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V rámci cyklu KfiíÏem kráÏem Ti‰novem – „Krásná místa ti‰novská…“ zveme v‰echny zájemce na
v˘stavu dûtsk˘ch prací do vestibulu Základní ‰koly, námûstí 28. fiíjna 1708 ve dnech od 30. 4. 2008
do 14. 5. 2008. V̆ stava je pfiístupná v pracovních dnech v dobû od 8.00 hod. – 15.00 hod.
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MùSTO TI·NOV
nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka

na MûÚ v Ti‰novû:
Referent Ïivnostenského úfiadu

PoÏadavky:
– V·, VO·, popfiípadû S· s maturitou
– znalost zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû (zákon ã. 455/1991 Sb., Ïivnosten-

sk˘ zákon; zákon ã.570/1991 Sb., o Ïivnostensk˘ch úfiadech; zákon ã. 128/2000
Sb., o obcích; zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád)

– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsí-
cÛ od nástupu

– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi

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

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 16. 5. 2008:
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám.Míru 111, 666 19 TI·NOV,
– faxem: 549 439 780,
– e-mail: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

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

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

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

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho
prÛbûhu.
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 4/2008 konaného
dne 10. dubna 2008

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Celoroãní hospodafiení Mûsta Ti‰nov
za rok 2007 bez v˘hrad.

3. Pfiijetí dotace od ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i Kã 481.300,-
na poskytování sociálních sluÏeb.

4. Pfiijetí dotace od ministerstva financí
ve v˘‰i Kã 320.393,- na úhradu
nákladÛ souvisejí se zabezpeãením
ãinností vykonávan˘ch v oblasti
sociálnû-právní ochrany dûtí.

5. Rozpoãtová opatfiení  Mûsta Ti‰nov
ã. 4/2008 k 10.04.2008 dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

6. Komunitní plán sociálních sluÏeb
mûsta Ti‰nov na rok 2008 – 2009.

7. Odkoupení ãásti pozemku v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 2188, podle GP ozna-
ãenou parc. ã. 2188/3 o v˘mûfie 82 m2

ve vlastnictví Ing. Vladimíra
Cetkovského, bytem Pfiedklá‰tefií,
Pavly ¤ezníãkové, bytem Pfiedklá‰-
tefií, MUDr. Vandy Stryhalové, bytem
Praha a Ing. Martina Zaorala, bytem
Zruã-Senec za kupní cenu ve v˘‰i Kã
5.280,-.

8. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. st. 2697 o v˘mûfie 7 m2 spoleãnosti
LDT spol. s r. o., se sídlem v Brnû
za kupní cenu ve v˘‰i 600,- Kã/m2

+ úhradu nákladÛ spojen˘ch  s prode-
jem a danû z pfievodu nemovitostí.

9. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. 1516/11 o v˘mûfie 396 m2 manÏelÛm
Josefu a Marii Librov˘m, bytem
Ti‰nov za kupní cenu ve v˘‰i
70,- Kã/m2 + úhradu nákladÛ spojen˘ch

s prodejem a danû z pfievodu nemovi-
tostí s moÏností rozdûlit její úhradu
do ãtyfi ãtvrtletních splátek.

10. Bezúplatn˘ pfievod ãásti pozemku
v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 1813/1 o v˘-
mûfie 545 m2 ve vlastnictví âR, s pfií-
slu‰ností hospodafiit s majetkem
státu pro Úfiad pro zastupování stá-
tu ve vûcech majetkov˘ch, se sídlem
v Praze do vlastnictví Mûsta Ti‰nov. 

11. Odpovûì na Petici proti stavbû
„Zdroje tepla na spalování biomasy“
v projektované lokalitû za ulicí
Králova, na sídli‰ti Kvûtnice
v Ti‰novû dle pfiedloÏeného návrhu.

12. Odpovûì na „Petici obãanÛ za vedení
dialogu pfii roz‰ifiování sídli‰tû Hony
za Kuk˘rnou“ dle pfiedloÏeného ná-
vrhu.

13. Rozdûlení dotací na sport v roce
2008 dle návrhu sportovní  komise:
AFK Ti‰nov –  Kã 82.800,-, Atletick˘
klub Ti‰nov – Kã 60.000,-,
HC Ti‰nov – Kã – 72.300,-, SKT
Ti‰nov – Kã 75.800,-, Sokol Ti‰nov –
Kã 93.000,- .

14. ZvefiejÀování zápisÛ z jednání v˘borÛ
ZM Ti‰nova, které o zvefiejÀování na
webov˘ch stránkách mûsta rozhod-
nou a to po pfiedchozím projednání
v ZM a pfii respektování ve‰ker˘ch
platn˘ch právních pfiedpisÛ.

ZM neschvaluje:
1. Prodej ãástí pozemkÛ v k. ú. Jamné

u Ti‰nova parc. ã. 743 a parc. ã. 744
o celkové v˘mûfie 500 m2 manÏelÛm
Mgr. Oldfiichu Hovorkovi a Ing. Ivanû
Hovorkové, oba bytem Brno.

ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti RM do 3. 4. 2008.
2. Zprávu o v˘sledku hospodafiení

mûsta za rok 2007.
3. Zprávu o hospodafiení – lesy.
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4. Petici proti stavbû „Zdroje tepla na
spalování biomasy" v projektované
lokalitû za ulicí Králova, na sídli‰ti
Kvûtnice v Ti‰novû.

5. Zápis ã. 2/2008 ze schÛze kontrolního
v˘boru ze dne 18. 3. 2008.

6. Zprávu o bezpeãnostní situaci ve
sluÏebním obvodû OO PâR Ti‰nov za
rok 2007.

7. „Ocenûní spolupráce pfii realizaci pro-
jektu Czech POINT“.

8. Zápis ã. 3/2008 ze schÛze V̆ boru pro
Komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 12. 3. 2008.

ZM ukládá:
1. Zvefiejnit text petice a odpovûì

na Petici proti stavbû „Zdroje tepla
na spalování biomasy“ v projekto-
vané lokalitû za ulicí Králova, na síd-
li‰ti Kvûtnice v Ti‰novû v Ti‰nov-
sk˘ch novinách.

2. Zvefiejnit text petice a odpovûì na
„Petici obãanÛ za vedení dialogu pfii
roz‰ifiování sídli‰tû Hony za
Kuk˘rnou“ v Ti‰novsk˘ch novinách.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Petice obãanÛ za vedení dialogu pfii roz‰ifiování sídli‰tû
Hony za Kuk˘rnou

Adresováno: Zastupitelstvo mûsta Ti‰nov 
Na vûdomí: Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov, Odbor územního plánování a stavebního

fiádu, Starosta mûsta Ti‰nov

Text petice: My, níÏe podepsaní obãané, vyjadfiujeme svÛj nesouhlas se zpÛso-
bem, jak˘m vedení mûsta Ti‰nova postupuje pfii roz‰ifiování sídli‰tû Hony za
Kuk˘rnou (dále jen „sídli‰tû“). Jsme pfiesvûdãeni, Ïe volení zástupci mûsta pfii jed-
nání s investory dostateãnû nehájí zájmy obãanÛ, Ïe nadmûrnû ustupují stavebním
firmám a Ïe zbyteãnû dovolují, aby se zástavba na sídli‰ti pfiíli‰ zahu‰Èovala,
v dÛsledku ãehoÏ nutnû dochází ke sníÏení kvality Ïivota v oblasti. Domníváme se,
Ïe na sídli‰ti by kromû bytov˘ch a rodinn˘ch domÛ mûl vzniknout i dostatek dûtsk˘ch
hfii‰È, travnat˘ch ploch a míst pro odpoãinek (aleje vzrostl˘ch stromÛ, laviãky aj.).

Îádáme, aby s námi mûsto v dostateãném pfiedstihu konzultovalo jakékoli plá-
nované roz‰ifiování sídli‰tû, aby pofiádalo diskuse s obãany, vyslechlo si jejich názor
a ten potom pfii jednání s investory v‰emi dostupn˘mi prostfiedky prosazovalo. Dále
Ïádáme, aby bylo upu‰tûno od plánované stavby bytov˘ch domÛ BD 17 a BD 18,
a to pfiinejmen‰ím do té doby, neÏ mûsto záleÏitost prodiskutuje s obãany v˘‰e uve-
den˘m zpÛsobem.

Petiãní v˘bor: Mgr. Vojtûch Forejt, Ing. Josef Majtán, Bc. Zdenûk Nûmec

Návrh zadání územního plánu:
– zvy‰ovat úroveÀ bydlení revitalizací vefiejn˘ch prostranství a zvy‰ováním úrovnû

obãanského vybavení 
– vytvofiit územnû technické podmínky pro vysokou Ïivotní úroveÀ obyvatelstva
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s kvalitním bytov˘m fondem, dostupn˘mi sluÏbami
– nové rozvojové plochy pro bydlení navrhnout do území zaji‰Èující pohodu bydlení

pfii zachování harmonie s okolní krajinou
– umoÏnit prorÛstání krajinné zelenû do urbanistické struktury mûsta
– roz‰ifiování vefiejn˘ch prostranství s omezenou rychlostí motorové dopravy a roz-

‰ifiování ploch parkové zelenû
– nové plochy fie‰it s dostatkem zelenû (zejména v˘robní plochy), s hfii‰ti, ob-

ãanskou vybaveností, aby nevznikaly monofunkãní celky

Realita sídli‰tû Hony za Kuk˘rnou: PfiestoÏe na sídli‰tû existuje jediná
pfiíjezdová cesta, není oznaãena jako obytná zóna. Na sídli‰ti je zatím minimum
vefiejné zelenû, Ïádná obãanská vybavenost. V plánu jsou dûtská hfii‰tû v prostoru
sevfieném ulicemi Dlouhá a K âimperku. Tam bude i jediná vefiejná zeleÀ na síd-
li‰ti, navíc rozdûlená dvûma bytov˘mi domy a parkovacími místy. Skuteãnû se
domníváte, Ïe „prorÛstání krajinné zelenû“ znamená, Ïe k nejbliÏ‰ímu ãtyfipatrové-
mu domu to nebude dále neÏ 25 m?

âeho chceme dosáhnout:
– niÏ‰í hustota zástavby
– více vefiejné zelenû
– obytná zóna
– obãanská vybavenost (komerãní prostory, místa pro odpoãinek)

Písemná odpovûì na petici obãanÛ:
Bc. Zdenûk Nûmec, Dlouhá 1852, 666 01  Ti‰nov 1

VáÏen˘ pane,
Mûsto Ti‰nov obdrÏelo na fiádném zasedání zastupitelstva konaném dne

28. 2. 2008 prostfiednictvím pana Mgr. Vojtûcha Forejta „Petici obãanÛ za vedení
dialogu pfii roz‰ifiování sídli‰tû Hony za Kuk˘rnou“.

Obsahem této petice je vyjádfiení nesouhlasu se zpÛsobem, jak˘m vedení mûsta
postupuje pfii roz‰ifiování sídli‰tû Hony za Kuk˘rnou. Uvádí se zde mj., Ïe volení zá-
stupci mûsta pfii jednání s investory dostateãnû nehájí zájmy obãanÛ, Ïe nadmûrnû
ustupují stavebním firmám, a Ïe zbyteãnû dovolují, aby se zástavba na sídli‰ti
pfiíli‰ zahu‰Èovala, v dÛsledku ãehoÏ dochází ke sniÏování kvality Ïivota v oblasti.
V petici je dále vznesen poÏadavek na zfiízení dostatku dûtsk˘ch hfii‰È, travnat˘ch
ploch a míst pro odpoãinek.

V petici je koneãnû vznesen poÏadavek na prokonzultování jakéhokoliv pláno-
vaného roz‰ifiování sídli‰tû, pofiádání diskusí s obãany a upu‰tûní od plánované v˘-
stavby bytov˘ch domÛ BD 17 a 18, a to alespoÀ do doby prodiskutování s obãany
popsan˘m zpÛsobem.

Mûsto Ti‰nov se v˘‰e uveden˘m podáním podrobnû zab˘valo a uvádí k nûmu
níÏe uvedené skuteãnosti.

Pfiednû je tfieba konstatovat, Ïe v˘stavba v lokalitû Hony za Kuk˘rnou probíhá
zcela v souladu s platn˘m územním plánem bez jak˘chkoliv zmûn. Mûstsk˘ úfiad
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nepracuje a nepracoval na Ïádné zmûnû územního plánu obce Ti‰nov v této loka-
litû. Lokalita je jako celek urãena k v˘stavbû bytov˘ch domÛ spolu s odpovídajícími
plochami vefiejn˘ch prostranství obsahujícími odpoãinkové plochy a dûtská hfii‰tû.
PodpÛrnû je pfiitom vyuÏíván návrh urbanistické studie z roku 2005.

Pokud porovnáme návrh urbanistické studie z roku 2005 se situaãním v˘kre-
sem doloÏen˘m k územním fiízení o umístûní bytov˘ch domÛ BD 17 a 18 je na
první pohled patrné, Ïe plochy vefiejn˘ch prostranství zÛstávají zachovány v plné
mífie, dokonce dochází k jejich roz‰ífiení. Pokud se totiÏ t˘ká vlastních bytov˘ch
domÛ BD 17 a 18, nedochází k zámûru v˘stavby v pÛvodních intencích urbanis-
tické studie, ale navrhovan˘ zámûr je realizován na men‰í plo‰e. NavrÏené fie‰ení
tedy ponechává vût‰í plochy pro odpoãinek a respektuje mnohem více pohodu byd-
lení v uvedené lokalitû, neÏ pÛvodní zámûr urbanistické studie.

Pokud se t˘ká dal‰ích vznesen˘ch poÏadavkÛ je tfieba pfiipomenout, Ïe v˘-
stavba v lokalitû Hony za Kuk˘rnou probíhá na základû standardního správního
fiízení vedeného stavebním úfiadem. V tomto fiízení náleÏí Mûstu Ti‰nov zákonem
pfiesnû specifikované postavení. Ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1, písm. b)
je úãastníkem územního fiízení obec, na jejímÏ území má b˘t poÏadovan˘ zámûr
uskuteãnûn. Mûsto Ti‰nov je tedy fiádn˘m úãastníkem správního fiízení a mÛÏe
uplatÀovat stanoven˘ okruh námitek, jako kaÏd˘ jin˘ úãastník, nemá ale v fiízení
Ïádné v˘sadní postavení, coÏ koresponduje zásadû procesní rovnosti a nestran-
nosti postupÛ správních orgánÛ ve smyslu ustanovení § 7 správního fiádu.

Chápeme a plnû se ztotoÏÀujeme s tím, Ïe Ïivotní podmínky v této je‰tû nedo-
konãené lokalitû jsou omezovány probíhající v˘stavbou a tato lokalita po stránce
obãanského vybavení není je‰tû zcela dofie‰ena. Jak v‰ak vypl˘vá z v˘‰e uvede-
ného, realizované zámûry jsou zcela v souladu s územním plánem a po stránce
mnoÏství ploch vefiejn˘ch prostranství, ploch odpoãinku a zelenû nedochází k Ïádné
zmûnû. Zámûr v˘stavby nov˘ch bytov˘ch domÛ BD 17 a 18 je dokonce vÛãi okolí
pfiíznivûj‰í neÏ pÛvodní zámûr zakreslen˘ v urbanistické studii. Nové bytové domy
jsou navíc vybaveny garáÏov˘mi stáními, které by mûly dále pfiispût k pohodû byd-
lení v této lokalitû.

Na základû v˘‰e uvedeného je tedy moÏno odpovûdnû konstatovat, Ïe v lokalitû
Hony za Kuk˘rnou nedochází k zahu‰Èování v˘stavby, právû naopak. Odpovídající
plochy vefiejn˘ch prostranství a zelenû jsou nejenÏe zachovány, ale dochází k jejich
roz‰ífiení. V souãasné dobû, kdy je znám definitivní tvar a zábor plochy pro budoucí
v˘stavbu bytov˘ch domÛ vãetnû komunikací a inÏen˘rsk˘ch sítí, pfiipravujeme
návrh ozelenûní vnitroblokov˘ch ploch. Po jeho zpracování  pfiedloÏíme návrh
k vefiejné debatû.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova
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PETICE
dle ãl. 18 Listiny základních práva svobod
a zákona ã. 85/1990 Sb. o právu petiãním

My, níÏe podepsaní obãané Ti‰nova, prostfiednictvím této petice nesouhlasíme
s v˘stavbou zdroje tepla na spalování biomasy v souãasnû navrhované a projedná-
vané lokalitû v bezprostfiední blízkosti obytn˘ch domÛ a DPS na sídli‰ti Kvûtnice
za ulicí Králova.

UvaÏovaná v˘stavba a následn˘ provoz tohoto zdroje bude mít negativní
následky na Ïivot v této velmi poãetnû obydlené lokalitû Ti‰nova:

– dojde k velmi v˘raznému zv˘‰ení hlukové a prachové zátûÏe lokality
– dojde velmi pravdûpodobnû ke zv˘‰ení zápachu v této oblasti a vzhledem

k pfievaÏujícímu smûru vûtru bude tento zápach spolu s prachem postupovat
i smûrem do centra Ti‰nova

– dojde ke zv˘‰ení automobilového provozu (zejména tûÏké nákladní vozy)
a tím i zhor‰ení bezpeãnosti silniãního provozu

– v neposlední fiadû je tfieba zmínit, Ïe díky tûmto následkÛm dojde ke sníÏení
hodnoty nemovitostí a zhor‰ení jejich prodejnosti, coÏ po‰kodí v‰echny maji-
tele nemovitostí v této lokalitû

– dále je tfieba zmínit i bezprostfiední sousedství pfiírodní památky Kvûtnice,
která si jistû zaslouÏí na‰i péãi a ochranu

Ti‰nov byl a je vyhledávanou lokalitou k bydlení, o ãemÏ v poslední dobû svûdãí
zájem o v˘stavbu bytov˘ch domÛ a rodinn˘ch domkÛ v lokalitû Hony za Kuk˘rnou,
zejména právû díky krajinû a ãistému Ïivotnímu prostfiedí. Toto je jistû velmi
cennou devizou Ti‰nova, která hraje v˘znamnou roli pfii rozhodování lidí s jak˘m
místem spojí svÛj Ïivot. V̆ stavba zdroje tepla na spalování biomasy v takovéto bez-
prostfiední blízkosti obytné zóny je velmi ne‰Èastn˘m fie‰ením. Lokalita sídli‰tû
Kvûtnice a Hony za Kuk˘rnou je obydlena mnoÏstvím mlad˘ch rodin s mal˘mi
dûtmi. Proto je zde i v˘znamná otázka vlivu na zdraví tûchto dûtí.

Dále se musíme ohradit proti postoji zástupcÛ mûsta jako investora k informo-
vání, nebo spí‰e neinformování obãanÛ, o chystané stavbû podpofiené v˘roky sta-
rosty mûsta p. Ing. Svobody ve vysílání âT.

Îádáme proto pfiehodnocení v˘stavby zdroje tepla na spalování biomasy
v navrhované lokalitû a nalezení vhodnûj‰í lokality, která nebude v bezprostfiední
blízkosti Ïádné obydlené zóny Ti‰nova.

Dûkujeme.

Písemná odpovûì na petici obãanÛ:
Pan Zdenûk Denéf, Králova 1672, 666 01 Ti‰nov

Petice proti stavbû „Zdroje tepla na spalování biomasy" v projektované
lokalitû za ulicí Králova, na sídli‰ti Kvûtnice v Ti‰novû

Dne 5. 3. 2008 bylo doruãeno Mûstskému úfiadu Ti‰nov Va‰e podání oznaãené
Petice proti stavbû „Zdroje tepla na spalování biomasy" v projektované lokalitû za
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ulicí Králova, na sídli‰ti Kvûtnice Ti‰nov, adresované Odboru správy majetku
a investic Mûstského úfiadu Ti‰nov. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe vybudování pfied-
mûtného zdroje tepla pro ãást bytov˘ch domÛ na území mûsta Ti‰nova je zámûr
mûsta Ti‰nova, které by bylo v pfiípadû realizace investorem akce, byla petice pfied-
loÏena zasedání Zastupitelstva mûsta Ti‰nova dne 10. dubna 2008, které zaujalo
následující stanovisko.

V souãasné dobû je mûsto Ti‰nov nuceno fie‰it deficit ve v˘robû potfiebného
mnoÏství tepelné energie pro zásobování obyvatel z centrálních zdrojÛ tepla. ¤e‰ení
tohoto deficitu je navrhováno formou v˘stavby nového, alternativního zdroje tepla.

Pfii zvaÏování moÏnosti v˘stavby nového zdroje tepla  je nutno zohlednit násle-
dující skuteãnosti:

– vzhledem k rostoucím cenám paliva (zemního plynu) zajistit stabilizaci,
eventuelnû sníÏení ceny tepla. Cena tepla i nadále poroste souãasnû s nárÛs-
tem ceny plynu, jehoÏ spalováním je teplo v˘hradnû vyrábûno

– zajistit sníÏení hluãnosti stávajících zdrojÛ tepla na spalování plynu formou
sníÏení jejich v˘konu

– pfieváÏnou potfiebu v˘roby tepla pro sídli‰tû Kvûtnice pfievést na nov˘ zdroj
– zajistit v˘robu tepla pro novou v˘stavbu
Pfii pfiípravû v˘stavby zdroje tepla je zvaÏována i moÏnost vyuÏití moÏností

dotace z prostfiedkÛ Evropské unie, které je moÏno ãerpat na obnovitelné zdroje
tepla – v tomto pfiípadû zdroje na spalování dfievûné ‰tûpky.

Dfievûná ‰tûpka je vlastnû drcené dfievo s pfiímûsí kÛry a jedná se tedy v plném
rozsahu o obnovitelné palivo. Cena a mnoÏství tohoto paliva musí b˘t zaji‰tûna
dlouhodobou smlouvou.

UvaÏovan˘ zdroj by byl provozován s následujícími parametry:
– v˘kon do 3 MW
– v˘stup 105/70°C
– roãní v˘roba 28 093 GJ
– provoz 2 115 hod/rok
– spotfieba paliva 1 600 kg/hod.

3 385 t/rok
– dovoz paliva 1 x za 2 dny 1 souprava

V˘stavba zdroje tepla podléhá zji‰Èovacímu fiízení.  To znamená, Ïe dotãené
orgány státní správy zkoumají, zda v˘stavbou zdroje nedojde ke zhor‰ení Ïivotního
prostfiedí. Jak vypl˘vá z vyjádfiení Odboru Ïivotního prostfiedí Krajského úfiadu
Jihomoravského kraje, nepodléhá v˘stavba tohoto zdroje tepla posouzení podle
zákona ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, neboÈ provozem zdroje tepla na spalování dfievûn˘ch ‰tûpkÛ dojde ke
zcela nepatrnému vlivu na Ïivotní prostfiedí. Ze závazného stanoviska Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje je zfiejmé,  Ïe provozem zdroje tepla na
spalování dfievûn˘ch ‰tûpkÛ nedojde  k nepfiimûfienému zv˘‰ení hlukové, prachové
nebo pachové zátûÏe okolí.

Z v˘‰e uvedeného je zfiejmé, Ïe pfiedmûtn˘ zdroj tepla neovlivní negativnû
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Ïivotní prostfiedí v lokalitû sídli‰È Kvûtnice a Hony za Kuk˘rnou, tedy ani hodnotu
tam situovan˘ch nemovitostí.  Naopak, jedná se o moderní ekologick˘ zdroj tepla.

Závûrem vás, váÏen˘ pane, uji‰Èujeme, Ïe cílem orgánÛ mûsta Ti‰nova není ztí-
Ïení Ïivotních podmínek zhor‰ováním Ïivotního prostfiedí. V rámci zabezpeãování
zdrojÛ energií, ke kter˘m nepochybnû patfií i teplo, je vedeno cílem vyhledávat
takové ekologické a ekonomické zdroje, jejichÏ cena by byla stejná nebo i niÏ‰í, neÏ
cena plynu. Kromû sníÏení dosavadní stoprocentní závislosti na strategické dová-
Ïené surovinû – zemním plynu – je hlavním cílem úspora nákladÛ uÏivatelÛ CZT,
obyvatel na‰ich sídli‰È.

Ing. Franti‰ek Svoboda

Ti‰novské sirény

V sobotu 19. dubna ve 20.51 hodin
se v Ti‰novû, jako jiÏ mnohokrát pfied-
tím, rozeznûly sirény. BohuÏel, v dÛ-
sledku technické závady, hukot sirén
ru‰il noãní klid mnohem déle neÏ bylo
nutné. Chtûl bych kromû omluvy v‰em
obãanÛm také uvést nûkolik slov na
vysvûtlení. Ve mûstû jsou tfii sirény,
z toho dvû na radnici a jedna na stanici
Hasiãského záchranného sboru. Tyto
sirény jsou majetkem státu a jsou zafia-
zeny do systému vyrozumûní a varování
obyvatelstva a slouÏí také pro vyhlá‰ení
poÏárního poplachu jednotky Sboru dob-
rovoln˘ch hasiãÛ v na‰em mûstû.
Ovládané jsou bezdrátovû z Krajského
operaãního stfiediska Integrovaného zá-
chranného systému v Brnû. A právû pfii
vyhlá‰ení poÏárního poplachu do‰lo
k technické závadû v ovládání sirén na
radnici. Závada byla cca po 15 minutách
provizornû opravena a celková oprava,
tedy v˘mûna pfiijímacího zafiízení, byla
provedena v pondûlí 21. dubna, takÏe
sirény by od tohoto dne mûly slouÏit pro
potfieby varování obyvatelstva ãi vyhlá-
‰ení poÏárního poplachu bez podobn˘ch
závad. A za tu poslední se je‰tû jednou
obãanÛm omlouváme.

Zdenûk Melkes, místostarosta

O POHÁR TI·NOVSKÉ RADNICE

Volejbalov˘ turnaj
profesních druÏstev

Sportovní komise MÚ Ti‰nov pofiádá

8. kvûtna 2008
na hfii‰ti u gymnázia v 9.00 hod.

DruÏstvo tvofií minimálnû 6 hráãÛ
stejného profesního zamûfiení

nebo jedné firmy v jednotném dresu.

Do hry na hfii‰ti musí b˘t zapojena mi-
nimálnû 1 Ïena

Pfiihlá‰ky na tel.: 606 143 874
Uzávûrka do 5.kvûtna
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MûKS Ti‰nov

12. kvûtna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Divadlo Dá‰i Bláhové
ALMA De GROEN

MRCHY aneb ¤ekni mi pravdu
o své lásce

Hrají: Dá‰a Bláhová, Nina Diví‰ková,
Lenka Skopalová, Dana Batulková
Pfiedprodej vstupenek 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

Spoluúãinkuje Královopolsk˘
chrámov˘ sbor

Program: W. A. Mozart Divertimento I,
D-dur, KV 136, A. Dvofiák Serenáda
E-dur, G. Puccini Messa di Gloria

19. kvûtna v 19.30 hod
sál MûKS

OUA TRIO (·v˘carsko)

Markus Moser – kytara
Arnaud Francelet – kontrabas
Martin Ries – bicí

Kapela byla zaloÏena v roce 2003,
debut nahrála v roce 2005. Hudba je
zaloÏena na vyuÏití osobnosti kaÏdého
muzikanta – spontánní nápady a leit-
motivy jsou základem hudby tria. Jeho
lídr, kytarista Markus Moser, hraje rád
jazz, latinu a improvizovanou hudbu.
Bûhem své kariéry hrál s mnoha jazz-
many, pfiedtím se ·v˘cary a Kubánci.
Má velmi osobit˘ styl hraní, inspirova-
n˘ rÛzn˘mi styly.
Více na www.markus-moser.ch.

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

SPIRITUÁL KVINTET

Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel. 549 410 022

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.

GALERIE Josefa Jambora
Brnûnská 475, 666 01 Ti‰nov
telefon 549 410 211

Oldfiich Jedliãka
MAGICKÉ KRUHY – MANDALY

A ·PERKY

Magické kruhy autora vycházejí z o-
rientálního a duchovního základu
MANDALY, nepfiejímají ale v‰echny její
zákonitosti. Je v nich více prezentována
estetická stránka tvarÛ a ladûní barev,
aby tak mohly intenzivnûji ovlivnit vní-
mání souãasného pozorovatele.
Pfiedev‰ím je to ale spirituální náplÀ
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MANDAL, která mÛÏe pÛsobit jako
protiklad k souãasnû pfietrvávající ma-
teriální orientaci spoleãenského Ïivota.

V˘stava je doplnûna ukázkami
‰perkÛ vytváfien˘ch na bázi dfieva
s kovov˘m dekorem nebo v kombinaci
s pfiírodními brou‰en˘mi kameny.

Oldfiich Jedliãka je i pfies svÛj
vysok˘ vûk, narozen v roce 1916, stále
ãinorod˘.

Sobota 3. kvûtna ve 14.00 hod., galerie
Pfiedná‰ka Pavla Va‰íka s projekcí

o Královû jeskyni.

Sobota 10. kvûtna v 10.00 hod., galerie
·achové setkání

Setkání amatérsk˘ch ‰achistÛ
s ·achov˘m svazem Ti‰nov.

Pfiijìte si zmûfiit svoje síly nebo se
jenom podívat, jak se tato královská hra
hraje.

Úter˘ 13. kvûtna v 15.00 hod., galerie
Setkání u pfiíleÏitosti DNE MATEK.

Stfieda 14. kvûtna v 9.00 hod., galerie

Setkání seniorÛ u pfiíleÏitosti
DNE MATEK „POD OBRAZY.“

ProÏijete hodinku nad ‰álkem
dobrého ãaje a najdete nové pfiátele.

7. a 21. kvûtna (sraz vÏdy v 9.30 hod. 
v Galerii Josefa Jambora)
Pù·KY PO GALERIÍCH

Na ukonãení ‰kolního roku pfiipra-
vujeme soutûÏ o nejstar‰í a nejhezãí vy-
svûdãení. Vysvûdãení budou vystavena
v galerii o prázdninách.

Také prosíme o zapÛjãení star˘ch
fotografií ze ‰kolních tfiíd.

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

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci kvûtnu
– oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Univerzita volného ãasu

7. 5., 13. 5., 14. 5. a 28. 5. 2008
v 17.00  pfiedná‰ky letního semestru
UVâ – Kapitoly z dûjin umûní.

6. 5. a 27. 5. 2008 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ – Zdrav˘ Ïivotní
styl (Pravidla ústní hygieny, zubní pro-
tetika – pfiedná‰í MUDr. Tomá‰ Sojka;
ZaÏívací potíÏe, o co v‰echno se mÛÏe
jednat – pfiedná‰í MUDr. Jaroslava
Procházková)

Salonky

15. 5. 2008 v 9.30
Lesy pod Pasníkem v prÛbûhu sta let

Nauãnou stezkou u pfiíleÏitosti 100.
v˘roãí vysazení stromÛ smûrem
k Pfiedklá‰tefií nás provede pan Jaroslav
·paãek. Sraz úãastníkÛ je v 9.30 pfied
Mûstskou knihovnou nebo v 10.00
„U Jáneãka“. Délka procházky bude asi
8 km.

29. 5. 2008 v 8.30
Zájezd do modrotiskové dílny
DANZINGER a Muzea povûstí
Ole‰nicka

V rámci projektu „Salonky" nav‰tí-
víme modrotiskovou dílnu Danzinger,
kde se seznámíme s nejstar‰ím zpÛso-
bem potiskování textilu, absolvujeme
prohlídku dílny doplnûnou o v˘klad
i ukázku v˘roby modrotisku. Ve firem-
ním obchÛdku je moÏno si zakoupit
uÏitkové, dekoraãní i dárkové v˘robky.
Dále pak nav‰tívíme sklepení b˘valé
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ledárny pod kostelem, kde je umístûno
Muzeum povûstí Ole‰nicka.
Podrobnûj‰í informace v knihovnû nebo
na telefonním ãísle 549 121 001-5.

Cestopisná beseda

15. 5. 2008 v 17.00
Jiná Afrika – jin˘ svût

Cestopisná beseda se známou
rozhlasovou novináfikou Pavlou
Jazairovou, která  po mnoha letech
znovu nav‰tívila zemû v severní
a západní Africe – Mali, Senegal,
AlÏírsko, Tunisko – a své záÏitky zpra-
covala osobit˘m stylem do pÛsobivého
literárního tvaru. „Její“ Afrika není
místem exotick˘ch safari, ale bídy, bez-
nadûje, úpadku i úsilí o zmûnu. Tento
pohled zbaven˘ iluzí a folklorního
nánosu je bolestn˘ – nejen pro Afriku,
ale také pro vzdálené potomky kolonizá-
torÛ a otrokáfiÛ. DÛleÏitûj‰í neÏ vy-
svûtlit je v‰ak pro autorku snaha poro-
zumût.

Na závûr besedy probûhne autogra-
miáda autorãiny nové knihy „Jiná
Afrika.“

Beseda se spisovatelem

19. 5. 2008 v 17.00
Na sviÀu svût (pfiíbûhy z dne‰ního

Brna a Litovan)
Mûstská knihovna pofiádá ve spolu-

práci s nakladatelstvím Sursum besedu
se spisovatelem Josefem Proke‰em
(docentem na Fakultû informatiky
Masarykovy univerzity), kter˘ byl dfiíve
mimo jiné deset let ve svobodném povo-
lání písníãkáfiem a v rozhlase natáãel své
písnû i s orchestrem Gustava Broma
nebo s rockovou skupinou Progres
Organization.

Souãástí besedy bude autogramiáda.

V˘stavy

1. – 31. 5. 2008
Asijská putování aneb „Kak my

oãeÀ chara‰o oddychali..."
V̆ stava fotografií Romana Janusze

a Jerzyho FraÀka prezentující neobvy-
klou sestavu fotografií vznikl˘ch bûhem
jejich cest za dobrodruÏstvím v letech
2005 – 2007. V̆ stava zachycující atmo-
sféru nezapomenuteln˘ch nejenom hor-
sk˘ch dobrodruÏství ve stfiední Asii a na
samém konci svûta.

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

V˘stavy

7. 5. – 23. 5. 2008
V˘stava fotografií z Jamboree

v Anglii
Putovní v˘stava profesionálních

fotografÛ Milana Jaro‰e a Jana
Biãovského z celosvûtového setkání
skautÛ konaném v srpnu 2007
v Hylands Parku v Chelmsfordu
v Anglii u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí zalo-
Ïení skautingu. Ke zhlédnutí budou tfii
desítky velkoformátov˘ch barevn˘ch fo-
tografií, ze kter˘ch na vás d˘chne neo-
pakovatelná atmosféra z tohoto setkání.

od 13. 5. 2008
Nakladatelství Thovt dûtem

Nejen pro ãtenáfie knihovny jsme
pfiipravili prodejní v˘stavu oblíben˘ch
dûtsk˘ch knih.

Kulturnû v˘chovné
akce a besedy

13. 5. 2008 v 8.30
Zloãinu na stopû

SoutûÏní program pfiipraven˘ ve



Kultura v Ti‰novû

14 TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2008

spolupráci s nakladatelstvím Thovt je
urãen˘ pro Ïáky ‰est˘ch tfiíd. Dûti vyu-
Ïijí své dûjepisné poznatky o starovû-
k˘ch státech – ¤ecku, ¤ímû a Egyptû.
Bûhem soutûÏe budou pátrat po odcize-
n˘ch artefaktech pomocí knih z oblíbené
edice Zloãinu na stopû a pfiitom si upev-
ní i roz‰ífií své dûjepisné znalosti z toho-
to období. Akce je pfiístupná i vefiejnosti.

23. 5. 2008 v 16.00
Skautské Jamboree

DobrodruÏství, jaká proÏili skauti
na svûtovém setkání v Anglii, nastíní
beseda v podání úãastníkÛ ze samot-
ného Jamboree. Náv‰tûvníci mohou téÏ
zhlédnout v˘stavku z pestré ãinnosti
ti‰novského skautského oddílu. Akce
probûhne v pfiedná‰kovém sále knihovny.

Spoleãné ãtení

30. 5. 2008 od 15.00
„Bez ohledu na to, kolik má‰ práce,

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 ponofiit do svûta dobrodruÏn˘ch
pfiíbûhÛ.

Z proutûného ko‰íku

7. 5., 14. 5., 21. 5. a 28. 5.
2008 od 13.00 do 16.00 v rámci
stfiedeãních tvofiiv˘ch dílen bu-
deme s dûtmi vyrábût rÛzné
„nezbytnosti" k v˘zdobû dûtsk˘ch poko-
jíkÛ a koutkÛ.

Upozornûní: Ve dnech 2. 5. a 9. 5.
2008 bude knihovna uzavfiena!

Pozvání do Galerie Diana

Galerie DIANA si dovo-
luje pozvat v‰echny své
pfiátele z Ti‰nova a okolí
na v˘stavu UMELECKEJ
BESEDY SLOVENSKEJ.
I leto‰ní jaro je v Dianû

slovenské. A proã ne. Po zdafiilé v˘stavû
Sereìského fotoklubu Váh, kterou Mûsto
Ti‰nov a Galerie Diana uspofiádaly letos
v mûsíci bfieznu, se oz˘vá nová, svûÏí slo-
venská v˘stavní znûlka.

Jistû si vzpomínáte, Ïe v minulém ro-
ce, pfii jarní mezinárodní mineralogické
v˘stavû v Ti‰novû, zde v Dianû k náv‰tûv-
níkÛm promlouvaly o kamenné kráse ne-
jen originály mineralogické, ale i originály
umûlecké. A protoÏe se obrazÛm Juraje
Prochácky v Dianû líbilo (vystavoval
v kvûtnu 2007 – pozn. autora), stal se ini-
ciátorem leto‰ní jarní v˘stavy v Dianû.
Nyní ale úplnû jiné.

Vystavuje UMELECKÁ BESEDA
SLOVENSKÁ. Pro Dianu je to vzácná
galerijní „náv‰tûva“. Kdo je to tato
BESEDA? Pár slov z jejího Ïivotopisu:

Byla zaloÏena v roce 1921 a dnes patfií
k nejstar‰ím umûleck˘m spolkÛm na
Slovensku. Její vznik pramenil z kultur-
ních potfieb slovenského národa a i nyní je
pfiímou pokraãovatelkou  a tou silou, kte-
rá udrÏuje pÛvodní spolkové tradice.
V souãasnosti sdruÏuje více neÏ dvûstû
pfiedních slovensk˘ch malífiÛ, sochafiÛ,
grafikÛ, fotografÛ a designérÛ. Je to ‰iroce
rozvûtvená, nûkolikageneraãní skupina
s rozliãnou umûleckou orientací.

V posledních deseti letech Beseda
uspofiádala více neÏ stopadesát autor-
sk˘ch i kolektivních v˘stav na Slovensku
i v zahraniãí – v PafiíÏi, v Praze, Var‰avû,
Krakovû, Bruselu, Jeruzalémû, na Kypru,
v Itálii.

V Ti‰novû teì má svou leto‰ní zahra-
niãní premiéru. O pfiízeÀ Dianin˘ch milov-
níkÛ se postaralo deset pfiedních sloven-
sk˘ch v˘tvarníkÛ. Jejich jména si Diana
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nechávala jako své tajemství. Ale jen do
dne vernisáÏe – pak se jejich díla i jména
objevila v plné kráse. Autofii jsou Ïeny
i muÏi a na sv˘ch plátnech odkr˘vají nûÏ-
nou a citlivou Ïenskou du‰i, poetickou
tváfi slovenské krajiny plnou hor, vr‰kÛ,
stylov˘ch stavení i obyãejn˘ch lidí, ktefií
tam mají svÛj domov. MÛÏete se tû‰it na
hru barevné hmoty, rázn˘ch gest, preciz-
nosti, poetiãnosti a pohádkov˘ch obsahÛ

Fvystaven˘ch dûl. Je to zdafiilé malífiské
sympozium.

Petra Frankeová

Galerie Diana a její sloven‰tí pfiátelé se
tû‰í na Va‰i náv‰tûvu.
V̆ stava potrvá od 1. 5. – 30. 5. 2008
Diana je otevfiena: Út – Pá 12 – 17 hodin

So, Ne 10 – 16 hodin
Areál firmy Mouka, Koráb 133, Ti‰nov
www.galerie-diana.cz

Kam – kvûten
Datum Akce Místo âas Organizuje

1. 5. VernisáÏ v Galerii Diana galerie Diana 10.00 galerie Diana
8. 5. O pohár ti‰novské radnice – volejbal hfii‰tû 9.00 sportovní

u gymnázia komise
12. 5. Absolventsk˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·
12. 5. Intimní divadlo Dá‰i Bláhové – MRCHY kino Svratka 19.30 MûKS
14. 5. KPH – Ti‰novsk˘ komorní orchestr Porta coeli 19.30 MûKS
15. 5. Salonky - Lesy pod Pasníkem knihovna 9.30 MûK
15. 5. Jiná Afrika – jin˘ svût – Pavla Jazairiová knihovna 17.00 MûK
18. 5. Memoriál Ivo Medka plocha 12.00

cyklozávody pro dûti u nového hfibitova
19. 5. Absolventsk˘ koncert sál ZU· 16.30 ZU·
19. 5. Na sviÀu svût – beseda s Josefem Proke‰em knihovna 17.00 MûK
19. 5. OUA trio (·v˘carsko) – kytarové trio, jazz sál MûKS 19.30 MûKS
20. 5. Plavecká ‰kola – dûtské pfiedstavení kino Svratka 8.45

10.00 MûKS
20. 5. SPIRITUÁL KVINTET Porta coeli 19.30 MûKS
21. 5. Ti‰nov v promûnách ãasu – biograf jako kdysi kino Svratka 19.30 TTV
24. 5. Petunie - turnaj v petanque hfii‰tû 9.30

pod Kvûtnicí
26. 4. VernisáÏ v galerii JamborÛv dÛm JamborÛv dÛm 14.00 MûKS
28. 5. KPH - Ti‰novsk˘ komorní orchestr Porta coeli 19.30 MûKS
29. 5. Salonky – zájezd do modrotiskové dílny knihovna 8.30 MûK
30. 5. Koncert Ha – kapely kino Svratka 17.00 ZU·

V˘stavy
Datum Akce Místo

26. 4. O. Jedliãka - Magické kruhy Jamborova galerie
16. 3. – 4. 5. Svátky jara Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
13. 5. – 28. 9. Kvûtnice hora, Besének voda Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií

1. 5. – 30. 5. Umelecká beseda slovenská Galerie Diana
1. 5. – 31. 5. Asijská putování aneb knihovna

„Kak my oãeÀ chara‰o oddychali“...

V˘stavy
Datum Akce Místo

26. 4. – 18. 5. I. Pavli‰ová – obrazy synagoga Lomnice
R. Koreãková – keramika
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Bfieclav‰tí v˘tvarníci v Îelezném

Na kvûtnové v˘stavû v Îelezném,
kterou pofiádá Klub pfiátel v˘tvarného
umûní v Ti‰novû a obec Îelezné, se pfied-
staví bfieclav‰tí a sloven‰tí umûlci ze
SdruÏení nezávisl˘ch v˘tvarníkÛ morav-
sko-slovenského pomezí. Na této ojedi-
nûlé v˘stavû, která je vûnována 30. v˘roãí
zaloÏení KPVU, vystaví své práce napfi.
Jan Ciprys, Eva âernohorská, Jan
Barth, Zuzana Kaufmanová, Jaroslav
Salay, Jan Vinkler, Franti‰ek ·ulák,
Lenka Neuhauserová a Franti‰ek Varga.

V̆ stava se koná v Kulturním domû
v Îelezném od ãtvrtka 1.kvûtna do ne-
dûle 25. kvûtna. V̆ stavu uvede za OÚ
starosta Radomír Pavlíãek a za KPVU
Josef Ondrou‰ek. O autorech promluví
v˘tvarnice Mgr. Eva âernohorská.
VernisáÏ bude doprovázet dobré bfieclav-
ské víno a slovácké písniãky u cimbálu.

V̆ stava, kterou tradiãnû sponzoruje
firma JICOM, bude otevfiena dennû od
14.00 do 18.00 hod.

Náv‰tûvníci Îelezného budou mít
mimofiádnou pfiíleÏitost seznámit se
s v˘tvarnou tvorbou jiÏní Moravy.

Mgr. Miroslav Pavlík

V˘stava v synagoze

Lomnická synagoga opût otevfiela
svoje prostory pro milovníky umûní. Na
první v˘stavû, kterou pofiádá ti‰novská
galerie V-ATELIER ve spolupráci s Úfia-
dem mûstyse Lomnice, se pfiedstavují
malífika Ivana Pavli‰ová a keramiãka
Romana Koreãková.

Obrazy Ivany Pavli‰ové nás vtahují
svojí stylizací do svûta pohody, melan-
cholick˘ch vzpomínek, jemné nadsázky
a jsou pfiíjemn˘m pohlazením v kontra-
stu se spûchem v‰edního dne.

Ve stejném duchu se nese i svût víl,

skfiítkÛ, andûlÛ a zvífiátek keramiãky
Romany Koreãkové.

Otevfieno je soboty, nedûle a státní
svátky od 13.00 do 17.00 hodin.
Náv‰tûvy mimo tuto dobu jsou moÏné po
domluvû na Úfiadu mûstyse Lomnice,
tel. 549 450 315 nebo 549 450 314.
V̆ stava potrvá do nedûle 18. kvûtna 2008.

Pfiijìte chvíli zapomenout na sta-
rosti a stresy, jste srdeãnû zváni.
www.v-atelier.cz
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Program v Matefiském
centru Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka.webzdarma.cz

7. 5. 2008 od 15.15 hod.
Mamulky
Cviãení pro Ïeny v ‰esti-
nedûlí, na matefiské a ro-
diãovské dovolené, posi-

lovací cviky pro zdravé tûlo po porodu,
navrácení a udrÏení fyzické i psychické
rovnováhy.

16. 5. 2008 od 15.00 hod.
Pedig – barevné pletení

Oplétání pevného dna barven˘m pe-
digem. Dno pro kaÏdou úãastnici
zdarma jako dárek k svátku maminek.
Cena: 80,- Kã
S sebou: ostré nÛÏky, star˘ ruãník, vand-
lík nebo kyblík, hlídání dûtí zaji‰tûno
Poãet míst je omezen, hlaste se pfiedem
na tel. 737 581 873 nebo pfiímo v matefi-
ském centru.

23. 5. 2008 od 16.00 hod.
Homeopatická lékárniãka

Zveme srdeãnû v‰echny maminky
ãi tatínky, ktefií mají zájem o hlub‰í se-
známení s homeopatick˘mi léky pouÏí-
van˘mi v akutních pfiípadech jako první
pomoc pfii úrazech ãi nemocech.

Pfiijìte v‰ichni, kdo jiÏ lékárniãku
pouÏíváte i vy, ktefií si ji chcete opatfiit.
Podûlím se s vámi o zku‰enosti a pora-
dím pfii v˘bûru lékÛ, popfi. vám léky
doplním. Do va‰í lékárniãky mÛÏeme
pfiidat i dal‰í lék, kter˘ v ní nemáte
a ãasto jej potfiebujete. Hlídání dûtí za-
ji‰tûno!

Srdeãnû Vás zve
RNDr. Jana Koudelová.

Matefiské centrum Studánka
ve spolupráci s Bc. Pavlou Hájkovou,
porodní asistentkou pro Brno-venkov,
region Kufiim a okolí pfiipravilo pro
tûhotné Ïeny a maminky po porodu pro-
Ïitkov˘ semináfi zamûfien˘ na:
– program pro novorozence – jak si uÏít

první mûsíc se sv˘m dítûtem
– psychomotorick˘ v˘voj novorozence

a kojence
– spánek mal˘ch kojencÛ
– thajská babymasáÏ v teorii i praxi
Termín konání semináfie: 17. 5.
a 31. 5. 2008 dopoledne (2x2 hodiny)
Poãet míst je omezen, hlaste se pfiedem
na tel. 604 871 943 nebo pfiímo v matefi-
ském centru.

2. 5. 2008 (pátek) a 9. 5. 2008 (pátek)
Zavfieno

Pûkné jarní poãasí ukonãilo krouÏek
Koãkování. Dûkujeme mamince Hanû
Kubecové za jeho vedení a tû‰íme se na
Koãkování v záfií!

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

www.ddm-tisnov.cz

Hip – Hop Skillz
Pro v‰echny, koho
baví hip-hop a jeho
elementy nebo pro
ty, kdo se o hip-

hopové kultufie chtûjí nûco dozvûdût.
Budete mít jedineãnou pfiíleÏitost ná-
v‰tivit exkluzivní workshopy s lektory,
nûco nového si vyzkou‰et a roz‰ífiit si
své hip-hopové obzory.
Kdy: v sobotu 17. kvûtna 2008
Kde: prostory DDM Ti‰nov,

Riegerova 312 (naproti Sokolovnû)
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Zahájení: v 9.30 hod. na zahradû
DDM Ti‰nov

Cena: 50,- Kã na cel˘ den (do 18 hod)

Cyklistické závody pro dûti 
V rámci závodu horsk˘ch kol

Memoriálu Ivo Medka se uskuteãní
v nedûli 18. 5. cyklozávody pro dûti
v‰ech vûkov˘ch kategorií.

Baby závody – jízda na kolobûÏce,
tfiíkolce a rÛzn˘ch odráÏedlech pro
nejmen‰í jezdce – od 0 do 6 let. Dûti pro-
jedou barevnou pohádkovou trasou, pfie-
vezou hraãku, hodí míãek na cíl a dal‰í
mini úkoly. Na v‰echny závodníky ãeká
v cíli malá pozornost.

Jízdy zaãínají od 14 hod. a probíhají
prÛbûÏnû aÏ do 16 hod.

Jízda zruãnosti – pfiekáÏky: hou-
paãka, slalom, podjetí pfiekáÏky, pfieve-
zení vody, zastavení na pfiesnost a dal‰í
úkoly.
Závodit se bude ve dvou kategoriích:
I. 7–10 let: registrace 13.45 – 15.00

závody 14.00 – 16.00
II. 11–14 let: registrace 13.45 – 16.00

závody 16.00 – 17.00
V‰echny závody pro dûti probûhnou

v prostorách hlavního závodu – u nového
hfibitova. Na jízdu zruãnosti musí mít
dûti pfiilbu, vstup je voln˘, bez startov-
ného. Na dûti ãekají ceny a nafukovací
balónky!

Pfiijímací zkou‰ky

¤editelství Z· Ti‰nov námûstí
28. fiíjna vyhla‰uje pfiijímací zkou‰ky do
6. roãníku s roz‰ífienou v˘ukou matema-
tiky a pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ pro
‰kolní rok 2008/2009, které se konají ve
stfiedu dne 21. 5. 2008 v 8.00 hod. na Z·.
Náhradní termín je ve stfiedu dne 28. 5.
2008. S sebou psací a r˘sovací potfieby,
pfiezÛvky. Obsah zkou‰ky bude v rozsahu

uãiva 5. roãníku, jak z matematiky, tak
z ãeského jazyka. Uzávûrka pfiihlá‰ek je
v pátek 16. 5. 2008 do 12.00 hod., pfii-
hlá‰ku lze vyzvednout v kanceláfii ‰koly.

¤editelské volno

¤editelství Z· Ti‰nov, námûstí
28. fiíjna vyhla‰uje z organizaãnû-tech-
nick˘ch dÛvodÛ fieditelské volno ve
dnech 2. a 9. kvûtna 2008.

Dal‰í sportovní úspûchy.

Îáci Z· Smí‰kova si jdou stále za
vítûzstvím. Po úspû‰ném nakroãení
do jarní ãásti je tu dal‰í postup dívek
6. a 7. roãníku na Nestle basketbalu,
kde po prvenství v okresním kole poje-
dou o dal‰í postup bojovat 29. 4. do
Kufiimi.

Chlapci 7. roãníkÛ obsadili na okres-
ním kole ve sportovní gymnastice
první místo. Provûfiit si své schopnosti
a nervy si odjeli na‰i Ïáci na soutûÏ ve
skoku vysokém do Mokré, kde se jejich
v˘kony také neztratily. K. Dufková obsa-
dila v kategorii nejmlad‰í Ïákynû první
místo, K. Alexová v kategorii mlad‰í
Ïákynû 2. místo a A. Kuãerová v kate-
gorii star‰í Ïákynû první místo. I ostatní
zúãastnûní podali velmi pûkné v˘kony.

V‰em sportovcÛm gratulujeme,
pfiejeme mnoho dal‰ích sportovních
úspûchÛ a dûkujeme za v˘bornou repre-
zentaci ‰koly.

VV

Talentová zkou‰ka
Základní umûlecká ‰kola Ti‰nov,
okres Brno-venkov
·kolní rok 2008/2009

Talentová zkou‰ka pro ‰kolní rok
2008/2009 do pfiípravného roãníku
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hudebního oboru (PHV) se bude konat
v mûsíci kvûtnu, v budovû ‰koly,
Dvofiáãkova 316,  tfiída ã. 7, I. patro, uãi-
telka Kamila Vítková,  kaÏdé úter˘ od
17.15 hod. do 18.00 hod.

Zkou‰ka se vypisuje pro dûti pfied-
‰kolního vûku a Ïáky prvních a druh˘ch
tfiíd Z·. 

Srdeãnû jsou zváni i dal‰í zájemci
o hudební umûní z vy‰‰ích roãníkÛ
Z· nebo stfiedních ‰kol. Talentovou
zkou‰ku lze domluvit i individuálním
zpÛsobem i mimo v˘‰e vypsan˘ termín.

Talentovou zkou‰ku pro VO, TO
a LDO je moÏné vykonat u pedagoga
pfiíslu‰ného oboru (konec kvûtna a cel˘
ãerven) v odpoledních hodinách pracov-
ního dne.

U taneãního oboru doporuãujeme
úter˘ nebo ãtvrtek od 13.00 hod.

Vedení ‰koly

Nasajte atmosféru celosvû-
tového setkání skautÛ

Od 7. 5. do 23. 5. bude v dûtském
oddûlení Mûstské knihovny Ti‰nov pfií-
stupna v˘stava fotografií ze skautského
Jamboree. Jamboree je celosvûtové set-
kání skautÛ, tentokrát konané
v Hylands Parku v Anglii u pfiíleÏitosti
sta let od zaloÏení skautingu. Ke shléd-
nutí budou tfii desítky velkoformátov˘ch
barevn˘ch fotografií, ze kter˘ch na vás
d˘chne neopakovatelná atmosféra z to-
hoto setkání. Vyvrcholením v˘stavy
bude beseda s úãastníky Jamboree. Na
tuto besedu jste zváni v pátek 23. 5. od
16.00. Souãástí bude i doprovodn˘ pro-
gram. Samotnou v˘stavu lze volnû nav‰tí-
vit kdykoli v otevírací hodiny knihovny:
Po 12-17, St 8-11 a 12-17, Pá 12-17.

V̆ stavu pofiádá skautské stfiedisko

Ti‰nov ve spolupráci s Mûstskou kniho-
vnou Ti‰nov.
www.tisnov.cz/knihovna
www.skaut-tisnov.eu

Kvûten mûsíc pln˘ pohybu
pro ti‰novské sokoly

Jak by nebyl pln˘ pohybu, vÏdyÈ jiÏ
od 2. do 4. kvûtna  v‰ichni, co se zapojí
do organizace XXXIII. Mezinárodní
expozice minerálÛ, budou mít pohybu
víc jak dost. Zejména pfii závûreãném
poklízení se v‰ichni pofiádnû zapotíme.
Po krátkém oddechovém ãase nás jiÏ
8. kvûtna ãeká XVII. roãník Dálkového
pochodu sokolskou Ïupou Pern‰tej-
nskou a XII. roãník cyklistické jízdy –
v‰e s cílem na hradû Pern‰tejn. Na obû
uvedené akce jsme Vás jiÏ zvali v minu-
lém ãísle Ti‰novsk˘ch novin, proto je
dnes jenom pfiipomínáme s mal˘m
dodatkem. Nedopatfiením jsme uvedli
trasy pochodu z Bystfiice nad
Pern‰tejnem, které se v tomto roce ne-
konají. V‰echny ostatní trasy z Ti‰nova
a z Doubravníka  platí tak,  jak byly
uvedené.  Pfiedpokládáme, Ïe poãet
úãastníkÛ dálkového pochodu ãi cyklistic-
ké jízdy pfiekroãí 500. Kompletní propozi-
ce najdete na www.sokol-tisnov.wz.cz.
Dal‰í akcí jsou bûhy, které se uskuteãní
v sobotu 24. kvûtna 2008. Prvním je
Pfiespolní bûh Klucaninou – Memoriál
Jaroslava  Chromého.

PobûÏí se tradiãní trasa v délce
7,2 km. Start i cíl je u sokolovny
v Ti‰novû. Start je v 9.30 hodin. Pojìte
si i Vy vyzkou‰et svoji kondiãku, vÏdyÈ
není dÛleÏité zvítûzit, i kdyÏ je to
krásn˘ pocit. DÛleÏité je se zúãastnit
a udûlat nûco pro své zdraví.

Dal‰ím bûhem, kter˘ startuje po
ukonãení pfiespolního bûhu rovnûÏ od



RÛzné

20 TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2008

sokolovny v 10.30 hod., je Bûh duhové
nadûje. Tento bûh navazuje na tradiãní
bûh Terryho Foxe.  Jedná se opravdu
o rekreaãní bûh, kter˘ ná‰ hejtman Ing.
Stanislav Juránek nazval „ti‰novskou
mílí“ a sám i zmûfiil vzdálenost, která je
1200 m. TakÏe tam mÛÏe vyrazit celá ro-
dina vãetnû dûdeãka i babiãky, která
pfiitom mÛÏe tlaãit koãárek s vnouãe-
tem. Pfiijìte opravdu v‰ichni, bez roz-
dílu vûku i fyzické kondice. U tohoto bû-
hu se nemûfií ãas – zvítûzí v‰ichni, ktefií
pobûÏí. Pfii registraci úãastníkÛ se bude
vybírat dobrovoln˘ vklad, kter˘ bude
vûnován na v˘zkum rakoviny.

Zde bychom chtûli zdÛraznit, Ïe oba
bûhy se konají pod zá‰titou Mûstského
úfiadu v Ti‰novû.

K úãasti Vás srdeãnû zve
V̆ bor TJ SOKOL Ti‰nov

ALÍK – Hliníkov˘ balík

Brìo Ti‰nov Gingo pofiádá jiÏ tradiãní
soutûÏ ve sbûru hliníku. Akce probûhne
v pondûlí 5. kvûtna v klubovnû Brìa
(budova staré hasiãky na Riegerovû ulici
– dne‰ní DDM). Zaãínáme v 16.00, vy-
hlá‰ení vítûzÛ se uskuteãní v 16.30.
SoutûÏit se bude ve tfiech kategoriích –
jednotlivci, malé kolektivy (napfi.rodiny)
a velké kolektivy (napfi. ‰kolní tfiídy).

PrÛmûrn˘ âech vyprodukuje roãnû
aÏ 1,2 kg hliníkov˘ch obalÛ. Vût‰ina jich
ov‰em zatím konãí na skládkách. Pfii po-
ãtu 10 milionÛ obyvatel na‰í republiky
jde roãnû o 12 000 tun kvalitního mate-
riálu. Na v˘robu jednoho kilogramu to-
hoto obalového materiálu z rudy se spo-
tfiebuje 171,2 MJ energie. Jedná se tedy
o energeticky velmi nároãn˘ materiál.
Navíc se hliník na skládkách témûfi ne-
rozkládá. Pfii reakci s atmosférick˘m
kyslíkem se totiÏ vytvofií povrchová

vrstva, která zabrání dal‰í reakci.
Recyklace hliníkového ‰rotu znamená
velkou úsporu energie, neboÈ její spotfie-
ba je ve srovnání s v˘robou primárního
hliníku pouze 5%.

Nasbíran˘ hliník by se mûl pfied ode-
vzdáním zmen‰it na co nejmen‰í objem
– cílem je co moÏná nejvíce sníÏit ná-
klady na pfiepravu. Obaly by mûly b˘t
vyãi‰tûny od zbytkÛ potravin ãi jin˘ch
neãistot. Pro rozli‰ení, zda se jedná
o hliník nebo Ïelezo, staãí jednoduchá
zkou‰ka magnetem. Hliník je nemagne-
tick˘, na magnet se tedy nepfiichytí.

Co sbírat: nápojové plechovky; pou-
Ïité folie od jogurtÛ, termixÛ, rybích
salátÛ; ‰roubovací Al uzávûry (nekorun-
kové) od alko i nealko nápojÛ; Al obaly
od pa‰tik; tuby od léãiv; folie z ãokolád;
Al sprejové nádobky; hliníkové nádobí
a pfiíbory, Ïaluzie, plechy, bloky od
motorÛ, soudky, konve, stanové kon-
strukce, apod.

Co nesbírat: folie spojené s papí-
rem a plastem (obaly od Ïv˘kaãek,
vnitfiní obal cigaretové krabiãky, pytlíky
od kávy, polévek, obaly od su‰enek, ara-
‰ídÛ, mraÏen˘ch krémÛ, obaly od trvan-
livého mléka v krabicích); nádoby nebo
jiné pfiedmûty kombinované s Ïelezn˘mi
ãi jin˘mi prvky apod.

Brìo Ti‰nov Gingo

Rekondiãní pobyt

Svaz postiÏen˘ch civilizaãními cho-
robami v âR, o. s., okresní v˘bor Brno-
venkov nabízí rekondiãní pobyt
v Jánsk˘ch Lázních v Hotelu
Astorie (smûr pod kolonádou) ve dnech
30. 6. – 10. 7. 2008. Doprava tam i zpût
je zaji‰tûna autobusem. Máme je‰tû
volná místa. Volejte na tel.: 549 413 171,
mob.: 607 242 138.
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Koãárky aÏ do ‰atny ve ‰kole?

„Prosíme maminky, aby nezajíÏdûly
s koãárky do haly a ‰aten, dûkujeme.“
Tak zní jiÏ nûkolik let údajn˘ „zákaz“
vjezdu koãárkÛ v zádvefií hlavního
vchodu do M· Sluníãko Na Rybníãku,
o kterém se psalo v minulém ãísle TN.

Je mou povinností se k ãlánku vyjád-
fiit, aby spoluobãané mohli posoudit zda
na‰e prosba je oprávnûná.

V souãasné dobû dochází do M· dennû
26 rodin, které pouÏívají koãárky
a 1x t˘dnû 15 rodiãÛ rovnûÏ s dûtmi
v koãárcích do cviãení rodiãÛ s dûtmi. Na
tomto v˘ãtu je patrné, Ïe s koãárky do
M· nepfiijíÏdûjí maminky ojedinûle, ale
ãasto a ve velkém poãtu.

Budova ‰koly je patrová, v pfiízemí je
50 a v patfie je 70 dûtí. V‰echny ‰atny
dûtí jsou v pfiízemí vedle vstupní haly,
která zároveÀ slouÏí jako ‰atna dûtí
jedné tfiídy. Pfies tuto halu musí projít
70 dûtí jiÏ v papuãkách do patra. Rodiãe
se do patra vyzouvají nebo pouÏívají ná-
vleky. Pfies halu pfiechází i 50 dûtí ze
spodních tfiíd, pokud jdou za aktivitami
nahoru, pfies halu se doná‰í do spodních
tfiíd 3x dennû jídlo z kuchynû a bûÏnû
a ãasto prochází v‰ichni zamûstnanci.

Neopl˘váme pracovními silami,
které by mohly zvládat i to, co není nutné
– úklid po prÛjezdu mnoha koãárkÛ,
které pfiijíÏdí témûfi prÛbûÏnû po cel˘
den. B˘vá zvykem, Ïe rodiãe nechávají
koãárky v zádvefií, kde nepr‰í, je tepleji.

Musíme pfiedev‰ím zajistit zdraví
a bezpeãnost dûtí ve ‰kole (uklouznutí
na pfiípadném mokru) a to udrÏováním
ãistoty a zásad hygieny.

PoÏadavky rodiãÛ vÏdy ochotnû
vyslechneme, zváÏíme, snaÏíme se
o fie‰ení k oboustranné spokojenosti,
hledáme kompromis.

Mamince – autorce ãlánku „Koãárky
v Ti‰novû“, jsme nabídli moÏnost, Ïe po

zazvonûní na tfiídu si uãitelka dítû pfie-
vezme u hlavního vchodu a odpoledne
ho obleãené u vchodu mamince pfiedá.

Druhá nabídka byla, aby si ma-
minka koleãka koãárku pfied vjezdem do
‰atny – haly oãistila, pokud to bude po-
tfiebné (bláto, mokro, psí v˘kaly).

Kompromis nepfiijala a nedala nám
potfiebn˘ ãas pro dal‰í diskusi a tuto
záleÏitost zaãala fie‰it vefiejnû.

Oslovili jsem ostatní maminky s ko-
ãárky a zjistili jsme, Ïe by jim bylo sice
pfiíjemné zajíÏdût s koãárky do haly –
‰aten, chápou v‰ak na‰e dÛvody, prosbu
respektují a nemají problém koãárek ne-
chat v zádvefií nebo pfied hlavním vcho-
dem v jiÏ oploceném areálu ‰koly.

Pro maminky, jejichÏ dûti mají tfiídy
v patfie, je zajíÏdûní koãárkÛ do haly na-
prosto bezpfiedmûtné – do horního patra
se s koãárkem stejnû nedostanou.

Zdá se nám, Ïe k takové reakci ne-
mûla tato maminka dostateãn˘ dÛvod.
Na‰í prosbû nevyhovûla, na dal‰í jed-
nání nevyãkala, s koãárkem jezdí pfies
halu dále bez  „komentáfiÛ a nevraÏi-
v˘ch pohledÛ zamûstnancÛ.“

Navrhujeme dal‰í fie‰ení. Do 5ti ‰a-
ten pofiídit na posazení pro malé dûti,
které si rodiãe berou z koãárkÛ s sebou
do M·, Ïidliãky s ohrádkou, které
slouÏí ke krmení dûtí u stolu.

Prosíme tímto vefiejnost o spoluprá-
ci. Pokud se najde nûkdo, kdo by se ta-
kové funkãní Ïidliãky i dfievûné rozklá-
dací chtûl zfiíci, doneste nám ji prosím
do M· nebo zatelefonujte, my si pro ni
rádi pfiijedeme (737 115 677, 549 415 256).

Vûfiíme, Ïe vefiejnost pochopí na‰e
dÛvody a prosba „Prosíme maminky,
aby nezajíÏdûly s koãárky do haly a ‰a-
ten“ bude rodiãi v M·  respektována.

J. Zemanová
fieditelka M· Sluníãko
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Volná místa v M·

Matefiská ‰kola v Boraãi se nachází
ve stfiedu obce u zastávky autobusu. Je
zde novû vybudovaná jídelna. PfiiváÏíme
obûdy a svaãinky z kuchynû
z Doubravníka, takÏe máme celodenní
provoz. Jsou zde moc hodné a ‰ikovné
paní uãitelky a spousta nov˘ch hraãek.
V souãasné dobû na‰i matefiskou ‰kolu
nav‰tûvují pouze místní dûti. Proto
bychom vám touto cestou chtûli nabíd-
nout volná místa v na‰i matefiské ‰kole.
BliÏ‰í informace vám ráda poskytne
fieditelka paní Eva âepiãková na
tel.: 549 418 734.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

V˘bûrové fiízení

Kongregace Milosrdn˘ch sester
III. fiádu sv. Franti‰ka v Brnû vyhla-
‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení mís-
ta fieditele/fieditelky Domova sv. AlÏbûty
– domova pro seniory v ÎernÛvce
u Ti‰nova

Pfiedpoklady: vysoko‰kolské vzdû-
lání, velmi dobré komunikaãní a organi-
zaãní schopnosti, schopnost motivace
a samostatné tvofiivé práce, znalost soci-
álnû-zdravotní problematiky, spolehli-
vost, obãanská a morální bezúhonnost,
praktikující katolík, základní uÏivatel-
ské znalosti práce na PC, fiidiãsk˘ prÛ-
kaz sk. B.

V˘hody: vzdûlání v sociálnû zdra-
votní oblasti, zku‰enosti v oblasti fiízení,
základní znalost pfiíslu‰n˘ch právních
norem (zákoník práce, zákon o sociál.
sluÏbách, apod.)

Pfiihlá‰ky k v˘bûrovému fiízení za-
‰lete s pfiiloÏen˘m Ïivotopisem a v˘pi-
sem z rejstfiíku trestÛ nejpozdûji do
16. 5. 2008 na adresu: Kongregace

Milosrdn˘ch sester III. fiádu
sv. Franti‰ka v Brnû, Grohova 18,
602 00, Brno 2 nebo na
e-mail: sestry.grohova@volny.cz
telefon 541 211 649, fax 541 240 553

Rajhradsk˘ hospic
… chceme Vám b˘t nablízku

DÛm léãby bolesti s hospicem
sv. Josefa je nejvût‰í hospic v âeské re-
publice. Nachází se v novû postavené
a modernû vybavené budovû v tichém
a klidném parku klá‰tera sester
Tû‰itelek v Rajhradû. Jeho v˘hodou je
v˘borná dostupnost v rámci celého
Jihomoravského kraje vãetnû ãásti
kraje Vysoãina. Do Rajhradu se dá poho-
dlnû a rychle dostat autem, autobusem
i vlakem.

Zafiízení disponuje 50 lÛÏky. Pacient
si mÛÏe zvolit jednolÛÏkov˘ nebo tfiílÛÏ-
kov˘ pokoj a jeho rodinní pfiíslu‰níci
a osoby blízké mohou vyuÏít hostinské
pokoje po celou dobu hospitalizace.

Hospic sv. Josefa je na prvním místû
urãen˘ onkologicky nemocn˘m pacien-
tÛm, ale v pfiípadû potfieby je otevfien˘
v‰em tûÏce nemocn˘m, ktefií potfiebují
lékafiskou, o‰etfiovatelskou a fyziotera-
peutickou péãi vãetnû ambulance.
Souãástí nabídky jsou rovnûÏ odlehão-
vací sluÏby pro pacienty, o které peãují
rodinní pfiíslu‰níci v domácím prostfiedí,
pokud potfiebují  pomoci v péãi, aby si
sami mohli odpoãinout – tento druh po-
moci rodinám je omezen na 3 mûsíce.

Do hospice, kter˘ zkraje roku 2009
oslaví 10 let svého pÛsobení, není tûÏké
poslat Ïádost, kterou vyplÀuje lékafi.
Pfiíjem je moÏné realizovat témûfi ihned
následující den po schválení bez dal‰ích
prÛtahÛ.

Hospic sv. Josefa v Rajhradû je
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otevfien˘ v‰em potfiebn˘m lidem, kte-
r˘m se personál snaÏí b˘t nablízku a ku
pomoci. BliÏ‰í informace naleznete na
internetov˘ch stránkách www.dlbsh.cz,
popfiípadû telefonicky na ãísle 420 547
232 223.

V˘stava na kolejích

Zveme k náv‰tûvû V¯STAVY NA
KOLEJÍCH – PROJEKT VAGON –
o tragick˘ch osudech lidí v holocaustu
v období 1939-1945. Pojízdná v˘stava
Muzea Slovenského národního povstání
v Ïelezniãních vagonech se po loÀském
úspûchu na Slovensku pfiesunula do
âeské republiky.

Zaãala 26. bfiezna v Praze a skonãí
23. ãervna v Terezínû. V Brnû bude
k vidûní na Hlavním nádraÏí od 28. 4.
2008 do 7. 5. 2008.

Nadaãní fond
manÏelÛ Livie a Václava Klausov˘ch
vás zve na kurz „Seniofii komunikují“

Zveme v‰echny seniory dÛchodového
vûku, ktefií dosud nemûli moÏnost
seznámit se s pouÏíváním a vyuÏitím
komunikaãních prostfiedkÛ jako ze-
jména internetu, mobilních telefonÛ
a platebních karet.

VyuÏijte 15ti hodinového, bez-
platného ‰kolení, které se bude konat
v Centru sociálních sluÏeb Ti‰nov.

Za 12 hodin se nauãíte vyuÏívat
sluÏby internetu, vãetnû základní obslu-
hy PC.

Základní obsluze mobilních telefonÛ
bude vûnována 1 hodina a 1 hodina
bude pro obsluhu platební karty.

Poslední hodina je urãena na pfiedá-
ní osvûdãení a ukonãení kurzu „Seniofii
komunikují“.

·kolení bude probíhat ve dnech 12. 5. –
16. 5. 2008 (od pondûlí do pátku – kaÏ-
d˘ den) od 9.00 hodin do 12.00 hodin
v Centru sociálních sluÏeb Ti‰nov,
Králova 1742 (Penzion).
Kapacita kurzu je 10 osob.

Podmínkou úãasti je pouze seniorsk˘
vûk a odevzdání  pfiihlá‰ky nejpozdûji do
pondûlí 5. 5. 2008 na adresu Centrum
sociálních sluÏeb Ti‰nov, Králova 1742,
666 01 Ti‰nov.
Tel.: 549 410 301-4
Fax: 549 410 308

MVDr.JÛza Martin
vedoucí Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov

Den Zemû

Den Zemû bylo moÏné oslavit na ná-
mûstí v sobotu 19. 4. s Ekoporadnou
Ti‰nov, Hnutím Brontosaurus a s nabíd-
kou biov˘robkÛ.

Foto: Z. Brzobohatá
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Ohlédnutí

16. bfiezna 2008 skonãil plodn˘ Ïivot
akademického malífie Emanuela
Ranného. Nemám nejmen‰í pfiedpokla-
dy hodnotit jeho celoÏivotní dílo umû-
lecké. Av‰ak protoÏe jsem ho od maliãka
znal jako pfiítele mého otce a na‰í
rodiny, dovolím si na nûho vzpomenout
pohledem z jiného úhlu.

JiÏ od nejútlej‰ího vûku jsem sly‰í-
val jeho jméno, nejãastûji pfii obûdû,
kdyÏ mÛj otec vyprávûl, co se událo ve
‰kole. Znal jsem tehdy skoro v‰echna
jména jeho ÏákÛ. Rann˘ zaãal brzy cho-
dit k nám, témûfi vÏdy obtûÏkán nûja-
k˘mi osobními problémy. Narodil se
v roce 1913 v Jugoslávii, kde byl jeho
otec na del‰ím pracovním zafiazení
jako zamûstnanec brnûnské Zbrojovky.

Kvûten ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Nedûle 18. 5. 12.15 házená – ml. Ïáci Kufiim
13.30 házená – st. Ïáci Kufiim
15.00 házená – muÏi B Sokolnice
17.00 házená – muÏi A Kufiim

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pátek 2. 5. 11.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Sobota 3. 5. 9.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Nedûle 4. 5. 9.00 – 16.00 Mezinárodní expozice minerálÛ

Úter˘ 6. 5. 9.30 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND
Stfieda 7. 5. 9.30 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND
Pátek 9. 5. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 12. 5. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 14. 5. 10.00 – 17.00 Dovednosti ÏákÛ SOU Lomnice
âtvrtek 15. 5. 9.30 – 17.00 prodej obuvi
Pátek 16. 5. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom potfieb
Pondûlí 19. 5. 9.00 – 17.00 dámská a pánská konfekce
Stfieda 21. 5. 10.00 – 17.00 FORTIKA – Gastrotour akademie
âtvrtek 22. 5. 10.00 – 17.00 prodej textilu Kulichovi
Pátek 23. 5. 9.00 – 17.00 prodej textilu Kulichovi
Sobota 24. 5. 9.00 – 17.00 prodej obuvi
Pondûlí 26. 5. 9.30 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 27. 5. 9.30 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND
Stfieda 28. 5. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 31. 5. FITCENTRUM – OCELOV¯ MUÎ
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Po nûm zfiejmû dûdí manuelní zruãnost,
preciznost i strojafiské my‰lení. Vrací se
s rodiãi do staré rodové chalupy ve ·tû-
pánovicích, které zÛstává vûrn˘ aÏ do
smrti. Brzy v‰ak ztrácí otce a kdyÏ se
matka znovu provdala, nedokáÏe s otãí-
mem najít spoleãnou fieã, ve vzduchu je
stále cítit napûtí. To zpÛsobuje jeho zá-
dumãivost, rozváÏnost aÏ nerozhodnost
a velikou nároãnost v jednání i v práci.

Pfii gymnazijním studiu v Ti‰novû si
jeho umûleckého nadání v‰ímá mÛj otec.
PrÛmûrn˘ prospûch naznaãuje, Ïe by by-
la vhodná jiná, nejlépe umûlecká ‰kola,
a tak na jeho doporuãení gymnázium
opou‰tí a pfiechází na studium brnûnské
·koly umûleck˘ch fiemesel a po jejím
absolvování na Akademii v˘tvarn˘ch
umûní v Praze. Tu dokonãuje v roce
1938. Obdivoval jsem ho, jak znal latin-
ské názvy v‰ech ‰lach a svalÛ, které pfii
námaze vystupují pod kÛÏí, a vyprávûl
mi, jak pouÏívali na akademii k malo-
vání vypreparované lidské konãetiny.
Jeho celoÏivotní zálibou byla jízda na
kole. Pamatuji, Ïe v roce 1938 nás nav-
‰tívil na Sykovci u Tfiech Studní, kde
jsem byl s otcem na prázdninách.
Mnohokrát jsem mu dûlal na kole rÛzné
úpravy, v závûru i z titanu, kter˘ byl
velmi pevn˘ a lehk˘. KdyÏ konãil praÏ-
ská studia, objevuje se na gymnáziu
nov˘ fenomén. SpoluÏaãky upozor-
Àují otce: „Prosím pane profesore,
Zdenka Samsonová moc hezky maluje“.
Po shlédnutí nûkolika jejich kreseb otec
zji‰Èuje, Ïe se jedná o mimofiádn˘ talent.
Útlá dívenka z Vohanãic nemûla lehk˘
osud. Její budoucí hluchonûmá matka,
za první svûtové války pracující na
statku, mûla ze strany statkáfie hrubé
zacházení, zvlá‰tû kdyÏ zjistil, Ïe ztratí
lacinou pracovní sílu. Ani po narození
se Zdenãin Ïivot nevyvíjí pfiíznivû.

KdyÏ matka za nevyjasnûn˘ch okol-
ností, snad pfii velké vodû, zmizí, stává
se ve dvou letech sirotkem. V̆ chovy se
ujímá babiãka, str˘c i ostatní pfiíbuzní.
Trudné mládí vytváfií ve Zdence citlivost
k pfiírodû, lidem, barvám. Na gymnáziu
uvaÏuje o studiu na ·kole umûleck˘ch
fiemesel, je pfiijata, dává v‰ak pfiednost
dokonãení gymnazijního studia. Po ma-
turitû se zapisuje na Filozofické fakultû
Masarykovy univerzity v Brnû, studium
v‰ak nenastoupila pro zhor‰enou hospo-
dáfiskou situaci rodiny. MÛj otec vycítil
podobnost povah Ranného a Zdenky
a kdyÏ je seznámil, zdá se, Ïe vznikla
láska na první pohled. Tak zaãínají ve
·tûpánovicích poãátky rodiny nadan˘ch
v˘tvarníkÛ. Po narození star‰ího
Emanuela a pozdûji Michala, ktefií oba
dûdí talent po rodiãích, je okruh rodiny
kompletní.

Rann˘ byl zpoãátku vûfiící katolík,
byl mnû také za kmotra pfii bifimování,
kdy mnû vûnoval na památku bibli.
Pozdûji byl mÛj otec za kmotra pfii kfitu
Michala. Za války se Rann˘ zúãastnil
odboje, vím, Ïe jiÏ dfiíve mu matka dala
otcovu pistoli. Maloval zejména protinû-
mecké letáky. V té dobû byl pracovnû
nasazen k letecké továrnû Diana
a zafiazen jako skladník na ti‰novském
nádraÏí. Zde byl také nasazen
Dr. Antonín Novák z Prahy, kancléfi
pravoslavné církve Cyrila a Metodûje.
Na spoleãné filozofické debaty Rann˘
ãasto vzpomínal. JiÏ za první republiky
se staly módou intelektuálÛ sympatie
ke komunizmu, to po válce pfiirozenû
je‰tû zesílilo. ManÏelé Ranní se s nad‰e-
ním a bezzi‰tnû vûnují socializaci ves-
nice, Zdenka vede obecní kroniku, kte-
rou doplÀuje krásn˘mi kresbami.
Rann˘ se pozdûji stává profesorem
·koly umûleck˘ch fiemesel, kde uãí více
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jak dvacet rokÛ. Jeho ãestnost a smysl
pro spravedlnost ãasto naráÏí na intriky
pfiedstaven˘ch a stranick˘ch funkcio-
náfiÛ. Pfiicházel k nám ãasto bezradn˘
a znechucen˘ a radil se s otcem.
Rodinná harmonie je naru‰ena tragic-
kou smrtí Michala a úplnû rozbita
v roce 1990, kdyÏ umírá Zdenka.
Ranného ãeká je‰tû dlouh˘ Ïivot vlka
samotáfie, kdy je mu nejbliÏ‰í práce
a jeho pes. RÛzné v˘pomoci v domác-
nosti nemají dlouhého trvání pro jeho
nároãnost k sobû i okolí. Rann˘ se ve
svém posledním desetiletí dále ponej-
více vûnuje umûlecké pozÛstalosti sv˘ch
drah˘ch zesnul˘ch. Vystavuje jejich
obrazy a kresby, vydává katalogy
a trvale umísÈuje jejich díla v galeriích.
Ale také i sám maluje, kreslí, vystavuje.
Vítá doma své pfiátele z blízka i daleka
a ãasto – dlouho ve svém malém ãerve-
ném Peugeotu – vydává se podívat na
krásy okolí a zúãastÀuje se kulturních
setkání na Ti‰novsku. Zklamán komu-
nistick˘mi ideemi a hlavnû Stalinovou
hrÛzovládou sbliÏuje se opût s církví, od
níÏ se kdysi odklonil pro tich˘ souhlas
Vatikánu v dobû nacistické totality.
Stává se poradcem pfii umûleck˘ch zása-
zích v klá‰tefie Porta coeli, kde tak rád
maluje, a za vûnování vût‰í ãástky na
jeho obnovu dostává se mu v˘tky.

V této situaci dochází k neãekané
a pro Ranného vzhledem k vysokému
vûku klíãové události. Poslední deseti-
letí se prostfiedí ve ·tûpánovicích oÏiví.
To uÏ ho nav‰tûvuje z USA paní Vali
Kallabová. Aã je mÛj otec tfiicet rokÛ po
smrti, má i v tomto prsty. Na titulní
stranû Fotorevue Ti‰nov je reprodukce
obrazu Ti‰nova od E. Ranného a uvnitfi
ãlánek Ing. Jana Laciny k jeho nedáv-
n˘m pûtaosmdesátinám. Tento ãasopis
se dostává do rukou dnes jiÏ sedmade-

vadesátileté paní A. Kallabové, která po
válce emigrovala s rodinou do USA.
Obraz jí pfiipomíná Ti‰nov, MüllerÛv
dÛm v popfiedí pÛvodnû rodinn˘ maje-
tek. Z ãlánku vypl˘vá, Ïe ji mÛj otec
pfied sedmdesáti lety uãil na ti‰novském
gymnáziu. Po navázání kontaktu
dochází k dohodû, Ïe obraz vyzvednou
její dcery. Odjedou, ale s jednou z nich
ze spoleãn˘ch zájmÛ vznikne pfiátelství,
písemné kontakty a za rok se opût vrací.
Îena s hlubok˘mi rodinn˘mi kofieny jak
v Ti‰novû, tak v Pfiedklá‰tefií, absol-
ventka prestiÏní americké univerzity,
dlouholetá vedoucí nakladatelství mezi-
národní nadace, posupnû mûní své mo-
derní padesátileté prostfiedí v USA za
spoluhospodafiení v kouzelné staré cha-
lupû generací Rann˘ch. Pomáhá
Rannému s pfiijíÏdûjícími odborníky,
pfiípravou v˘stav a publikací. Pozdûji se
o nûho vûrnû stará doma aÏ do konce,
jak jsem sám pfii posledních náv‰tûvách
vypozoroval.

A na vysvûtlení tûch slaboduch˘ch
malomû‰Èáck˘ch úvah, které kolují.
DÛm je jiÏ více neÏ dva roky prodán
mladému umûleckému páru, se kter˘m
se Rann˘ jiÏ dfiíve znal,  a tak snad
zÛstane kontinuita umûleckého stánku
zachována. A to bylo jistû poslední
Ranného pfiání. Syn Emanuel, také
úspû‰n˘ v˘tvarník nadaného rodu,
dávno zakotvil v Tfiebíãi, se kterou
se sÏil a odkud vystavuje v republice
i v zahraniãní.

Zhodnocení umûlcova odkazu se jistû
chopí jiní, povolanûj‰í. Myslím v‰ak,
Ïe tento ãlánek pomÛÏe pochopit
Ranného Ïivot s jeho klady i zápory,
se v‰emi souvislostmi a v celém rozsahu.

Karel Krejãí
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Sport

Úspû‰ná sezona mlad˘ch
basketbalistÛ

V leto‰ní premiérové soutûÏi U20
(mladí basketbalisté do 20 let) se druÏ-
stvu SKB Ti‰nov dafiilo. V koneãné ta-
bulce obsadili 1. místo a jako vítûzové
oblastního pfieboru se mohou zúãastnit
kvalifikace o nejvy‰‰í soutûÏ, o ligu U20.

SoutûÏ se hrála systémem dvojzá-
pasÛ v jednom dni.  Ti‰nov dokázal

v‰echny své domácí zápasy vyhrát
a tedy kaÏdého soupefie dvakrát doma
porazit. Z palubovek hostÛ si shodnû
vÏdy odvezl po jednom vítûzství a jedné
poráÏce, i kdyÏ nûkteré byly velmi zby-
teãné.

Po odchodu 3 hráãÛ do soutûÏe muÏÛ
a po doplnûní mlad˘mi chceme v pfií‰tím
roce na tento úspûch navázat.

Ladislav Havlík, trenér U20

DruÏstvo U V P Skóre B

1. SKB Ti‰nov 16 12 4 1242:1041 28

2. Lokomotiva Bfieclav 16 12 4 1126:1028 28

3. BCS Husovice 16 7 9 1138:1139 23

4. ASK Blansko 16 7 9 1142:1193 23

5. SKB âernovice 16 2 14 1003:1250 18

D BK Moravská Slávia 0 0 0 0:0 0

Pofiadí v kategorii „U20 - OP“, Poslední aktualizace: 18. 4. 2008, 20.34
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Pfiání

Blahopfiání zaslouÏilé cviãitelce Sokola
Blahopfiejeme sestfie
Helenû Pla‰ilové
k jej ímu Ïivotnímu
jubileu a zároveÀ jí dûku-
jeme za dlouholetou
a obûtavou cviãitelskou
práci v tûlov˘chovû.

V̆ bor Sokola Ti‰nov

Vzpomínky

Dne 22. 4. 2008 uplynuly
jiÏ 3 roky, kdy nás navÏdy
opustila na‰e manÏelka,
maminka a babiãka, paní
EMÍLIE DRÁBÍKOVÁ.
Stále vzpomíná manÏel
a dcery s rodinami.

Dne 13. dubna jsme
vzpomnûly 13. smutné
v˘roãí úmrtí paní
MARIE DVO¤ÁKOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpo-
meÀte s námi. Za tichou
vzpomínku dûkují man-

Ïel a dcery s rodinami.

Bolestn˘m pro nás
navÏdy zÛstane 5. kvûten,
kdy pfied 20-ti léty nás
navÏdy opustil neza-
pomenuteln˘ manÏel,
tat ínek a dûdeãek
pan BO¤IVOJ PECKA.

„Vzpomínky na Tebe se kaÏdodennû vra-
cejí. Nikdy nezapomeneme!“ Kdo jste ho
znali, prosím, vzpomeÀte s námi.
ManÏelka Gabriela a dûti s rodinami.

Dne 27. dubna 2008 uplynuly 3 roky ode
dne, kdy nás beze slova rozlouãení navÏdy
opustil ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan FRANTI·EK OPLU·TIL.

S láskou vzpomíná manÏelka, syn
Franti‰ek a syn Petr s rodinou.

Dne 2. kvûtna 2008
to bude 6 let, co nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná manÏelka,
maminka a babiãka,
paní EVA PILNÁ.
Stále vzpomíná manÏel,

dûti s rodinami a pfiátelé.

Dne 21. dubna uplynulo
15. smutné v˘roãí, kdy
nás navÏdy opustil man-
Ïel, tatínek, dûdeãek,
tchán pan ING. LJU-
BEN SOTIROV. Stále
vzpomínají manÏelka

a dûti s rodinami.

Dne 25. dubna uplynulo
21 rokÛ co nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan MILOSLAV
·TùRBA. Dûkujeme
v‰em kdo vzpomenou

s námi. ManÏelka a dcera s rodinou.

Dne 1. 5. uplynou
4 smutné roky, kdy nás
náhle  opust i l  ná‰
milovan˘ syn a bratr
MICHAL ÎÍLA. Za ti-
chou vzpomínku tûch,
kdo ho znali a mûli rádi,

dûkují rodiãe a sestra.

Dne 17. 4. uplynulo 28 rokÛ, co nás
opustil ná‰ milovan˘ otec, dûdeãek
a pradûdeãek pan JIND¤ICH RAUS,
ti‰novsk˘ obchodník. A 30. 4. uplynulo
13 rokÛ od úmrtí jeho manÏelky
MARIE – matky, babiãky a prababiãky.
Kdo jste je znali vzpomeÀte s námi.
Dcera s rodinou.
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiáte-
lÛm a znám˘m, ktefií se
pfii‰li naposledy rozlouãit
s na‰í milou mamin-
kou, babiãkou a praba-
biãkou, paní BOÎENOU
B E N E · O V O U .

Dûkujeme téÏ za projevenou soustrast
a kvûtinové dary. Dcery Alena, Dagmar 
a Zlata.

Inzerce

Hledám byt ke koupi v Ti‰novû 2+1
nebo 3+1. Tel.: 608 101 405

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

Hledám pronájem r. domu nebo bytu
pro 5ti ãlennou rodinu s dûtmi v Ti‰novû
a okolí do 8 km. Tel.: 777 339 679

Pronajmu rekonstruovan˘ a zafiízen˘
byt 1+1 na ul. Kvûtnická. Cena
6.800-, Kã. Tel.: 603 404 610

Pronájem bytu 1+1 na Kvûtnici, cena
dohodou. Voln˘ od 1. 5. 2008 Telefon:
608 844 520, 724 954 929

Pronajmu dlouhodobû byt 2+1 v OV
Ti‰nov-Klucanina. Tel.: 723 460 516

Kondice, elán? Tip: www.fajnhubni.cz

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

Prodám pfiívûsn˘ vozík kryt˘ pozin-
kovan˘m plechem, dva zámky. LoÏná
plocha: délka 1520, ‰ífika 1170, v˘‰ka
830. Cena: 9.950,- Kã. Mob.: 606 785 430

Prodám dlaÏební nové kostky 4/6,
2-3tuny, se Ïluto‰ed˘m zabarvením.
Mob.: 606 785 430

Prodám proutûné ko‰e rÛzné veli-
kosti a sklenûné demiÏony 10l a 5l.
Tel.: 737 199 944 po 18. hod

Koupím maringotku pro stání na
zahradû. Tel.: 775 214 313

Povedu daÀovou evidenci a podvojné
úãetnictví vãetnû mezd a daní men‰ím
firmám. Tel.: 774 441 467, 724 932 861

Koupím kfieslo s opûrkou hlavy – u‰ák.
Tel.: 604 908 791, 511 110 864

Prodám nová plast. okna (2kusy)
zn. Deceuninck (5ti komorová),‰=154cm,
v˘‰ka=160cm (bílá), cena 5.000,- Kã za
kus. Tel.: 776 174 019

Provádím montáÏ a ladûní satelitního
zafiízení na TV. Tel.: 739 213 681 ve
v‰ední den po 14.30 hod.

Hledám sezónní dûlníky do staveb-
nictví, moÏno i brigádníky.
Tel.: 739 209 545

Provádím v˘kopové práce.
Tel.: 737 722 153

Hledám práci na ãásteãn˘ úvazek,
nejlépe úklid v Ti‰novû. Tel.: 732 210 063

Pfiijmeme zedníka do prac. pomûru,
moÏno také na brigádu, ãi Ïivnostníka.
Práce pouze v âebínû. Informace
tel.: 603 441 453

Z· Ti‰nov, Smí‰kova pfiijme do pra-
covního pomûru ‰kolníka. Podrobnûj‰í
informace na fieditelství ‰koly.
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Jazyková ‰kola hledá lektora AJ pro
Ti‰nov. Tel.: 777 240 925

Hotel Kvûtnice pfiijme noãní recepãní.
Vhodné pro star‰í Ïeny, maminky na
MD, Ïeny v ãásteãném invalid. dÛchodû. 
Tel.: 603 894 613, 549 410 370

Pfiijmeme pomocného kuchafie
(kuchafiku) do restaurace v Hradãanech,
za v˘hodn˘ch platov˘ch podmínek.
Kontakt: 549 415 617, mob.: 603 819 198

Restaurace Ti‰novská rychta pfiijme
brigádnû spolehlivého pracovníka do
obsluhy. Praxe v˘hodou. Tel.: 603 922 974

HERNA CAMPANULA nám. Míru
pfiijme barmana nebo barmanku. Info
na baru. Tel.: 608 822 144
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Základní organizace Ti‰nov

Vyjádfiení k projektu vybudování

bioplynové stanice (BPS) v Ti‰novû:

• Jedné se o ekologicky vysoce pfiínosn˘ projekt, zdroj obnovitelné
energie. Navrhovaná vícestupÀová technologie má dokonale
fie‰en˘ cel˘ cyklus fermentace. Jako takov˘ ho jednoznaãnû
podporujeme. Zpracování bioodpadÛ v˘znamnû pfiispûje k fie‰ení
likvidace tohoto druhu odpadu.

• Souãasnou vyhrocenou situaci, aÏ obecnou hysterii proti v˘stavbû
BPS, vnímáme kromû zmanipulování vefiejnosti úãelovû upraven˘mi
argumenty odpÛrcÛ (hrozby silného zápachu, nesprávné informace
o mnoÏství dopravy, srovnávání s jin˘mi typy BPS apod.) také
jako následek nedostateãného informování ze strany vedení
mûsta a absence zapojení vefiejnosti do rozhodování. DÛsledkem
toho je vefiejnû prospû‰n˘ projekt chápán témûfi jako ohroÏení
Ïivotního prostfiedí ve mûstû. Pfiitom opak je pravdou.

• Podporujeme vybudování bioplynové stanice v prÛmyslové zónû
„Díly pod mûstem", kter˘ je územním plánem k obdobné ãinnosti
vhodn˘. Zde jejím provozem ani dopravou k ní  nebude obtûÏována
bytová zástavba, neboÈ je zde dobré napojení na silnici II. tfiídy.

• Vûfiíme, Ïe vedení mûsta tento projekt manaÏersky úspû‰nû
zvládne a ponechá si nad ním trvale kontrolu, aby bylo zaruãeno
dodrÏování provozního a technologického fiádu, které je zárukou,
Ïe obãané nebudou provozem Ïádn˘m zpÛsobem obtûÏováni.

• Vûfiíme, Ïe bude BPS provozována  tak, aby obãanÛm mûsta
pfiiná‰ela prospûch. Uvítali bychom v budoucnosti návaznost
na vefiejnû prospû‰n˘ projekt typu men‰ího plaveckého bazénu
ãi dohfiívání mûstského koupali‰tû, kde by mohla b˘t vzniklá
energie a odpadní teplo z BSP vyuÏíváno.

Za ZO Strany zelen˘ch: Mgr. ZdeÀka Dohnálková, Pavel Brzobohat˘, Ing. Jifií Schneider, Ph.D.



42 TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2008



43TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2008



TI·NOVSKÉ NOVINY 7/2008. 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. 9/2008) vyjde 14. kvûtna 2008 (uzávûrka textÛ i inzerce je 5. 5. 2008).


