice otevfiená  pro vefiejnost
od 9.00 do 19.00 a v nedûli od 9.00 do
16.00. Náv‰tûvu v‰ak neodkládejte na ne-
dûli po 15. hodinû, protoÏe v uvedenou
dobu jiÏ nûktefií vystavovatelé budou „balit".
Ti‰novská expozice minerálÛ je bezesporu
nejvût‰í akcí svého druhu ve v˘chodní
Evropû a jedna z nejv˘znamnûj‰ích evrop-
sk˘ch mineralogick˘ch akcí vÛbec, která
se tû‰í mimofiádné pozornosti na‰ich
i zahraniãních jak vystavovatelÛ, tak
náv‰tûvníkÛ. Oproti minul˘m roãníkÛm
n e d o c h á z í
k podstatn˘m
zmûnám – zÛ-
stává diferen-
cované vstupné
na jednotlivé
dny – v pátek
30,- Kã, v sobotu
do 14 hodin
50, Kã, v sobotu
po 14. hodinû
30,- Kã a v ne-
dûli 20,- Kã pro

osobu a den. Pokud se ptáte, proã rozdílné
ceny vstupného  pro sobotu ,  je to proto, Ïe
v sobotu dopoledne b˘vá nejvût‰í nával, na
podzim nebylo v sokolovnû ãi v gymnáziu
v dobû mezi 10. aÏ 13. hodinou k hnutí.
Proto se snaÏíme diferencovanou cenou
o pfiesun náv‰tûvníkÛ na sobotní odpo-
ledne a na nedûli. Pro ty, co nechtûjí ãekat
v sobotu pfied pokladnou v sokolovnû,
jedna rada, mÛÏete nav‰tívit i bez vstu-
penky expozici v základní ‰kole. Tam je
sice jenom asi 10% z toho, co je v soko-
lovnû, ale i to stojí za to. Mezitím fronta
pfied pokladnou se urãitû zmen‰í. Pro
‰kolní zájezdy nad 15 osob, pokud se pfie-
dem ohlásí, je v pátek zlevnûné vstupné
20,- Kã na osobu. Poãet vystavovatelÛ
bude pfies 260, z ãehoÏ bude 70 zahraniã-
ních. Budou to vystavovatelé z 15 evrop-
sk˘ch zemí a jeden z Austrálie, kter˘ bude
vystavovat drahé opály z Austrálie.
Z Berlina Nancy Lie s minerály ãi spí‰
‰perky vzdálené âíny a z Konga pan
Kampayana Rini. Doporuãujeme Vám
v‰ak nav‰tívit expozici pana Ficiána
z Brna – zde vystavuji svoje v˘robky –
kartónové dárkové krabiãky – zrakovû po-
stiÏení. Jsou opravdu hezké a cela fiada
na‰ich vystavovatelÛ si jiÏ u nich objed-
nala jejich v˘robky. Vystavují v gymnáziu
v druhé tfiídû na pravé stranû od vchodu.
Ná‰ zájem o jejich v˘robky jim dodává po-

cit sebevûdomí
a prospû‰nosti.
Kupte si tam
nûco – jejich
v˘robky nejsou
drahé a pro-
spûjete dobré
vûci. Co se t˘ãe
minerálÛ, tak
tam bude opût
pestrá paleta
z celého svûta
i nepfieberné
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mnoÏství drobn˘ch ‰perkÛ z polodraho-
kamÛ a pro nároãné i z drahokamÛ.
Pokud jde o náv‰tûvníky, oãekáváme úãast
pfies 7.000 náv‰tûvníkÛ z celé na‰í repub-
liky i ze sousedních státÛ. K dispozici
bude i dal‰í, jiÏ 23. ãíslo „Zpravodaje“
Mineralogick˘ch expozic v Ti‰novû s bare-
vnou obálkou i termíny dal‰ích mineralo-
gick˘ch akcí pro zbytek roku 2008 a ter-
míny ti‰novsk˘ch burz pro rok 2008, jako
i adresy firem a vystavovatelÛ. Je v nûm
ãlánek na‰eho vystavovatele pana Janusa
Gradowskiego z Krakova „KrzemieÀ
pasiasty“ (kfiemen páskovan˘) v pol‰tinû.
Dál pokraãujeme aplikacemi Murphyho
zákonÛ pro dÛl Jasan tak, jak je podchytil
fieditel závodu RoÏná II – Jasan
Ing. Václav ·imíãek. Pfiedstavujeme zde
i knihu na‰eho vystavovatele – spisova-
tele, mineraloga a karikaturisty pana
Marcela VaÀka „Láska k ‰utrÛm“, tuto
neobyãejnou knihu plnou barevn˘ch foto-
grafií si mÛÏete u nûj zakoupit – vystavuje
v sokolovnû ve vestibulu pfiímo proti vchodu.
Zájemci si Zpravodaj mohou zakoupit
v prÛbûhu expozice u ‰atny v sokolovnû.
RovnûÏ si tam mÛÏete zakoupit pohled
s ti‰novskou sokolovnou a rovnûÏ i pohled-
nice s minerály uranov˘ch dolÛ v Dolní
RoÏínce. Akci, na kterou srdeãnû zveme
v‰echny zájemce ze ‰irokého okolí, pofiádá
SOKOL Ti‰nov ve spolupráci s Gymná-
ziem v Ti‰novû a Muzeem Brnûnska
v Pfiedklá‰tefií pod patronací Mûstského
zastupitelstva v Ti‰novû, s odbornou ga-
rancí mineralogicko-petrografického oddû-
lení Moravského zemského muzea v Brnû
a Odborné skupiny mineralogie âeské
geologické spoleãnosti a s mediální spolu-
prácí s âesk˘m rozhlasem Brno.
Nenechejte si ujít jedineãnou pfiíleÏitost
zhlédnout minerály z celého svûta ãi
nakoupit si dárky  u nás v sokolovnû
a potû‰it své blízké hezk˘m pfiívûskem
ãi jin˘m ‰perkem s prav˘m kamenem

anebo hezk˘m kamenem do vitríny.
Pokud by Vám to nevy‰lo, tak dal‰í,
v celkovém pofiadí jiÏ 65. ti‰novská
mineralogická expozice, bude na podzim
7. – 9. listopadu 2008.

Dal‰í pravidelnou akcí, na kterou
Vás Sokol Ti‰nov, tentokrát ve spoluprácí
s âeskou obcí Sokolskou, srdeãnû zve, je
dálkov˘ pochod Sokolskou Ïupou
Pern‰tejnskou, jehoÏ jiÏ XVII. roãník se
koná ve ãtvrtek 8. kvûtna 2008 na ná‰
státní svátek, zároveÀ jako VIII.
Celostátní sraz turistÛ âOS. K dispozici
jsou trasy v délce 8, 15 a 23 km se startem
v Doubravníku na nádraÏí âD od 8.00 do
10.15 hodin  ãi trasy 27 km, 36 km
a 50 km se startem od ti‰novské soko-
lovny od 6.00 do 9.00 hodin. Dál trasy 15
a 16 km se startem v Bystfiici nad
Pern‰tejnem od 8.00 do 10.00 hod. Cíl
v‰ech tras je nádvofií hradu Pern‰tejn.
Pro cyklisty je v tento den pfiipraven XII.
roãník Cyklistické jízdy Sokolskou Ïupou
Pern‰tejnskou s trasami 20, 40 a 55 km se
startem od ti‰novské sokolovny v 8 – 10
hodin pro cyklisty a pro pû‰í 24 km.
Propozice s podrobn˘m rozpisem je moÏné
obdrÏet na sekretariátu TJ SOKOL
Ti‰nov v sokolovnû, popfiípadû pfii ná-
v‰tûvû mineralogické expozice ve dnech
2. – 4. kvûtna 2008 u ‰atny. (viz pfiíloha
„Propozice“)

NAZDAR a nashledanou s Vámi v ti‰-
novské sokolovnû a v gymnáziu pfii mezi-
národní expozici ãi na nádvofií hradu
Pern‰tejn v cíli dálkového pochodu se tû‰í
v˘bor TJ SOKOL Ti‰nov.

(Ing.Andrej Suãko)

PS – Informace na telefonu 549 415 332
(Ing. Suãko), Tel. 549 413 175, mobil
604 474 571 (Ing. Jefiábek),
e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz
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Ode‰el Emanuel Rann˘

V nedûli 16. bfiezna 2008 krátce po
16. hodinû zemfiel po tûÏké nemoci ve svém

domû ve ·tûpá-
novicích akad.
malífi, zaslouÏil˘
u m û l e c
E m a n u e l
Rann˘, nestor
v ˘ t v a r n é h o
umûní nejen
na‰eho regionu,
krátce po sv˘ch
94. narozeninách.

Emanuel Rann˘ byl nejen v˘znamn˘
umûlec, ale také v˘razná osobnost kultur-
ního Ïivota. Není moÏné vtûstnat jeho
plodn˘ a bohat˘ Ïivot do nûkolika fiádkÛ,
a tak alespoÀ uveìme nûkteré informace
a fakta, která nám tuto osobnost pfiiblíÏí.

Akad. malífi a grafik Emanuel Rann˘,
dlouholet˘ profesor ·koly umûleck˘ch
fiemesel v Brnû, se narodil 29. prosince
1913 v jugoslávské âuprii, kam tehdy osud
zavál jeho rodiãe.

Jeho nadání ke kreslení podporoval jiÏ
na ti‰novském gymnáziu prof. Rosenbaum,
a proto odchází studovat do Brna, kde
studuje umûlecko-prÛmyslovou ‰kolu, spe-
ciálku prof. Petra Dillingera. V roce 1938
pokraãuje ve studiích na Akademii v˘tvar-
n˘ch umûní v Praze, kde absolvuje graf.
speciálku prof. T. F. ·imona. Stává se ãle-
nem SdruÏení ãesk˘ch umûlcÛ – grafikÛ
Hollar v Praze i ãlenem SdruÏení v˘tvar-
n˘ch umûlcÛ moravsko-slezsk˘ch Ale‰
v Brnû. ZúãastÀuje se ãlensk˘ch v˘stav
Hollaru i Ale‰e, vystavuje u nás i v zahra-
niãí (VídeÀ, Lond˘n, Stockholm, ¤ím atd.).
Od roku 1951 aÏ do odchodu do dÛchodu
pÛsobil jako profesor figurálního kreslení
na ·U¤ v Brnû.

Úãastní se téÏ aktivnû v˘tvarného Ïi-
vota regionu. PfiipomeÀme alespoÀ v˘stavy
V˘tvarné sekce okresní osvûtové rady

v Ti‰novû v letech 1946 – 1949, kde  vysta-
vuje spoleãnû s Jos. Jamborem, Franti‰kem
·tûpánem nebo bratry Kotasov˘mi. Sv˘mi
15 pracemi obohatil téÏ v˘stavu ãlenÛ
Svazu ãs. v˘tvarn˘ch umûlcÛ pofiádanou
v roce 1959 u pfiíleÏitosti oslav 700 let mûsta
Ti‰nova. Za svoji angaÏovanou a tvÛrãí ãin-
nost pro mûsto pfievzal jako 21 v pofiadí
v kvûtnu 1989 dekret ãestného obãana mûsta.

Obesílal v˘stavy KPVU v Îelezném
a bylo vÏdy milé, kdyÏ se objevil takfika na
kaÏdé vernisáÏi. PfiijíÏdûl zpravidla autem
a pak o berlích si na‰el své místeãko a také
fiadu pfiátel, ktefií ho pfii‰li sem pozdravit.
A kdyÏ uÏ nemohl fiídit sám, pfiivezla ho
paní Valerie Kallabová, ta dobrá du‰e,
která o Em. Ranného peãovala s láskou aÏ
do jeho posledních chvil. Tolik si pfiála
zvrátit blíÏící se osud, ale ten byl silnûj‰í.
A na cestû do malífiského nebe, kam po-
malu odevzdanû odcházel, ho doprovázela
Beethovenova hudba.

StÛl malífie i jeho grafická fidlátka osi-
fiela. Vlastnû tak jako kaÏd˘ i Mistr
Emanuel Rann˘ ode‰el od rozdûlané a ne-
dokonãené práce. A s ním v‰echny jeho bo-
haté vzpomínky. Mûl je‰tû tolik v˘tvarn˘ch
plánÛ, které zÛstaly jen snem, ale kdyÏ bu-
deme bilancovat jeho dlouh˘ a plodn˘ Ïivot,
zjistíme, kolik tvofiivé práce vykonal. Snad
víc neÏ na jeden Ïivot.

Odchodem Em. Ranného se uzavfiela
jedna velká a slavná kapitola v˘tvarného
Ïivota na‰eho regionu. Ode‰el poslední ve-
likán jedné v˘znamné malífiské generace,
kterou pfiedstavoval napfi. Josef Jambor,
Franti‰ek ·tûpán, bratfii Kotasové, Josef
Zahofiansk˘ nebo Karel Formánek. TûÏko
se najde po jeho odchodu nûkdo, kdo toto
místo vyplní.

(O Ïivotû a tvorbû Em. Ranného jsem
psával ãasto a je mi poctou, Ïe jsem mohl
napsat také tyto poslední fiádky.)

Mgr. Miroslav Pavlík
Pfiedseda KPVU v Ti‰novû
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Duben ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Nedûle 13. 4. 12.15 házená ml. Ïáci Ivanãice
13.30 házená st. Ïáci Ivanãice
15.00 házená muÏi B Nové Bránice
17.00 házená muÏi Ivanãice

Sobota 26. 4. 9.00 – 13.00 futsal I.FC Kvûtnice
Nedûle 27. 4. 11.00 házená ml. Ïáci Nové Veselí

12.15 házená ml. Ïáci Nové Veselí
13.30 házená st. Ïáci Nové Veselí
15.00 házená muÏi B Nové Veselí
17.00 házená muÏi Nové Veselí

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Stfieda 9. 4. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 10. 4. 10.00 – 16.30 prodej textilu a dom. potfieb 
Pátek 11. 4. 10.00 – 17.00 prodej kobercÛ
Sobota 12. 4. 9.00 – 14.00 prodej kobercÛ
Pondûlí 14. 4. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 15. 4. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Stfieda 16. 4. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pátek 18. 4 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 19. 4. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 24. 4. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb Kulichovi
Pátek 25. 4. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb Kulichovi

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

pokraãování z TN ã. 6

Îofie Spitzová (uvádûna i jako
·pitzová), nar. 6. 11. 1867, v databázi
uvedeno datum narození 9. 11. 1867,
její rodina mûla potraviny a kofialkárnu
v Ti‰novû na námûstí Komenského,
do Terezína deportována transportem
Ah pod ãíslem 266 dne 4. 4. 1942 z Brna,
zemfiela v Terezínû dne 11. 4. 1942.

Leopold Österreicher, nar. 3. 4.
1894, v databázi uveden jako Österei-
cher, svobodn˘, místo narození Velká
Bíte‰, okres Velké Mezifiíãí, pokfitûn,
pfiedchozí bydli‰tû Velká Bíte‰ na ná-
mûstí, okres Velké Mezifiíãí, 30. 1. 1930
do podnájmu u Apolonie Flattrové,
Jungmannova 355, Ti‰nov, otec
Bernhard Österreicher, matka Karolina
Schwarzová, policejní pfiihlá‰ku vyplnil
28. 8. 1941, 31. 3. 1942 odjel s transpor-
tem. Dle databáze Terezína byl do
Terezína deportován transportem Ah



20 TI·NOVSKÉ NOVINY 7/2008

pod ãíslem 273
dne 4. 4. 1942
z Brna, z Terezína
deportován tran-
sportem Eo pod
ãíslem 1138 dne
6. 10. 1944 do
Osvûtimi. Zemfiel.
6. 10. 1947 dle
sdûlení ZNV
v Brnû ã. 37934-
V/30-4, ze dne

30. 9. 1947 byl jmenovan˘ usnesením
okresního soudu odd.I. v Ti‰novû ze dne
16. 9. 1947 ã. M 6/47/7 na Ïádost Marie
Jindfiichové (bydlela v Deblínû, poté od
1. 2. 1932 Ti‰nov, Jungmannova 355
(Klá‰terská) u Jana Sobeckého stejnû
jako Leopold) prohlá‰en za mrtvého
a povaÏuje se den 6. 4. 1945 za den,
jejÏ nepfieÏil. Pravdûpodobné místo
úmrtí jest Osvûtim.

RICHTEROVI

Hermína Richterová 1939 dítû
3 roky, Margita Danielová – dítû 1 rok,
Jan Richter 1936 dítû 6 rokÛ, Gizela
Richterová 1938 dítû 4 roky, Marie
Richterová 1933 dítû 9 let, AlÏbûta
Richterová 1932 dítû, Valentin Richter
1930 dítû

Kam smûfiovaly transporty
s Ti‰novsk˘mi?

Transport byl pojmem, kter˘ nejv˘-
raznûji symbolizoval osudy lidí, ktefií se
dostali do obludného soukolí „koneãného
fie‰ení Ïidovské otázky“. ObdrÏení pfied-
volání do transportÛ vypravovan˘ch do
Terezína znamenalo definitivní pfieru-
‰ení v‰ech spojení s dosavadním Ïivotem
a poãátek zlovûstné cesty do neznáma.
Poté, co se rychle rozplynuly iluze

o Terezínû jako koneãném táboru, kde
bude moÏno pfieÏít válku, prostupoval
Ïivot kaÏdého vûznû strach ze zafiazení
do transportu na v˘chod (koncentraãní
tábory, nejãastûji Osvûtim). Ten se stal
zdrojem neustálého napûtí pfierÛsta-
jícího v hrÛzu pfii kaÏdém oznámení
nového transportu.

Protektorát âechy – Morava

Terezín – nûmeãtí okupanti nejprve
v ãervnu 1940 zfiídili v Malé pevnosti po-
licejní vûznici praÏského gestapa a poté

24. listopadu 1941 ve mûstû samotném
ghetto. Tento sbûrn˘ a prÛchozí tábor
byl urãen nejprve pro Îidy z tehdej‰ího
Protektorátu âechy a Morava, pozdûji
také z Nûmecka, Rakouska,
Nizozemska, Dánska a Slovenska.

V˘chodní Polsko

Osvûtim – Osvûtim (nûmecky
Auschwitz), nejvût‰í nacistick˘ koncent-
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raãní a vyhlazovací tábor, byla zaloÏena
na HimmlerÛv rozkaz z 27. dubna 1940
v blízkosti polského mûsteãka
OÊwi´cim.

Lublin – vojvodské mûsto ve v˘chod-
ním Polsku ve stejnojmenném vojvod-
ství na Bystrzyci, za 2. svûtové války byl
v obvodu mûsta zfiízen nacistick˘ kon-
centraãní tábor Majdanek. Lublin byl
osvobozen 24. 7. 1944 sovûtsk˘mi vojsky.

Rejowiec – slouÏil v letech 1942
a 1943 jako ghetto. Dnes úpravná

obec s ukázkami
v˘chodopo l ské
architektury byla
za války místem
vûznûní nûkolika
tisíc ÎidÛ a také

koneãnou stanicí terezínského tran-
sportu Ap, vypraveného 18. dubna 1942.
V obci je umístûn pomník pfiipomínající
nedávnou historii.

Izbica – v izbickém ghettu byli
vedle polsk˘ch ÎidÛ také úãastníci tran-
sportÛ Aa a Ab vypravené z Terezína
11. a 17. bfiezna a transportu Aq
z 27. dubna 1942. Izbica byla pro vût-
‰inu z nich jen prÛchozí stanicí, odkud
byli deportováni do vyhlazovacích tá-
boru Majdanek, Belzec, Chelmno nebo
Sobibor.

Druh˘ panel – Domy zmizel˘ch obãanÛ

V roce 1942 do‰lo  k deportaci na‰ich
ti‰novsk˘ch Ïidovsk˘ch a rómsk˘ch spo-
luobãanÛ a jejich Ïivoty skonãily v ply-
nov˘ch komorách. Jediné, co je‰tû dnes
pfiipomene jejich kdysi zmafiené Ïivoty,
jsou domy, z nichÏ nûkteré dosud stojí
v ti‰novsk˘ch ulicích. Málokdo z nás
v‰ak dnes ví, kde bylo Kellnerovo,
Pollakovo, Danielovo, Stránsk˘ch…

Domy zmûnily majitele, byly zbo-
fieny ãi pfiestavûny, a tato tragédie, Ïe
pÛvodní vlastníci byli vyvraÏdûni pouze
pro svÛj pÛvod, nám dnes pfiipadá vzdá-
lená a nepochopitelná. Pfiesto by se ne-
mûlo zapomenout...

Domy zmizel˘ch rodin:
Klá‰terská 355, Jungmannova 85, 86,
Jungmannova 754, Dvofiáãkova 66,
Brnûnská 9, âernohorská 438

âernohor-
ská 438 –
r o d i n a
Danielova
– souãasn˘
stav

Dvofiáãkova 66 – rodina Pollakova,
Grünwaldová Malvína v podnájmu

( p Û v o d n í
a souãasn˘
stav)

K l á ‰ t e r s k á
355 – Leopold
Österre i cher
v podnájmu
(souãasn˘ stav)
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Jungmannova 754 – rodina Kohnova
v podnájmu (pÛvodní dÛm zbofien, nov˘
postaven)

Komenského nám. 27 – rodina
Spitzova (v souãasné dobû dÛm nestojí)

Jungmannova 85, 86 – rodina
Kellnerova (souãasn˘ a pÛvodní stav)

Brnûnská 9 – rodina Stránsk˘ch
(souãasn˘ a pÛvodní stav).

Pocta obûtem holocaustu v Ti‰novû

Pamûtní deska obûtem holocaustu
byla odhalena 19. 4. 2001 NA B¯VALÉM
KELLNEROVù DOMù ã. 86 V JUNG-
MANNOVù ULICI. O slavnostním odha-
lení se dozvídáme v Ti‰novsk˘ch novinách
z dubna roku  2001. Pamûtní desku obû-
tem holocaustu odhalili v Ti‰novû na
Brnûnsku pfiedstavitelé mûsta a izraelská
velvyslankynû Erelly Hadarová. Právû
v dubnu 1942 bylo z Ti‰nova deportováno
24 Ïidovsk˘ch spoluobãanÛ a jejich Ïivoty
skonãily v plynov˘ch komorách. Deska
s vyobrazením sedmiramenného svícnu
nese ãesk˘ a hebrejsk˘ nápis Obãané
Ti‰nova obûtem holocaustu 1939 – 1945.

Je umístûna v Jungmannovû ulici na
jednom z domÛ, v nûmÏ bydleli ãlenové
mûstské Ïidovské komunity.

Pomník padl˘ch na námûstí 28. fiíj-
na. Je zde uvedeno i 25 jmen obûtí nacis-
tické deportace: Daniel J., Pollák O.,
Danielová F., Polláková B., I‰tvánová B.,
Polláková M., Danielová M.,
Richterová G., Kellner J., Stránsk˘ A.,
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Polláková E., Richterová H.,
Kellnerová H., Stránsk˘ H., Polláková L.,
Richterová M., Östereicher L.,
Stránsk˘ J., Polláková N., Richter J.,
Pollák A., Spitzová Î., Richterová A.,
Richter V., Pollák J. Opsáno z pomníku na
námûstí 28. fiíjna v Ti‰novû.

V Ti‰novsk˘ch novinách v kvûtnu
1985 (roãník XVI. ãíslo 5) vy‰la zvlá‰tní
pfiíloha o v˘stavû konané u pfiíleÏitosti o-
slav 40. v˘roãí osvobození âSR sovûtskou
armádou (1945 – 85). V̆ stava s názvem
Ti‰nov v boji za svobodu 1939 – 45 byla
tehdy instalována v muzeu v Porta coeli.
Pojednávala o stateãn˘ch vojácích, ktefií
pro‰li frontami 2. svûtové války (Francie,
S˘rie, SSSR, Jugoslávie, Anglie, Afrika,
Slovensko), o odbojov˘ch skupinách na
Ti‰novsku (JavÛrek, Skaliãka, Paníhora,
Sekofi, RoÏínka, Bûleã) a také o obûtech
nacistické okupace, kter˘ch zahynulo
v koncentraãních táborech na sedmdesát
(Osvûtim, Berlin, Kauniãky, Mauthausen,
Straubing, Flossenburg, Breslau,
Terezín). Obûti rasové nenávisti byli
obãané Ïidovského pÛvodu (zatãeni 31. 3.
1942 a umuãeni v Osvûtimi 15. 11. 1944)
a obãané cikánského pÛvodu (zatãeni 5. 5.
1943 a i umuãeni 11. 10. 1943 v Osvûtimi).

Panel z instalované v˘stavy je nyní
uloÏen v archivu Podhoráckého muzea
v Pfiedklá‰tefií

Zmizelí ti‰nov‰tí sousedé – dvoulet˘
projekt Z· nám. 28. fiíjna Ti‰nov

TvÛrci projektu – Ïáci 8. tfiíd a 9. tfiíd

Historick˘ krouÏek
– pátrání ÏákÛ mimo v˘uku
– na projektu pracovali ve ‰kolním roce
2006/2007/2008 Ïáci Z· nám. 28. fiíjna
v Ti‰novû Iveta Dvofiáãková, Anna
Dobi‰arová, Josef Procházka, Markéta

DaÀková, Lenka DoleÏalová, Katefiina
Poláãková, Hana JÛzová, Michal Bene‰,
Ondfiej Pavlíãek, Zdenûk Kfiivánek, Lucie
Svobodová, Adéla Jene‰ová a Veronika
Koãková pod vedením Mgr. Libu‰e
Beranové

Zdroje pátrání po zmizel˘ch sousedech
– svûdectví pamûtníkÛ a svûdkÛ událostí

té doby
– údaje ãerpané z písemn˘ch materiálÛ

• kronika mûsta Ti‰nova
• pováleãné Ti‰novské noviny, broÏury
• historické mapy

– archivy
• Podhorácké muzeum v Pfiedklá‰tefií
• Památník Terezín

– úfiady
• stavební úfiad
• katastrální úfiad
• matrika v Ti‰novû

– hmotné prameny
• Památník
• Pamûtní deska

Plánované v˘stupy
– ãlánky na pokraãování v Ti‰novsk˘ch

novinách
– broÏura Zmizelí ti‰nov‰tí sousedé
– dokonãení a prezentace panelÛ ke Dni

holocaustu (31. 1. 2008)

Akce zamûfiené k problematice holocaustu
– projektové vyuãování o holocaustu

(3. 1. 2008)
– práce s webov˘mi stránkami o Annû

Frankové (literatura)
– tematické filmy v dûjepise, obãanské

v˘chovû, literatufie
– exkurze do Památníku Terezín

(15. a 17. 1. 2008)

Vydáno ke slavnostnímu odhalení panelÛ
Zmizel˘ch ti‰novsk˘ch sousedÛ na Z· nám.
28. fiíjna v Ti‰novû v lednu 2008.
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Pod vysokou sítí – volejbal

Úspû‰n˘ závûr sezóny
29. 3. 2008

VK Ti‰nov –
– VK Moravská Slávia Brno

3:1 (21, -16, 14, 19), 3:1 (-21, 11, 13, 21)
Závûreãné dvojutkání sezóny slibo-

valo zajímavou podívanou. My jsme
mûli stále teoretickou nadûji, v pfiípadû
zaváhání Vy‰kova, na koneãné 3. místo
v tabulce a t˘m Morendy si chtûl udrÏet
nesestupovou pfiíãku. Situaci nám sice
komplikovala absence dvou klíãov˘ch
muÏÛ sestavy, blokafie O. Uhra a jednoho
z nejlep‰ích liber v soutûÏi, navíc schop-
ného kvalitnû zaskoãit i na ostatních po-
stech, A. Görner. Tomu, kdo je favoritem
tûchto utkání, nasvûdãovala i na‰e
‰ÀÛra 8 v˘her v fiadû.

Hosté vstoupili do utkání s nad‰e-
n˘m povzbuzováním a my jsme si udr-
Ïovali od hostÛ bodov˘ rozdíl aÏ do kon-
ce prvního setu. Následoval nevydafien˘
druh˘ set a soupefi srovnal stav zápasu
na 1:1.

Iniciativa po zbytek prvního zápasu
byla vût‰í na na‰í stranû. Soupefie jsme
postupnû zasypávali úspû‰n˘mi útoky
a po 85 minutách hry jsme zaslouÏenû
zvítûzili 3:1.

Do druhého zápasu vstoupili hosté
ve znaãnû uvolnûném rozpoloÏení, po
zji‰tûní v˘sledku jiného utkání mûli
totiÏ zaruãenou záchranu. Stejnû tak
uvolnûná byla i jejich hra, kterou se
mohutn˘m skandováním zfiejmû snaÏili
pfienést i na nás. Nûkolika nevynuce-
n˘mi chybami hned v úvodu jsme dovo-
lili v˘kon hostÛ je‰tû vystupÀovat
a v˘voj prvního setu se nám jiÏ nepoda-
fiilo zvrátit (0:1). Na to, aby nenastalo
na hfii‰ti peklo, byl pouze jedin˘ recept,

a to nedovolit Morendû ani pfiiãichnout
k úspûchu v zápase. A ten jsme dodrÏeli
na v˘bornou. V̆ teãnû fungovala spolu-
práce domácího nahrávaãe J. Rozmana
s univerzálem V. Hork˘m, obzvlá‰tû
útoky ze zadní pozice byly v jeho podání
pro soupefie takfika smrtící. Pohodov˘
prÛbûh následujících dvou setÛ podpo-
rovali razantním podáním J. Roman
a naopak taktick˘m servisem A. Skopal.
Takfika ligové parametry mûly útoky
z tzv. „pajpu" v podání J. Romana.
Pozadu nechtûl zaostat ani V. Lípa,
kter˘ se v tomto utkání rovnûÏ na chvíli
pfiedstavil na postu blokafie. Nûkteré
jeho bloky „sto tam, dvû stû zpátky" jiÏ
opravdu ne‰lo vykr˘t.

Poslední set byl jiÏ vyrovnanûj‰í,
nicménû k niãemu váÏnûj‰ímu jsme sou-
pefie nepustili a v˘voj zápasu v klidu
kontrolovali. I druh˘ zápas jsme tak
zakonãili v˘hrou 3:1.

Závûrem je tfieba shrnout právû za-
konãenou sezónu. Koneãné 4. místo, byÈ
o pouh˘ 1 bod, není sice v 10 ãlenné sku-
pinû ‰patn˘m v˘sledkem. Chybûlo
mnohdy více ‰tûstí v koncovce, o ãemÏ
svûdãí i 7 prohran˘ch tie breakÛ.
Myslím si, Ïe jsme aÏ na v˘jimky
pfiedvádûli kvalitní volejbal a pfii zod-
povûdném pfiístupu v‰ech hráãÛ k t˘mu
je perspektiva budoucích vítûzn˘ch
zápasÛ vysoká.

Díky za odehranou sezónu patfií
v‰em na‰im sponzorÛm a divákÛm,
ktefií v ti‰novské hale oproti jin˘m
vytvofiili slu‰nou diváckou kulisu
a vûfiíme, Ïe svou podporou nám
i v pfií‰tí sezónû pomohou ke kvalitním
v˘sledkÛm.

(Lasik)
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Basketball Wien 2008

VídeÀ – mûsto valãíkÛ na fiece
Dunaji hostilo v t˘dnu od 17. do 22. 3.
celkem 545 t˘mÛ, které se zúãastnily
nejvût‰ího basketbalového turnaje
v Evropû – WIEN 2008.

Na leto‰ní 18. roãník pfiicestovalo
celkem 4.500 hráãÛ z 26 zemí svûta,
ktefií odehráli 1.300 utkání po celé
Vídni. Ti‰novská dûvãata byla pfiihlá‰e-
na do kategorie WU18, kde bylo celkem
42 t˘mÛ. V prvním utkání jsme nastou-
pily proti t˘mu ·védska – Övertornea.
Po v˘borném zaãátku, kde jsme soupefie
pfiehrály rychl˘mi protiútoky, jsme zví-
tûzily 56:45 (16:7, 30:17, 44:36). V dal-
‰ím utkání nás ãekaly nepfiíjemné
Nûmky – TSJ München. První polovina
utkání byla velice vyrovnaná. Po krátké
poloãasové pauze jsme se nadechly k ná-
poru a ‰ÀÛrou 10 bodÛ jsme se dostaly
do vedení. Poté bohuÏel pfii‰el zlom v po-
dobû zranûní Eli‰ky Kutálkové, která si
„vyhodila“ koleno, a pofiadatelé zavolali
sanitku s lékafiem. K pfieru‰ení utkání
nedo‰lo, a tak se hráãky v dobû komuni-
kace trenérky a lékafie, ktefií Eli‰ku od-
váÏeli do nemocnice, musely kouãovat

sami. V poslední ãtvrtinû utkání se na-
víc vyfaulovala PeÈa Zemánková
a Barãa Marvanová, které po celou dobu
je‰tû spoleãnû s Martinou Knoflíãkovou,
Monikou Juránkovou a Romanou
Danihelkovou patfiily k hlavním oporám
t˘mu. Hernû se pfies ve‰kerou snahu
nepovedlo utkání Eli‰ce Krejãové a tak
jsme odcházely s poráÏkou o 3 body –
41:44 (8:7, 19:17, 33:25). Ve skupinû nás
je‰tû ãekal t˘m Rumunska – Gheorghe.
Po vlaÏné první polovinû se dûvãata ro-
zehrála a dovedla utkání do vítûzného
konce 50:32 (6:9, 18:16, 33:25). Ze sku-
piny jsme postoupily z druhého místa se
ztrátou jednoho bodu a jedné hráãky.
V „‰estnáctce" jsme narazily na t˘m pol-
ského Krakova. Prvním nepfiíjemn˘m
zji‰tûním byl fakt, Ïe nám pískali dva
pol‰tí rozhodãí. Do této doby nám píska-
li rozhodãí rÛzn˘ch národností a vÏdy
podali dobr˘ v˘kon. T˘m Krakova byl
suverénní vítûz skupiny F. V první ãtvr-
tinû si soupefi poãínal velice dobfie ve
v‰ech herních ãinnostech a v˘raznû nás
pfiehrál. Po poãáteãním ‰oku jsme se
v‰ak postupnû zaãaly prosazovat i my.
V závûreãné ãtvrtinû jsme vyrovnaly
skóre a tam zaãali hrát bohuÏel

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Holubice A 36 33 3 0 99:32 3090:2589 69

2. TJ Znojmo A 36 28 8 0 91:48 3155:2819 64

3. Volejbal Vy‰kov A 36 25 11 0 89:63 3356:3273 61

4. VK Ti‰nov A 36 24 12 0 90:52 3256:2993 60

5. TJ Tesla Brno A 36 18 18 0 71:69 3040:3042 54

6. TJ Sokol Brno – Komárov A 36 15 21 0 68:73 3157:3154 51

7. TJ Lokomotiva – Ingstav Brno A 36 12 24 0 50:79 2765:3007 48

8. VK Moravská Slávia Brno A 36 10 26 0 47:89 2884:3127 46

9. TJ Sokol Dûdice A 36 8 28 0 42:93 2798:3166 44

10. TJ Sokol ·lapanice u Brna A 36 7 29 0 48:97 2965:3296 43
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i rozhodãí. Dvû minuty pfied koncem za-
ãali rozdávat fauly takov˘m tempem, Ïe
to jsme je‰tû nevidûly. Proti dvûma sou-
pefiÛm na hfii‰ti se hrát nedá, a tak na‰i
cestu na turnaji zastavili právû
rozhodãí. Ve v‰ech zÛstal hofik˘ pocit
ne z prohry, ale z toho, jak je i sport
nespravedliv˘, kdyÏ do nûj zasahují
tfietí osoby. Koneãn˘ v˘sledek 57:62
(7:24, 21:38, 40:47).

VídeÀsk˘ turnaj byl jako kaÏd˘ rok
v˘bornû zorganizovan˘. Od ubytování,
stravy, volné jízdenky po cel˘ t˘den, za-
ãátkÛ utkání aÏ tfieba po organizování
rÛzn˘ch soutûÏí nad rámec turnaje.
Divácky nejoblíbenûj‰í je soutûÏ ve sme-
ãování, dovednostní soutûÏ smí‰en˘ch
t˘mÛ atd. Dûvãata v rámci turnaje
absolvovala velkou okruÏní jízdu Vídní
s prÛvodkyní, náv‰tûvu Prátru.

Turnaj se i pfies rozmary poãasí
velice povedl a v‰em se moc líbil.

Hráãky: Barbora Marvanová, Martina
Knoflíãková, Petra Zemánková, Monika
Juránková, Eli‰ka Krejãová, Aneta
Musilová, Romana Danihelková, Eli‰ka
Kutálková, Lenka Vysoãanová, Zdenãa
Zemánková
Trenér: Z. Zemánková

Quo vadis sport?

Pracovní komise mûsta Ti‰nova za-
b˘vající se tvorbou dokumentu
„Koncepce sportu v Ti‰novû" Vás zve na
vefiejné setkání v‰ech pfiíznivcÛ i odpÛr-
cÛ souãasného stavu sportu v Ti‰novû,
které se uskuteãní ve stfiedu 16. 4. 2008
v 18.00 hod. v loutkovém sále ti‰novské
sokolovny. Máte moÏnost zde vyjádfiit
jakoukoliv svou my‰lenku ohlednû fun-
gování sportovního dûní ve mûstû.
DÛvod: doplnit pfiipravovan˘ materiál
o názory ‰iroké sportovní vefiejnosti
Metoda: fiízen˘ skupinov˘ rozhovor
Délka: pfiedpokládaná délka bude 1 ho-
dina
MoÏnosti diskutujících: Vyjádfiit svÛj
pozitivní i negativní názor.
Konstatování a nápady jednotliv˘ch ak-
térÛ mohou úãastníci dále rozvíjet, niko-
liv v‰ak kritizovat ãi jinak hodnotit!!!
Témata:
– stav sportovi‰È, jejich mnoÏství, vyba-

vení, dostupnost, …
– subjekty nabízející sportovní vyÏití,

jejich mnoÏství, pestrost, nároãnost,
kvalita, financování, …

– finanãní a dal‰í podpora mûsta,
koncepce sportu, investice, propagace
sportu, …

Za pracovní skupinu Vás zve 
Martin Sebera
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Pfiání

Dne 13. dubna 2008 se doÏívá krásn˘ch
83 let paní ZDENKA ·PAâKOVÁ
z Jiráskovy ulice v Ti‰novû. Pfiejeme
jí do dal‰ích let pevné zdraví, hodnû
‰tûstí, spokojenosti a dobré pohody. Jitka,
Pavel, Jitu‰ka a Pavlíãek Tomeãkovi.

Vzpomínky

Kdo v srdcích Ïije, neumírá… Fr. Hrubín
Dne 10. 4. 2008 uplyne rok, kdy od nás
ode‰el manÏel, tatínek a syn, pan
PETR BÁRTA. Za celou rodinu s lás-
kou a úctou stále vzpomínají manÏelka,
synové a maminka.

Dne 21. 4. 2008 vzpome-
neme 1. v˘roãí úmrtí
na‰í milované manÏelky,
maminky, babiãky a pra-
babiãky paní BOÎENY
JÍLKOVÉ z Jamného.
Stále vzpomínají manÏel,

syn a dcera s rodinami.

Kytiãku kvûtÛ na tvÛj hrob dáme,
se slzami v oãích stále vzpomínáme.

Dne 13. dubna uplyne
3. smutné v˘roãí, co nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka,
babiãka a prababiãka,
paní MILADA PRO-
CHÁZKOVÁ. Stále vzpo-

mínají dcery a syn s rodinami.

Nejsmutnûj‰ím dnem je
pro nás 15. duben, první
v˘roãí úmrtí milované
manÏelky, paní TRÒDY
STEJSKALOVÉ. Dûku-
jeme v‰em, kdo vzpome-
nou s námi. ManÏel

a dcery s rodinami.

Dne 5. dubna uplynulo
9 let, kdy nás navÏdy
opustila paní ALÎBùTA
TUREâKOVÁ. Stále
vzpomíná manÏel s rodi-
nou.

Inzerce

Vymûním byt v OV 1+kk v Brnû-
¤eãkovicích za byt 1+1 v Ti‰novû.
Tel.: 739 355 669, 723 012 887.

Pronajmu byt 2+1 v OV na Kvûtnici.
Tel.: 737 170 929

Pronajmu dlouhodobû, nezafiízen˘
byt 2+1, Ti‰nov-Klucanina. Cena doho-
dou. Tel.: 602 501 009

Pronajmu 2+kk, ãásteãnû zafiízen˘.
Voln˘ od 1.5.08, mûs. nájem 7.500,- Kã
+ inkaso. Tel.: 606 403 934, 604 553 881

Pronajmu byt 2+1 (32m2) na Kvûtnici,
pouze do konce roku 2008. Cena dle
dohody, max. 5.000,- Kã/mûs.
Tel.: 724 736 272

Koupím men‰í RD v Ti‰novû a okolí,
nebo byt 3+1 v Ti‰novû. Rychlá platba
v hotovosti, spûchá. Tel.: 777 121 615

Koupím dÛm i star‰í na opravy nebo
i novûj‰í k bydlení nebo stavební poze-
mek, vy‰‰í cenovou relaci respektujeme,
bez RK. Tel.: 728 140 655

Hledám RD na Ti‰novsku, cena a stav
nerozhoduje. Tel.: 773 054 512

Koupím garáÏ v Ti‰novû, nebo i proná-
jem. Tel.: 732 860 559

Vyfiídím pÛjãky bez zprostfi. poplatkÛ.
Zn.: Rychle. Tel.: 721 186 827
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Prodám ‰icí stroj kuffiíkov˘, témûfi
nepouÏívan˘ a dámsk˘ koÏich, velmi
pûkn˘. V‰e levnû. Tel: 731262184 veãer

Zhubnûte zdravû, bez diet a navÏdy.
Poradenství ZDARMA. www.hubni.eu
Tel.: 776 085 308

Hubnûte úspû‰nû:
www.hubnete.cz/power, tel. 723 104 488

Hledám paní na hlídání na út. a ãt. od
13.30 – 19.30. 1h / 50 Kã. Tel.: 724 793 843

Hledám brigádníky pro lehãí
montáÏní práce v hale pfii kompletaci
v˘robkÛ. MoÏno i na hlavní pracovní
pomûr. Tel.: 603 441 453

Pfiijmeme do provozu v areálu
TOS Kufiim vyuãeného kuchafie/fiku. ¤P
skupiny B v˘hodou. Tel. 602 595 309,
724 243 500.

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

Podhorácké muzeum v Pfiedklá‰tefií
(poboãka Muzea Brnûnska) pfiijme
na dobu urãitou (zástup za matefiskou
dovolenou) prÛvodce / prÛvodkyni.
PoÏadavky: S·, aktivní znalost NJ nebo
AJ, nástup 15. 4. 2008. BliÏ‰í informace
v muzeu nebo na tel.ã. 549 412 293.
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