
roãník XXII. ãerven 2012 ãíslo 12

www.tisnov.czVy‰lo 27. 6. 2012

IV. roãník festivalu
Hudbou pro Unicef 2012.
Foto: Zdenûk Svoboda



âervnové slovo radní

2 TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2012

aãala bych tradiãnû pfiipomenu-
tím jedné z ãervnov˘ch pranos-
tik: „Netfieba v ãervnu o dé‰È

prositi, pfiijde, jak zaãne se kositi“.
O její pravdivosti jsme se mohli v tûchto
dnech pfiesvûdãit, pr‰elo opravdu vy-
datnû, takÏe se pfiíroda kolem nás ve-
sele zelená, a také na zahradách dou-
fám bude dobrá úroda. Snad bude de‰tû
bûhem prázdnin jen pfiimûfienû a ne-
bude kazit bezstarostné proÏití dovole-
n˘ch a prázdnin, coÏ srdeãnû pfieji v‰em
ãtenáfiÛm Ti‰novsk˘ch novin.

·koly jsou dobrá a potfiebná zafiízení
a v ãervnu je na nich nejkrásnûj‰í to, Ïe
konãí. Rodiãe ‰kolou povinn˘ch dûtí jiÏ
jistû naplánovali péãi bûhem prázdnin,
tu k babiãce, tu na tábor, v˘lety, hory,
koneãnû se rodiny pospolu uÏijí.
Spoleãné prázdniny b˘vají ãasto provûr-
kou vzájemn˘ch vztahÛ, vÏdyÈ mnohé
rodiny se bûhem ‰kolního roku vidí jen
nûkolik minut dennû, dûti tráví ãas
v krouÏcích, rodiãe v práci, a náhle: celé
dny spoleãnû! Není divu, Ïe ten nezvyk
obãas pfiiná‰í roztodivné záÏitky v‰eho
druhu, od tûch nejhezãích, kdy zjistíme,
jak bájeãné máme dûti, aÏ k tûm nejhor-
‰ím, kdyÏ zjistíme, Ïe na‰e dûti jsou pfií-
‰erné a my jako rodiãe, ehm… Ale právû
pfies prázdniny je vhodná doba ke sblí-
Ïení. Pro uãitele jsou prázdniny ‰ancí
naãerpat novou energii k jejich nelehké
práci. Vzdûlávat dne‰ní mladou gene-
raci je v dobû informaãních technologií
nároãné, Ïáci ãasto vyhledávají infor-
mace zdatnûji neÏ uãitelé ãi rodiãe a do-
mnívají se, Ïe to uÏ je to vzdûlání, kdyÏ
jsem si to na‰el na síti. Ale kritické vy-
hodnocení nalezen˘ch informací musí
dûti nûkdo dospûl˘ uãit, aby se staly in-
formovan˘mi a sebevûdom˘mi obãany,
ktefií budou rozumût svûtu, svût bude
rozumût jim a pfiedev‰ím se nauãí rozu-
mût sami sobû, coÏ b˘vá to nejtûÏ‰í.

Nûktefií obãané ov‰em svûtu nero-
zumí a svût nerozumí jim, proto rádi své
neporozumûní utápûjí v alkoholu, ãasto
i na vefiejnosti. Na základû stíÏností
a podnûtÛ obãanÛ mûsta byla pfiipra-
vena a 14. ãervna 2012 zastupitelstvem
schválena nová mûstská vyhlá‰ka
ã. 2/2012, zabezpeãující místní záleÏi-
tosti vefiejného pofiádku a urãující ve-
fiejná prostranství, na kter˘ch se zaka-
zuje konzumace alkoholick˘ch nápojÛ.

Jiní obãané si zase myslí, Ïe svûtu
rozumí aÏ moc dobfie, spoléhají na své
‰tûstí a opakovanû ho pokou‰ejí ve snaze
koneãnû vyhrát na hracím automatu,
v ruletû, pfii sázkov˘ch hrách. Îe se jim
to mnohdy nedafií a jak to ãasto konãí, to
vidíme nejenom ve filmech. Vzhledem
k vÛli zastupitelÛ z konce roku 2011
k omezení hazardních her ve mûstû
byla schválena i dal‰í vyhlá‰ka mûsta
Ti‰nova ã. 3/2012, stanovující zákaz pro-
vozování loterií a jin˘ch podobn˘ch her
na celém území mûsta. BohuÏel se ne-
mÛÏe vztahovat na zafiízení jiÏ povo-
lená pfied 1. 1. 2012, tûm dobu platnosti
povolení omezí ministerstvo financí zá-
konnû tak, aby jejich platnost skonãila
nejpozdûji koncem r. 2014. Doufám, Ïe
obû vyhlá‰ky povedou ke zlep‰ení po-
fiádku a fiádu ve mûstû.

Polovina ãervna také pfiinesla nûko-
lik personálních zmûn v mûstském ú-
fiadu a jeho zafiízeních. Do funkce tajem-
níka mûstského úfiadu byl jmenován
Ing. Tomá‰ Halas, vítûz v˘bûrového fií-
zení. Aktuálnû probíhá v˘bûrové fiízení
na místo vedoucího odboru správy ma-
jetku a investic, kdyÏ stávající vedoucí
poÏádal o uvolnûní z této funkce. Z místa
vedoucí kina Svratka odchází do dÛchodu
po dlouholeté dobré a obûtavé práci paní
Marie Vejvodová. Nov˘ vedoucí, vze‰l˘
také z v˘bûrového fiízení, Ing. Jan
Pernica, nastoupí jiÏ k 1. ãervenci.

Z
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Dal‰í v˘bûrová fiízení probûhla na
místa fieditelek matefiské ‰koly a Domu
dûtí a mládeÏe, vybraní vedoucí v‰ak
nejsou do uzávûrky tohoto ãísla TN do
funkcí jmenováni. Pfieji v‰em nov˘m
ãi staronov˘m zamûstnancÛm mnoho
úspûchÛ v jejich práci.

Závûrem svého úvodníku bych chtûla
pfiipomenout v˘roãí novodob˘ch
Ti‰novsk˘ch trhÛ, které byly zahájeny
právû v ãervnu pfied 5 lety. U jejich
zrodu stálo sdruÏení  Za sebevûdomé
Ti‰novsko, které se dlouhodobû vûnuje
kampani „Potfiebuje Ti‰novsko super-

markety?“. Pro podporu prodeje míst-
ních produktÛ od malov˘robcÛ a ekoze-
mûdûlcÛ pfiipravilo tehdy projekt, kter˘
byl finanãnû podpofien Jihomoravsk˘m
krajem, fondy ESF EU a mûstem
Ti‰novem. Bylo zakoupeno prvních
11 stánkÛ. Mám velkou radost z toho, Ïe
se tato my‰lenka, u jejíhoÏ zrodu jsem
stála, naplnila a Ïe v sobotu dopoledne
mÛÏeme koupit zdravé a lokálnû vypûs-
tované potraviny a ti‰novské námûstí je
tak Ïiv˘m místem setkávání.

ZdeÀka Dohnálková

Nabídka prodeje bytÛ

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

Voln˘  ãtyfipokojov˘ byt ã. 1723/1
o v˘mûfie 92,03 m2 v 1. patfie budovy ã. p.
1722, 1723 a 1724 na ul. Kvûtnická
v Ti‰novû vãetnû spoluvlastnického po-
dílu ve v˘‰i  id 15/320 na spoleãn˘ch
ãástech domu ã. p. 1722, 1723 a 1724
a na pozemcích parc. ã. st. 1980, 1981,
1982/1 a 1982/2 v k. ú. Ti‰nov.
Minimální nabídková cena ãiní
1 832 940,- Kã.

Voln˘ dvoupokojov˘ byt ã. 923/1
o v˘mûfie 55,70 m2 v suterénu budovy
ã. p. 923, 924 a 925 na ul. Jamborova
v Ti‰novû, vãetnû spoluvlastnického po-
dílu ve v˘‰i  id 10/430 na spoleãn˘ch
ãástech domu ã. p. 923, 924 a 925 a na
pozemcích parc. ã. st. 1011, parc. ã. st.
1012 a parc. ã. st. 1013 v k. ú. Ti‰nov.
Minimální nabídková cena ãiní
824 553,- Kã.

Voln˘ tfiípokojov˘ byt ã. 1677/2
o v˘mûfie 82,60 m2 v pfiízemí budovy ã. p.
1677, 1678 na ul. Králova v Ti‰novû

vãetnû spoluvlastnického podílu ve v˘‰i
id 12/190 na spoleãn˘ch ãástech domu
ã. p. 1677, 1678 a na pozemcích parc.
ã. st. 1592 a parc. ã. st. 1686 v k. ú.
Ti‰nov. Minimální nabídková cena ãiní
1 369 458,- Kã.

Voln˘ tfiípokojov˘ byt ã. 1677/7
o v˘mûfie 85,19 m2 ve 4. patfie budovy
ã. p. 1677, 1678 na ul. Králova v Ti‰novû
vãetnû spoluvlastnického podílu ve v˘‰i
id 12/190 na spoleãn˘ch ãástech domu ã.
p. 1677, 1678 a na pozemcích parc. ã. st.
1592 a parc. ã. st. 1686 v k. ú. Ti‰nov.
Minimální nabídková cena ãiní
1 621 008,- Kã.

Nová nabídka
Voln˘ tfiípokojov˘ byt ã. 995/2

o v˘mûfie 73,22 m2 ve 2. patfie budovy
ã. p. 995 na ulici Halasova v Ti‰novû
vãetnû spoluvlastnického podílu ve v˘‰i
id 11/400 na spoleãn˘ch ãástech domu
ã. p. 995 a na pozemcích parc. ã. st. 1196
a 1195 v k. ú. Ti‰nov.

Minimální nabídková cena ãiní
1 334 340, -Kã.

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

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

Zámûry jsou zvefiejnûny na www.tis-
nov.cz v sekci zastupitelstvo, rada – do-
kumenty mûsta – zámûry – zámûr ze
dne 23. 3. 2012 a ze dne 15. 6. 2012
nebo v aktualitách i s fotkami.

Úpravy dopravního znaãení

Stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích: v obci
a v k. ú. âernvír na pozemní komuni-
kaci – krajské silnici ã. II/387 spoãíva-
jící v posunutí stávajícího dopravního
znaãení IS 12a „Obec“ a IS 12b „Konec
obce“ cca o 80 m ve smûru z obce âern-
vír na mûstys Doubravník.

Vefiejná vyhlá‰ka o oznámení opat-
fiení obecné povahy vztahující se k uve-
denému stanovení místní úpravy pro-
vozu v obci âernvír bude vyvû‰ena
8. 6. 2012.

Opatfiením obecné povahy ze dne
11. 6. 2012 byla stanovena místní 
úprava provozu na pozemních komu-
nikacích ve mûstû Ti‰nov (katastrální
území Ti‰nov, katastrální území Jamné
u Ti‰nova, katastrální území Pej‰kov
u Ti‰nova, katastrální území Hájek
u Ti‰nova), ãímÏ by následnû mûlo dojít
k aktualizaci stávajícího dopravního
znaãení. V̆ kresová dokumentace je zve-
fiejnûna na webov˘ch stránkách mûsta
Ti‰nov.

Vefiejná vyhlá‰ka o oznámení opat-
fiení obecné povahy vztahující se k uve-
denému stanovení místní úpravy pro-

vozu ve mûstû Ti‰nov bude vyvû‰ena
11. 6. 2012.

Odbor dopravy MûÚ Ti‰nov

Harmonogram v˘roby
Ti‰novsk˘ch novin ve
druhém pololetí roku 2012

âÍSLO TN POSLEDNÍ TERMÍN
P¤ÍJEM VYDÁNÍ TN

P¤ÍSPùVKÒ
A INZERCE
do 17.00 hod.

13 9. 7. 2012 18. 7. 2012
14 13. 8. 2012 22. 8. 2012
15 3. 9. 2012 12. 9. 2012
16 17. 9. 2012 26. 9. 2012
17 8. 10. 2012 17. 10. 2012
18 22. 10. 2012 31. 10. 2012
19 5. 11. 2012 14. 11. 2012
20 19. 11. 2012 28. 11. 2012
21 3. 12. 2012 12. 12. 2012

Nelegální sjezdová traÈ
na Klucaninû

Mnozí náv‰tûvníci lesÛ Klucaniny si
jistû v‰imli sjezdov˘ch tratí (freeride) od
rozhledny, která od minulého roku kfiíÏí
nûkteré cesty. Zpoãátku byla trasa
pouze vyjetou stopou v mladém porostu
mezi stromy, nedocházelo k jejich po‰ko-
zení, a proto byla i tolerována. V sou-
ãasné dobû jiÏ jsou trasy 2, navíc pfii-
byly pfiekáÏky, zahloubené zatáãky,
umûle vytvofiené odrazové rampy a pro-
hlubnû. Bikefii tak v˘znamnû naru‰ili
pÛdní povrch, po‰kodili kofienov˘
systém a olámali vûtve mlad˘ch stromÛ
podél trati.

Z pohledu lesního zákona je v lesích
„zakázáno mimo lesní cesty a vyznaãené
trasy jezdit na kole, na koni, na lyÏích
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nebo na saních“, o motorkách a ãtyfikol-
kách nemluvû! Jedná se tedy o zakáza-
nou ãinnost.

V republice je mnoho sjezdov˘ch
tratí (freeride), nejblíÏe Bikepark
Klínek v Pfiedklá‰tefií.  V‰echny jsou
zpravidla na sjezdovkách, u sjezdovek
nebo pod lanovkami (v lyÏafisk˘ch areá-
lech) mimo lesní porosty, kde bikefii vy-
uÏijí i dopravu kola na kopec.

Dne 12.6.2012 provedla âeská in-
spekce Ïivotního prostfiedí kontrolu
hospodafiení na lesních porostech v ma-
jetku mûsta Ti‰nov. V hospodafiení âIÎP

Ïádné nedostatky neshledala kromû
v˘‰e zmínûn˘ch sjezdov˘ch tratí. Mûsto
má v termínu do 15.7.2012 na tûchto
tratích odstranit pfiekáÏky, asanovat
pÛdu a zváÏit znepfiístupnûní porostu.

Mûsto Ti‰nov jako vlastník pfiedmût-
n˘ch pozemkÛ vyz˘vá bikery pfiípadnû
rodiãe bikerÛ, aby dal‰í podobné aktivi-
ty na lesních pozemcích jiÏ dále nerozví-
jeli, pfiekáÏky budou odstranûny v uve-
deném termínu. V souãasné dobû zji‰Èu-
jeme totoÏnost bikerÛ z dostupn˘ch ma-
teriálÛ.

Odbor správy majetku a ivestic

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

Letní pfiehlídka amatérsk˘ch divadel
Divadélko Na stromû (Brno)

„KdyÏ se zhasne“
19. ãervence v 19.00 hod.

velk˘ sál MûKS
Skvûlá konverzaãní
komedie o dvou man-
Ïelsk˘ch párech 
a jednom povedeném
veãírku.
Autofii: Michaela
DoleÏelová & Roman
Vencl. ReÏie: Jan ¤íha.
Vstupné 60,- Kã

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

zahrada a velk˘ sál MûKS
Zahrají Alia Tempora, Pátá ruka, The

Weathermakers, Z hru‰ky dolÛ a dal‰í.
Jako speciální host brnûn‰tí smyãcoví
Clawed Forehead – kromû pfievaÏující
vlastní tvorby hrají covery od skupin
Metallica, Apocalyptica, Faith No More,
Muse, Rammstein, Pink Floyd ad.

Speciální host festiválku brnûnská
skupina Clawed Forehead.

Letní pfiehlídka amatérsk˘ch divadel
Divadlo Prkno (Veverská Bít˘‰ka)

„Dámská ‰atna“
26. ãervence v 19.00 hod.

velk˘ sál MûKS (v pfiípadû pûkného
poãasí zahrada MûKS)
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Dámská ‰atna je místo, kde se
v‰echno urãuje, probírá, ovlivÀuje, posu-
zuje a rodí... o Ïivotû ãtyfi Ïen, které ho
zasvûtily divadlu, ãtyfii kolegynû, kama-
rádky a soupefiky...
Autor: Arno‰t Goldflam
ReÏie: Pavel Va‰íãek
Vstupné 60,- Kã

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

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

V̆ stava unikátních fotografií zápa-
dokanadsk˘ch totemÛ, která je dopl-
nûná indiánsk˘mi pfiedmûty a pracemi
ÏákÛ ti‰novsk˘ch základních ‰kol,
vznikla ve spolupráci se Spoleãností
pfiátel Kanady a RCI, 1. Brìo Ti‰nov
– Gingo, Z· nám. 28. fiíjna a Z·
Smí‰kova.
Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

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

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

vidût rozsáhlou kolekci obrazÛ Josefa

Jambora sestavenou z muzejních a sou-
krom˘ch sbírek.

P¤IPRAVUJEME

Koncert skupiny JABLKO≈
10. srpna v 19.00 hod.

zahrada MûKS
JablkoÀ je setkáním Georga

Friedricha Händela s praãlovûkem.
Svérázná hudba skupiny, která se s ne-
v‰edním nadhledem pohybuje na hrani-
cích moderní váÏné hudby a popu.
Vstupné 150,- Kã

Letní pfiehlídka amatérsk˘ch divadel
Divadlo NABOSO (Boskovice)

„Uvafieno“
30. srpna v 19.00
velk˘ sál MûKS

Rafinovan˘ a experimentální
TopolÛv dramatick˘ text pátrá po kofie-
nech zla v mnoha rovinách... Netradiãní
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formou napsaná hra o osudech tfií vrahÛ
setkávajících se v jedné cele vybízela
k experimentálnûj‰ímu divadelnímu
zpracování.

Divadlo NABOSO s inscenací
Uvafieno zvítûzilo na celostátní pfie-

hlídce amatérského ãino-
herního divadla ve Volyni
a získalo nominaci na
JiráskÛv Hronov.
Vstupné 60,- Kã

PRONÁJMY PROSTOR
MûKS

MûKS nabízí prostory ob-
jektu na Ml˘nské 152
(velk˘ sál, mal˘ sál, foyer,
zahrada, kuchyÀka aj.)
a v Muzeu mûsta Ti‰nova
na Jungmannovû 80 (sty-

lová kavárna, vnitfiní terasa) ke krátko-
dob˘m pronájmÛm.  RÛznû velké pro-
story dle potfieby, ve‰keré potfiebné
zázemí, neru‰ené soukromí.

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

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
30. 6. Festiválek U Palce nádvofií domu 20.00 Café U Palce

U Palce
1. 7. Moravsk˘ Ultra Maraton Z· Lomnice 14.00 Z· Lomnice

– I. etapa
4. 7. Moravsk˘ Ultra Maraton nám. Míru Ti‰nov 14.00 âeská asociace

– IV. etapa a 15.00 ultramaratoncÛ
5. 7. Slavnosti Per‰tejnského Nedvûdice, mûstys

–8. 7. panství hrad Per‰tejn Nedvûdice
7. 7. Bigbítová noc hfii‰tû Îelezné 19.00 Îelezné

– hfii‰tû Horka
7. 7. JazzFest Brno nádvofií domu 20.00 Café U Palce

U Palce
8. 7. Závûreãn˘ koncert synagoga Lomnice 14.00 LSDa Lomnice

sborov˘ch ateliérÛ
19. 7. KdyÏ se zhasne velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

– divadelní pfiedstavení
21. 7. Festival místních kapel zahrada a velk˘ 15.00 MûKS

sál MûKS – 24.00
26. 7. Dámská ‰atna velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

– divadelní pfiedstvení
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Závûr ‰kolního roku

VáÏení a milí ro-
diãe, pfiátelé ‰koly,
je mi potû‰ením,
Ïe vás pfied závû-

rem ‰kolního roku mohu jiÏ poãtvrté
oslovit prostfiednictvím Ti‰novsk˘ch no-
vin. ·kolní rok se ch˘lí ke svému závûru
a nastává pfiíleÏitost ohlédnout se
a zhodnotit, co dobrého, ale i ‰patného
nám pfiinesl. Vûfite, Ïe událostí, kter˘mi
se ‰kola mÛÏe pochlubit, nebylo málo
a myslím, Ïe mohu b˘t právem py‰ná na

na‰e Ïáky i své kolegy. JiÏ zahájení le-
to‰ního ‰kolního roku bylo v˘jimeãné.
Bûhem prázdnin ‰kola pro‰la kompletní
revitalizací spoãívající ve v˘mûnû oken
a zateplení budovy. Tato nároãná akce
s sebou nesla nemalé komplikace a pro-
blémy, ale nakonec se v‰e podafiilo
zdárnû vyfie‰it a po pern˘ch a tûÏko
uvûfiiteln˘ch 60 dnech jsme se doãkali.
·kola se stala novou dominantou mûsta
a hned  první topná sezóna splnila na‰e
oãekávání. Provedená rekonstrukce v˘-
raznû pfiispûla k nemalé úspofie energií
a téÏ ke zlep‰ení komfortu v budovû.

·koly

Nová v˘stava na ÎernÛvce

Od 3. ãervence 2012 mÛÏete
v Domovû sv. AlÏbûty nav‰tívit novou
v˘stavu fotografií ICLic. Václava
Trmaãe – „CIK CAK CVAK“.

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe ti‰novsk˘
rodák Václav Trmaã nás kaÏdoroãnû
pfiekvapí originálními pohledy na svût
skrze objektiv svého fotoaparátu.
Tentokrát vybral zajímavé obrázky ulo-

vené bûhem posledního roku ve chvílích
svého volna. Jsou to snímky nejen
z Ukrajiny a Slovenského ráje, ale
i z na‰ich pfiívûtiv˘ch moravsk˘ch ko-
peãkÛ na sever od Brna. Udûláte-li si
v˘let na ÎernÛvku, jistû nebudete lito-
vat. Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰íme do
31. srpna 2012 dennû od 9.00 do
17.00 hodin.

JP.

V˘stavy
Datum Akce Místo

7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm
25. 4. – 15. 8. Divadlo Ïivota Galerie Na schodech
19. 5. – 23. 9. Ta jeho milá modré oãi má Podhorácké muzeum
27. 5. – 23. 9. Fotografie souãasn˘ch Podhorácké muzeum

krojÛ na Brnûnsku
3. 7. – 31. 8. Cik cak cvak – fotografie V. Trmaãe Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka
3. 6. – 21. 10. Ghana Podhorácké muzeum
3. 6. – 2. 9. Indiánské léto Muzeum mûsta Ti‰nova
3. 6. – 1. 7. Oldfiich Eichler – v˘stava obrazÛ Synagoga Lomnice
7. 7. – 29. 7. KPVÚ KD Îelezné
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Z chodeb i uãeben zmizel nepfiíjemn˘
chlad a prÛvan. V novém prostfiedí se
dobfie pracuje. V‰ichni právû úspû‰nû
ukonãujeme  plánované aktivity pro-
jektu z OPVK, v jehoÏ prÛbûhu ‰kola
získala témûfi 1,8 milionu korun.
Souãasnû realizujeme dal‰í projekt
„EU – peníze ‰kolám“. V dne‰ní fi-
nanãnû nejisté dobû se snaÏíme zajistit
dal‰í finanãní prostfiedky i mimo státní
rozpoãet a Ïádosti o dal‰í granty máme
jiÏ tûsnû pfied finalizací.

·kola není jen místem urãen˘m ke
vzdûlávání a v˘chovû. V souãasné dobû
je jiÏ známou ti‰novskou komunitní in-
stitucí, která se zapojuje i do mimo‰kol-
ních aktivit. Se Svazem ti‰novsk˘ch
jeskyÀáfiÛ jsme pfiipravili v˘stavu ke
40. v˘roãí objevení Královy jeskynû,
s panem Kabe‰em, Bortlíkem
a Zavadilem zase v˘stavu jejich foto-
grafií na‰í krásné pfiírody. Spoleãnû
s dal‰ími ‰kolami jsme uspofiádali
velmi úspû‰n˘ Den dûtí a Zahradní
párty. Stále je co plánovat a i kdyÏ jsou
prázdniny za dvefimi, pomalu se zab˘-
váme tím, co bude dál. V pfií‰tím roce
‰kola oslaví 30. v˘roãí otevfiení a my jiÏ
dnes chystáme mnoho zajímav˘ch akti-
vit. V záfií pfiivítáme více jak sto nov˘ch
prvÀáãkÛ. V jedné ze ãtyfi prvních tfiíd
zaãneme s alternativním zpÛsobem v˘-
uky „Zaãít spolu“.

Na závûr mi dovolte podûkovat za
spolupráci a finanãní dary v‰em, kdo
na‰i ‰kolu podporují – RAPO Brno
(p. Krutek), Reakce (p. Valenta),
Kontest (p. Fr˘ba), Vodiãka a. s.
(p. Vodiãka). Velmi si va‰eho zájmu
o dûní ve ‰kole váÏím.

Pfieji v‰em krásné a sluneãné léto!

Radmila Zhofiová, fieditelka ‰koly

Bilancujeme…

Posledním ãervnem 2012 nekonãí na
Základní ‰kole nám. 28. fiíjna jen ‰kolní
rok, ale i více neÏ dvoulet˘ a bezmála
dvoumilionov˘ grantov˘ projekt
z Operaãního programu Vzdûlávání pro
konkurenceschopnost s názvem
Podpora a zlep‰ování podmínek 
v˘uky ICT v souladu s implemen-
tací ·VP, spolufinancovan˘ Evropsk˘m
sociálním fondem a státním rozpoãtem
âR (celková ãástka 1 799 824 Kã).

Hlavním cílem projektu bylo efektiv-
nûj‰í zaãlenûní informaãních a komuni-
kaãních technologií do v‰ech vzdûláva-
cích oblastí ·VP Kvûtnice tak, aby pro
celou cílovou skupinu ÏákÛ a pedagogic-
k˘ch pracovníkÛ ‰koly byly ICT dostup-
nûj‰í ve vût‰ím mûfiítku, coÏ by v˘raznû
pfiispûlo ke snadnûj‰ímu získávání vû-
domostí, dovedností a schopností ÏákÛ
v této oblasti. Realizace projektu nám
umoÏnila nejen efektivnûji utváfiet a po-
stupnû rozvíjet klíãové kompetence
ÏákÛ dané ·VP a zvy‰ovat úroveÀ infor-
maãní gramotnosti a odborné zpÛsobi-
losti pedagogick˘ch pracovníkÛ, ale
i zavádût moderní vyuãovací metody do
v˘uky v‰ech vzdûlávacích oborÛ.

Úspû‰nû realizované klíãové
aktivity projektu
KA 01 — Podpora v˘uky
Informaãních a komunikaãních
technologií dle ·VP Kvûtnice

V záfií 2010 byla uvedena do provozu
nová poãítaãová uãebna, jeÏ disponuje
25 pracovními místy pro Ïáky a je vyba-
vena také kompletním pracovi‰tûm ICT
pro uãitele. Uãebna plnû slouÏí v‰em
ÏákÛm ‰koly, a to nejen k v˘uce infor-
matiky, ale také v rámci v˘uky dal‰ích
vzdûlávacích pfiedmûtÛ. Díky posílení
stávajícího ICT vybavení ‰koly dal‰ími
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poãítaãi získal v pfiípadû v˘uky informa-
tiky kaÏd˘ Ïák své samostatné pracovní
místo vybavené poãítaãem, v teoretic-
k˘ch oborech, kde práce na PC je jednou
z mnoha ãinností realizovan˘ch ve vyu-
ãovací hodinû, posílení poãtu poãítaãÛ
zajistilo ãastûj‰í moÏnosti vyuÏívat ICT
i v tûchto vzdûlávacích oblastech.
Zv˘‰ila se tak efektivnost vzdûlávacího
procesu, pro Ïáky se stala v˘uka zají-
mavûj‰í, zábavnûj‰í, více tvÛrãí.
KA 02 — Zlep‰ování podmínek
v˘uky ve v‰ech vzdûlávacích
oblastech ·VP Kvûtnice

V dubnu 2011 byla nainstalována
nová interaktivní tabule. Její uÏívání ve
v˘uce zvy‰uje aktivní zapojení ÏákÛ
v hodinách, kladnû je motivuje k práci,
podporuje skupiny ÏákÛ se speciálními
vzdûlávacími potfiebami, rozvíjí moderní
formy v˘uky. Zafiazením nov˘ch vyuão-
vacích metod, které práce s interaktivní
tabulí umoÏní, dochází k inovaci v˘uko-
v˘ch postupÛ, vyuÏíváme nejen nové
formy v˘kladu a procviãování uãiva,
ale i nové formy ovûfiování znalostí, a to
s ohledem na rovné pfiíleÏitosti pro
v‰echny. Tabule je pfiístupná v‰em Ïá-
kÛm z prvního i druhého stupnû.
KA 03 — Zvy‰ování informaãní
gramotnosti pedagogick˘ch
pracovníkÛ

Zámûrem této KA bylo zv˘‰ení od-
born˘ch kompetencí vyuãujících pro
práci s ICT technikou. Celkem 34 peda-
gogick˘ch pracovníkÛ 1. i 2. stupnû ab-
solvovalo fiadu certifikovan˘ch semi-
náfiÛ se zamûfiením na vyuÏití ICT.
Vyuãující byli vzdûláni v zacházení s in-
formaãními a komunikaãními technolo-
giemi, v ICT dovednostech a v praktic-
kém osvojení a zavádûní nov˘ch metod.
Dovednosti získané prostfiednictvím
certifikovan˘ch ‰kolení zuÏitkují nejen

pfii tvorbû inovativních v˘ukov˘ch
materiálÛ, ale pravidelnû je zúroãují jiÏ
nyní pfii v˘uce v‰ech pfiedmûtÛ napfiíã
obûma stupni. 
04 InstruktáÏ pedagogick˘ch
pracovníkÛ

V rámci této KA pro‰li v‰ichni vyu-
ãující základním pro‰kolením na pouÏí-
vání nov˘ch didaktick˘ch pomÛcek v po-
ãítaãové a multimediální uãebnû, byli
prakticky seznámeni s moÏnostmi, jeÏ
nabízí, i s nov˘mi metodami, které mo-
derní technologie umoÏÀují. Do‰lo tak
k podstatnému zlep‰ení jejich infor-
maãní gramotnosti a tím k pravidel-
nému vyuÏívání v˘poãetní techniky
a v˘ukového software ke zv˘‰ení efek-
tivnosti v˘uky a racionálnûj‰í organi-
zaci práce.
05 Tvorba podpÛrného v˘ukového
materiálu

Projekt vychází z v˘stupÛ ·VP, re-
spektive z ãásti zamûfiené na vzdûlávací
oblast ICT, v rámci které byla roz‰ífiena
v˘uka informatiky i na 1. stupeÀ. Îáci
tak získají hlub‰í znalosti v oboru s ná-
slednou vazbou na vyuÏití v jin˘ch vzdû-
lávacích oborech i v dal‰ím Ïivotû. Proto
jsme se zamûfiili na tvorbu v˘ukového
materiálu, kter˘ by mûl usnadnit práci
pfii v˘uce nejen ÏákÛm, ale i uãitelÛm.
V loÀském ‰kolním roce byl vytvofien
1. díl nové uãebnice s názvem
Informatika s Písíkem 1, kter˘ je ur-
ãen pro Ïáky 4. roãníku. Letos pak ná-
sledoval díl druh˘ Informatika
s Písíkem 2 pro vyuãování informatice
v 5. roãníku. Îáci tak získali moderní
a názorné uãební pomÛcky, pomocí
nichÏ se seznamují se základními infor-
macemi t˘kajícími se poãítaãÛ. Pfii
tvorbû byl kladen dÛraz nejen na odbor-
nou úroveÀ, ale i na názornost, pfiehled-
nost, srozumitelnost a pfiitaÏlivost.
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V̆ ukov˘ materiál je doplnûn názorn˘m
fie‰ením v‰ech úkolÛ a nabízí bohat˘ v˘-
bûr metod, postupÛ, nápadÛ, pracovních
listÛ i elektronick˘ch pfiíloh. Uãebnice
doprovází dvû samostatné metodické
pfiíruãky pro uãitele.
06 Tvorba elektronického
zásobníku uãebních materiálÛ

Tvorba elektronického zásobníku
uãebních materiálÛ vycházela z potfieb
pedagogÛ neustále inovovat, doplÀovat
a roz‰ifiovat soubor podkladÛ zamûfie-
n˘ch na prohlubování a provûfiování
znalostí ÏákÛ. V rámci aktivity bylo vy-
tvofieno a je pravidelnû aktualizováno
datové úloÏi‰tû, jeÏ se prÛbûÏnû zapl-
Àuje inovativními materiály (pracovní
listy, testy, projekty, prezentace, v˘u-
kové hodiny pro interaktivní tabuli
atd.) vytvofien˘mi v‰emi pedagogick˘mi
pracovníky ‰koly. UloÏené materiály
slouÏí nejen jejich tvÛrcÛm, ale v‰em ko-
legÛm, ktefií je mohou vyuÏívat ve sv˘ch
vyuãovacích hodinách, ale také v hodi-
nách suplovan˘ch ãi jako inspiraci a po-
mÛcku pfii pfiípravû podkladÛ pro svou
práci. Nejeden z uloÏen˘ch materiálÛ je
pfiístupn˘ i pro Ïáky ‰koly. Nedílnou
souãástí této klíãové aktivity bylo pravi-
delné konání workshopÛ – setkání pe-
dagogÛ, pfii kter˘ch docházelo k v˘mûnû
zku‰eností, k prezentaci nov˘ch pod-
kladÛ a k hodnocení stávajících. Aktivní

pfiístup v‰ech zúãastnûn˘ch vedl nejen
ke zvy‰ování jejich odborné zpÛsobi-
losti, ale i k rozvíjení vzájemné komuni-
kace a spolupráce. Existence elektronic-
kého zásobníku uãebních materiálÛ
tedy umoÏÀuje pedagogick˘m pracovní-
kÛm ‰ir‰í prostor pro pfiípravu v˘chovnû
vzdûlávacího procesu, podporuje mezi-
pfiedmûtové vazby a zjednodu‰uje jejich
pfiípravu na v˘uku.

Díky realizaci projektu se zv˘‰ila
efektivita celého v˘chovnû vzdûlávacího
procesu na na‰í ‰kole. Îáci získali
schopnosti vyuÏívat ICT pro kvalitní
a úãinnou komunikaci s okolním svû-
tem, snadnûji se orientují ve svûtû infor-
mací, tvofiivû s nimi pracují a urãitû je
vyuÏijí pfii svém dal‰ím vzdûlávání
i v praktickém Ïivotû. Cíl projektu, za-
ãlenûní informaãních a komunikaãních
technologií do v˘chovnû-vzdûlávacího
procesu a tím zkvalitnûní podmínek pro
zvy‰ování informaãní gramotnosti ÏákÛ
i uãitelÛ, byl tedy splnûn. JiÏ nyní mÛ-
Ïeme fiíci, Ïe v tomto duchu bude vzdû-
lávací ãinnost na na‰í ‰kole pokraãovat
i v budoucnu.

Více informací na http://projekt-
opvk.tisnov-zs28.cz/.

Za projektov˘ realizaãní t˘m
Simona Komprsová
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Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Znakování batolat – beseda
Pondûlí 2. 7. 2012 v 10.00 hod.

Sly‰eli jste uÏ o znakování sly‰ících
batolat? Láká vás my‰lenka komuni-
kace s Va‰ím miminkem pfied tím, neÏ
bude umût mluvit? Je hodnû otázek
o znakové fieãi batolat, na které chcete
získat odpovûdi? Nebo je pro Vás znako-
vání novinka a chcete se dovûdût víc?

Pfiijìte na besedu s certifikovanou
instruktorkou Programu znakové fieãi
pro batolata a s maminkou, která ko-
munikovala se sv˘m dítûtem pomocí
znakÛ. Souãástí besedy bude i praktická
ukázka znakÛ od znakujícího dítûte.
Pfiihlá‰ky: 737 365 989

radkamnackova@seznam.cz
Cena: 90,- Kã

Baby masáÏe
Sobota 14. 7. 2012 v 9.30 hod.

Pfiijìte se se sv˘m miminkem nauãit
pouÏívat dotek ke vzájemné harmonii
a k propojení Va‰ich svûtÛ.

Nauãíte se techniku tzv. NùÎNÉ
BABY MASÁÎE a odnesete si infor-
mace, jak miminku navodit uvolÀující
pocity.
Pfiihlá‰ky: 737 365 989

radkamnackova@seznam.cz
Cena: 270,- Kã

Problémy pfii kojení a jejich fie‰ení
Pondûlí 9. 7. 2012 v 10.00 hod.

Beseda pro kojící maminky, tûhotné
Ïeny i pro v‰echny ostatní, které tato
problematika zajímá. Kojení je to nej-
lep‰í, co mÛÏete svému miminku dát.

Pfiijìte se zeptat laktaãní poradkynû na
to, co Vás trápí nebo zajímá.
Pfiihlá‰ky: 737 365 989

radkamnackova@seznam.cz
Cena: 100,- Kã

Mapa tûla – záÏitkov˘ semináfi
Lektorka: Hana Ufiídilová
Nedûle 22. 7. od 9 do 17.00 hod.

Podíváme se  na na‰e tûlo úplnû
jin˘m zpÛsobem neÏ obvykle.
Prozkoumáme jeho „vnitfiní prostor“,
vytvofiíme si „mapu“ na‰eho tûla na vel-
kém formátu papíru a vyzkou‰íme moÏ-
nost poléãit a zharmonizovat ty ãásti,
které to potfiebují. Seznámíme se také
s moÏností jak léãit bolest, budeme hle-
dat souvislosti mezí tím, co proÏíváme
uvnitfi a jak se to projevuje na na‰em
tûle.

Spoleãnû stráven˘ ãas si zpfiíjem-
níme i trochou muzikoterapie, dáme své
tûlo do pohybu, vyuÏijeme moÏnosti
na‰í intuice a imaginace.
S sebou: pfiezÛvky a sadu pastelek se
silnûj‰í stopou (budou i k zapÛjãení).
Cena: 990,- Kã (v cenû jsou nápoje - ãaj,
káva a malé obãerstvení)
Pfiihlá‰ky: studanka@atlas.cz

tel.: 603 918 524
Pofiádáno ve spolupráci s o.s. âas pro sebe.

Léto v RC Studánka
V‰em dûtem, rodiãÛm i na‰im pfiíz-

nivcÛm pfiejeme krásné léto a plno hez-
k˘ch záÏitkÛ na dovolen˘ch!

Od 22. ãervna pobûÏí ve Studánce
tento prázdninov˘ provoz: 

Volná herna
– kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 9 do 12 hodin

KrouÏky a tvofiivé dílny
– úterky a ãtvrtky od 10 hodin – o pfies-
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ném programu Vás budeme informovat
na na‰ich webov˘ch stránkách na
www.studanka-tisnov.cz

Tûhulky
– vÏdy od 16.30 ve dnech: 4. 7., 13. 7.,
25. 7.
Informace a pfiihlá‰ky: RNDr. Jana
Koudelová, 774 023 959, johankou@se-
znam.cz

Cviãení pro tûhotné a pfiedporodní
pfiíprava
– kaÏd˘ ãtvrtek od 18 hodin
Informace a pfiihlá‰ky: Bc. Radka
MÀaãková,  737 365 989, radkamnacko-
va@seznam.cz

Angliãtina paní Jaroslavy
Paruchové
– dle individuální domluvy
Informace: Mgr. Jaroslava Paruchová,
731 242 167, paruchova@seznam.cz

Psychologické poradenství
Od 18. 7. po telefonické domluvû na
tel.: 736 607 320, Mgr. Hana Kubecová

Pfiipravujeme:
16. 7. – 13. 8 – Kvalifikaãní kurz pro

peãovatele
24. 7. v 17 hod. – Bylinkov˘ workshop
8. 8. v 19 hod. – Imaginace a relaxace
12. 8. – Skuteãné odpu‰tûní – semináfi

V Rodinném centru Studánka o. s.
(Kvûtnická 821) probûhne pro 20
osob od 16. 7. 2012 do 13. 8. 2012

KVALIFIKAâNÍ KURZ S AKRE-
DITACÍ MPSV podle § 112 Zákona
ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách ve
specializaci PRACOVNÍK V SOCIÁL-
NÍCH SLUÎBÁCH – PEâOVATEL/KA
O DùTI od 0 do 15 let (vãetnû handi-
capovan˘ch).

Úãastnice kurzu jiÏ byly vybrány.
Kontaktní osoba: PhDr. Libu‰e
Beranová, manaÏerka projektu ESF,
tel.: 776 286 546, email: liba.berano-
va@tiscali.cz)

Poradenství „Pro rovné pfiíleÏi-
tosti“ v RC Studánka nabízí bezplat-
nou konzultaci pfii fie‰ení situací,
které mohou potkat kohokoliv z nás.
Poradkynû Vám ráda odpoví – v˘hradnû
– na problémy, které se s tûmito situa-
cemi (diskriminace, slaìování osob-
ního/rodinného a pracovního Ïivota)
pojí.

V období ãervence a srpna 2012 je
moÏné poradkyni kontaktovat prostfied-
nictvím e-mailu a telefonicky.
E-mail: martina.hynkova@gendernora.cz.

E-mail s dotazem za‰lete kdykoliv.
Na dotazy Vám poradkynû odpoví do 10
kalendáfiních dní.

Telefonické konzultace na ãísle +420
721 659 475. Na dotazy Vám poradkynû
odpoví ve stfiedu od 8.00 do 10.00 a ve
ãtvrtek od 13.00 do 15.00.

Kurz i poradenství jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostfiednictvím
Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost a ze státního rozpoãtu âR.
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Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

V˘let do Brna – par-
níkem do ZOO
12. 7. 2012
Odjezd autobusu v 8.50

hodin od Podhorácké restaurace. Dal‰í
zastávky jako obvykle: u po‰ty, u Penny,
na sídli‰ti. Pfiedpokládan˘ návrat
v 19.00 hodin.

Pojedeme autobusem do Veverské
Bít˘‰ky, odtud parníkem  po Brnûnské
pfiehradû a do brnûnské ZOO. Po indivi-
duální prohlídce ZOO zpût parníkem
a pak autobusem do Ti‰nova.

Zájezd se bude konat pfii minimál-
ním poãtu 20 zájemcÛ. Cena zájezdu pro
dospûlé Kã 390,-, pro dûti do 15 let a pro
ZTP Kã 260,- zahrnuje jízdné v auto-
busu i na parníku a vstupné do ZOO.

Pfiihla‰ujte se pouze osobnû, sou-
ãasnû s platbou pfiedem, v kanceláfii pe-
ãovatelské sluÏby CSS na Královû ulici
u Marty ·pirkové.

Zájezd na v˘stavu Floria VûÏky
9. 8. 2012

Odjezd autobusu v 8.00 hodin od
Podhorácké restaurace. Dal‰í zastávky
jako obvykle: u po‰ty, u Penny, na síd-
li‰ti. Pfiedpokládan˘ návrat v 18.00
hodin.

Leto‰ní letní Floria ve VûÏkách
u KromûfiíÏe je jiÏ 36. roãníkem tradiãní
celostátní prodejní v˘stavy urãené pro
v‰echny zahrádkáfie, chalupáfie, zemû-
dûlce, chovatele a milovníky pfiírody.
Souãástí bude i speciální v˘stava rÛÏí
a lilií.

Cena zájezdu pro dospûlé Kã 450,-,
pro dûti do 15 let a ZTP Kã 420,- zahr-

nuje jízdné a vstupné. Zájezd se bude
konat pfii minimálním poãtu 20 zájemcÛ.

Pfiihla‰ujte se pouze osobnû, sou-
ãasnû s platbou pfiedem, v kanceláfii pe-
ãovatelské sluÏby CSS na Královû ulici
u Marty ·pirkové.

Pûkné prostfiedí kolem penzionu
si vytváfiejí sami obyvatelé

KdyÏ jste procházeli kolem domÛ
s peãovatelskou sluÏbou na Královû
ulici, moÏná Vás napadlo: kdopak se zde
stará o kefie a kytiãky, Ïe jsou vÏdy
vzornû upravené? Platí si snad Centrum
zahradníka? Není tomu tak. Kromû se-
kání trávy nebo profiezání kefiÛ peãují
o zeleÀ ve svém okolí sami obyvatelé
DPS. Pfiesnûji fieãeno obyvatelky.

Nejvût‰í prostor, kolem budovy
A, opeãovává paní  Irena Malá. Pokud
ji kolemjdoucí uvidí sklánût se nad zá-
hony s motyãkou v ruce, málokoho by
napadlo, Ïe uÏ oslavila pûtaosmdesáté
narozeniny. ZáhonkÛm kolem „penzio-
nu“ se vûnuje uÏ témûfi dvacet let – po
celou dobu, co zde bydlí. Podle jejích slov
ji to pofiád baví a nûco pr˘ pfiece musí
dûlat. TakÏe leckdy cel˘ den okopává,
zalévá, pleje, pûstuje si rostlinky ze se-
mínek. Odmûnou je jí radost z kvetou-
cích zvoneãkÛ, lilií nebo rÛÏí.
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Nelze v‰ak zapomenout ani na dal‰í
obyvatelky, kter˘m není lhostejné
prostfiedí, v nûmÏ Ïijí,  a které se sta-
rají o rostlinky zejména v okolí
budovy D – paní Cvrkalová, âástková,
Juraãková, Bártová, ·paãková Milada
a Fabiánovi.

Podûkování jistû patfií v‰em, ktefií se
obûtavû a nezi‰tnû podílejí na zvelebo-
vání svého okolí i pfies to, Ïe se obãas
ozvou roky nebo nemoci.

Ing. Mgr. Jana Wildová
fieditelka CSS

Rekondiãní pobyt
diabetikÛ – územní
organizace Ti‰nov

Dovolte nám, abychom se s vámi po-
dûlili o záÏitky z na‰eho pobytu.

Rekondiãní pobyt je vyvrcholením
v‰ech klubov˘ch akcí v roce a ten leto‰-
ní byl opravdu zdafiil˘. Tyto pobyty sice
pofiádá ÚO dia Ti‰nov, ale mohou se pfii-
pojit i nediabetici.

Opût jsme se vrátili na na‰i milou
Vysoãinu do mûsta Bystré u Poliãky
a ubytovali jsme se v hotelu Na
Podkovû. Tento hotel je vybudovan˘
v neru‰ené ãásti námûstíãka. Byl cel˘
rekonstruován a jsou zachovány klenby,
které dodávají romantické pocity. V sa-
motném hotelu je stylová restaurace
a jídelní lístek nám byl  pfiizpÛsoben˘
na míru.

P˘chou hotelu je nápaditû vymy‰-
len˘ klimatizovan˘ sál v kombinaci pfií-
rodních materiálÛ a opuky. SlouÏí pfie-
dev‰ím ke cviãení. Hotelov˘ personál
nám poskytl pûkné ubytování ve dvou
aÏ tfiílÛÏkov˘ pokojích se sociálním zafií-
zením a TV na pokojích. Dopoledne jsme
pod vedením zku‰ené cviãitelky mûli
cviãení a potom jsme mûli k dispozici

bazén s mofiskou vodou. Cviãení v ba-
zénu rovnûÏ  probíhalo  pod vedením
zdravotní sestry.Veãer si kaÏd˘ kdo mûl
zájem ‰el zaplavat individuálnû.

A co v‰echno jsme zaÏili? KaÏd˘ den
odpoledne jsme se seznamovali s oko-
lím.

První den jsme nav‰tívili bystersk˘
barokní kostel sv. Jana Kfititele s monu-
mentálním portálov˘m oltáfiem a so-
chami v nadÏivotní velikosti a bohatá
obrazová v˘zdoba je pravou perlou
Vysoãiny. Nejlep‰í záÏitek byl, Ïe jsme
mûli skvûlého prÛvodce a rodáka
z Bystrého pana Unãovského, kter˘
nám o v‰em velmi poutavû vyprávûl
a provedl nás po místech, která jsou
normálnû nepfiístupná. Mûli jsme moÏ-
nost prohlédnout a zahrát si na var-
hany.Vy‰lapali jsme aÏ do zvonice a ob-
divovali malebnost kraje.

Dal‰í den jsme nav‰tívili ‰evcovské
minimuzeum. Je to jedna z nejstar‰ích
bystersk˘ch chalup, (1723) kde Ïil ‰vec
Brtoun  (Brtounova chalupa), o kterém
pí‰e ve svém románu Tereza Nováková,
která zde rovnûÏ pobyla.

Zajímavá je také budova zámku
v Bystrém a jeho pfiilehl˘ anglick˘ park.
Zámek je nepfiístupn˘. SlouÏí pro so-
ciální úãely a chránûné dílny.

Na kaÏdé rekondici máme ‰tûstí
potkat slavné lidi. Tady se nám podafiilo
poznat pana reÏiséra Vojtûcha Jasného,
kter˘ v Bystrém natoãil film „V‰ichni
dobfií rodáci“. Panu reÏisérovi je dnes 87
rokÛ a Ïije v Bystrém  a ze svého bytu
pozoruje Ïivot na námûstíãku.

Celé mûsteãko Bystré je ãisté 
a útulné. Jsou zde ve‰keré sluÏby, které
jsou potfiebné.

Zajímala nás také zamûstnanost
a tu zaji‰Èuje celá fiada podnikÛ.
Zmíním jen nûkteré – RANDA – v˘roba
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pletacích pfiízí, ANEX v˘roba padákÛ,
AGRO Vysoãina a jiné.

Ná‰ pobyt jsme také spojili s v˘lety.
Jeden den jsme nav‰tívili mûsto Poliãka,
které má rovnûÏ co nabídnout. Prohlédli
jsme si muzeum, radnici, staré hradby
a vy‰lapali jsme 197 schodÛ do svût-
niãky kde Ïil B. MartinÛ. Pfiíjemnû una-
veni jsme se vraceli do Bystrého.

Nenechali jsme si ujít ani v˘let na
nedalek˘ hrad Svojanov.

Na‰e putování jsme zakonãili pro-
cházkami k bystersk˘m rybníkÛm a je-
den z nich má romantick˘ ostrÛvek.

Co na závûr? Rekondice pro seniory
vÏdy nabízejí pfiedev‰ím aktivní odpoãi-
nek a zlep‰ení zdravotního stavu.
Kladnû v‰emi úãastníky byl tento pobyt
hodnocen. Dal‰í rekondiãní pobyt
v Bystrém, kde zaÏijete pravou
Ladovskou zimu plánujeme na leden
– únor. Jsou to mûsíce, kde není mnoho
pohybu a zde se dá plavat, cviãit, pro-
cházky. Program a vyuÏití ãasu budeme
plánovat s vedením hotelu. Máme pfiislí-
beno, Ïe se nauãíme dûlat svíãky za stu-
dena,vyrábût m˘dlo, batikovat a jiné za-
jímavé vûci.

Tímto zveme v‰echny kdo mají
zájem o pohyb a nûco pro své zdraví
udûlat.

Za ÚO diabetikÛ Kuãerová K.
pfiedseda dia

Ti‰nov‰tí skauti hledají
klubovnu!

Oslovujeme Vás s prosbou pfii hle-
dání nov˘ch prostor klubovny pro
ãinnosti na‰ich ti‰novsk˘ch oddílÛ.
Pronájem stávajících prostor klubovny
o velikosti bytu 2+1 nad kinem
Svratka byl ukonãen z dÛvodÛ pfie-
stavby kina.

Klubovna nám slouÏí jako dÛleÏité
zázemí pro na‰i v˘chovnou ãinnost
s dûtmi a mlad˘mi lidmi. Je vyuÏitá
kaÏd˘ v‰ední den od brzk˘ch odpoled-
ních do veãerních hodin. V klubovnû se
konají pravidelné schÛzky druÏin
a ãasto i víkendové akce s pfiespáním.

Hledáme vhodné prostory typu:
pokoj, sklep, pÛda, chata, srub, garáÏ,
kÛlna, zahrada apod. Pokud o nûjakém
takovém prostoru víte, prosím, nevá-
hejte nás kontaktovat. Rádi se pfiijdeme
podívat a domluvit se na podmínkách
uÏívání.

Budeme také rádi, pokud tuto pros-
bu pfiedáte sv˘m kamarádÛm a zná-
m˘m.

âinnost v nové klubovnû bychom rá-
di zahájili v záfií 2012. 

S velk˘m díky a pozdravem za 65
ti‰novsk˘ch skautÛ.
Kontakt: Marek Batelka

tel.: 775 561 758
e-mail.: marekbatelka@gmail.com

Marek Batelka
koordinátor projektu „Hledáme klubovnu!“

Junák – svaz skautÛ a skautek âR,
stfiedisko Kvûtnice Ti‰nov

Vzpomínka

KdyÏ odejde umûlec nebo politik, tak
se média pfiedhánûjí ve chválách. KdyÏ
odejde obyãejn˘ ãlovûk, tak se nûkde
v místním tisku zpravidla objeví pár
fiádkÛ od pfiátel s podûkováním za úãast
pfii posledním rozlouãení. Jsou v‰ak
lidé, ktefií svÛj Ïivot proÏili ve skrom-
nosti, v pozadí spoleãenského dûní a na-
víc od jak˘chkoliv pfiíbuzn˘ch. Pfiesto se
v‰ak sv˘m Ïivotem i prací zapsali do Ïi-
vota na‰eho mûsta.

Takov˘m ãlovûkem, kter˘ si zaslouÏí
pár fiádkÛ je bezesporu Ti‰novák
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Zdenûk Kuãa, kter˘ zemfiel náhle 10. 6.
ve vûku nedoÏit˘ch 81 let (nar. 29. 6.
1931).

Zdenûk Kuãa byl souãástí spoleãen-
ského, kulturního i sportovního Ïivota
na‰eho mûsta. Byl to ãlovûk skromn˘,
nenápadn˘, ale byl vÏdy pfii tom, kde se
nûco prospû‰ného dûlo. Jeho dûtství
bylo neradostné. Nepoznal rodiãe a celé
jeho dûtství i dospívání je spojeno s ti‰-
novsk˘m dûtsk˘m domovem, kter˘ se
stal jeho rodinou. Vyuãil se a pracoval
v fiadû ti‰novsk˘ch firem. Na Zdenka
budou také vzpomínat sportovci.
Aktivnû se vûnoval tenisu, házené, ale
i jin˘m sportÛm. Jako ãlen Baníku se
podílel na fiadû spoleãensk˘ch akcí.
Nelze pfiehlédnout ani jeho úãast na
ãinnosti Karasova divadla. Zazáfiil totiÏ
také jako herec v pfiedstavení „Pfiíli‰
·tûdr˘ veãer“, se kter˘m se KD úspû‰nû
zúãastnilo pfiehlídky JiráskÛv Hronov.
Zdenûk Kuãa patfiil k tûm dûln˘m tvÛr-
cÛm na‰eho Ïivota. Za cel˘ svÛj Ïivot
rozdával radost a pfiátelství. Kromû pfiá-
tel nemûl nikoho blízkého. A v posled-
ních chvílích svého Ïivota zÛstal zcela
sám. Chtûl bych vûfiit a doufat, Ïe jeho
pfiátelé budou mít moÏnost se s ním dÛ-
stojnû rozlouãit.

Miroslav Pavlík

20. Moravsk˘ Ultra Maraton
Lomnice 1. 7. – 7. 7. 2012

Moravsk˘ Ultra Maraton
je mezinárodní bûÏeck˘
etapov˘ závod na
301 km, zahrnující
sedm maratónsk˘ch
etap v sedmi po sobû

následujících dnech.
Je to nejdel‰í a nejtûÏ‰í

bûÏeck˘ etapov˘ závod, pofiádan˘ na
území âeské republiky, kter˘ je jedi-

neãn˘ i v mûfiítku stfiední Evropy.
V‰echny etapy probíhájí nároãn˘m

ãlenit˘m „pfiírodním“ terénem, vesmûs
po turistick˘ch trasách v kouzelném
prostfiedí Hornosvratecké vrchoviny.
Centrem konání ojedinûlé bûÏecké
„tour“ je od roku 2004 mûstys Lomnice
(u Ti‰nova, 25 km severozápadnû od
Brna), startovními místy jednotliv˘ch
etap jsou Lomnice, Boskovice, Vranov,
Ole‰nice, Ti‰nov a Bystfiice nad Pern-
‰tejnem. Závodu se pravidelnû úãastní
bûÏci ze zahraniãí, konkrétnû ze
Slovenska, Nûmecka, Maìarska, Ruska,
Ukrajiny, Nizozemí, Polska, ·v˘carska,
Velké Británie a USA.

Ve dnech 1. aÏ 7. ãervence 2012 se
uskuteãní jubilejní 20. roãník této ojedi-
nûlé bûÏecké tour, kterou zaloÏil
a v pfiedchozích letech organizoval
úspû‰n˘ ultramaratonec Tomá‰ Rusek,
v posledních letech závod zastfie‰uje
âAU – âeská asociace ultramaratoncÛ
(více informací na ultracau.cz ), organi-
zaci zaji‰Èuje organizaãní v˘bor pod
vedením Ivo ·ikuly, ãlenem v˘boru je
mimo jiné mezinárodnû znám˘ brnûn-
sk˘ ultramaratonec Daniel Orálek,
úspû‰n˘ úãastník nejnároãnûj‰ích svû-
tov˘ch ultramaratónÛ (2010 Bad 
Water USA, 2011 Spartathlon  ¤ecko
a podobnû).

Etapy:
I. 1. 7. Lomnická
II. 2. 7. Boskovická
III. 3. 7. Vranovská
IV. 4. 7. Ti‰novská
V. 5. 7. Ole‰nická
VI. 6. 7. Bytfiická
VII. 7. 7. Cimrmanova (Lomnice)

âasov˘ pofiad:
I. etapa: start závodu 14.00, Lomnice
II. – VI. etapa: start závodu v 15.00
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v obci, kde je plánován start. Pomalej‰í
bûÏci budou startovat ve 14.00.
VII. etapa: start závodu od 9.00 – in-
tervalov˘ start dle pofiadí jednotliv˘ch
bûÏcÛ (nejpomalej‰í startuje první)
âasov˘ limit na kaÏdou etapu je
7 hodin.
Dal‰í informace na mum.ultracau.cz.

Podûkování zahrádkáfiÛ

Zahrádková osada Besének 1 se na-
chází v pûkném pfiírodním prostfiedí
mezi Kvûtnicí a Dfiínovou podél fieky
Svratky. A právû tato fieka Svratka,
jinak velmi poklidná, obãas zahrozí. Za
32 rokÛ to bylo nûkolikrát, kdy se roz-
vodnila, vylila se z bfiehÛ a v tomto záto-
povém pásmu niãila co ji pfii‰lo do cesty.
BohuÏel nebylo tomu jinak i na konci

leto‰ní zimy. Prudké tání roztrhalo kry,
Svratka i kry se vylily z koryta fieky a po-
niãily ploty a pfiíjezdové cesty. Pohled na
tuto spou‰È v první fázi byl velmi Ïa-
lostn˘ (viz. obrázky). Setkali jsme se zde
se starostou obce Pfiedklá‰tefií panem
Nahodilem a dojednali jsme postup
opravy pfiíjezdov˘ch cest.

A zde bychom chtûli velmi podûkovat
Obecnímu úfiadu Pfiedklá‰tefií i panu
starostovi, ktefií nám pomohli tyto cesty
opravit. Dále patfií dík panu Rossovi,
majiteli kamenolomu, kter˘ nám na
tyto opravy poskytl materiál.

Nyní je uÏ v‰e v pofiádku, takÏe cyk-
listé, turisté i zahrádkáfii opût mohou
toto pûkné pfiírodní prostfiedí vyuÏívat.

Základní organizace âZS Ti‰nov

ZáÏitky od fieky
Nûkteré ménû známé druhy
ryb ve Svratce

Mník jednovous˘
– noãní predátor ãist˘ch tokÛ

Lota lota
Ryba z ãeledi treskovit˘ch a jedin˘

zástupce této ãeledi u nás. PfieváÏná
vût‰ina pfiíslu‰níkÛ této ãeledi Ïije v mo-
fiích a oceánech. Nejznámûj‰ím zástup-
cem je treska obecná. Typick˘m znakem
tûchto ryb je jeden vous na bradû.

Mník jednovous˘ je ale sladkovodní
druh a Ïije v na‰ich fiekách a jezerech
s chladnûj‰í a prokysliãenou vodou.

Jeho protáhlé a válcovité tûlo se zu-
Ïuje smûrem k ocasu. ·iroká a zplo‰tûlá
hlava s velk˘mi ústy a ostr˘mi zoubky
je typick˘m znakem predátora. Jeho ‰u-
piny jsou velmi nezfietelné a v kÛÏi hlu-
boce uloÏené, takÏe se na první pohled
jeho kÛÏe jeví jako lysá.

Vede skryt˘ zpÛsob Ïivota a jeho
aktivita stoupá za ‰era a v noci. Jak uÏ
bylo fieãeno je to predátor a tak se Ïiví
v˘hradnû Ïivoãi‰nou potravou. Je dru-
hem dlouhovûk˘m a v dobr˘ch podmín-
kách Ïije aÏ 20 let. U nás dorÛstá
50 – 70 cm a váhy 1 – 3 kg.
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Je to ryba studenomilná a tak se roz-
mnoÏuje v zimním období a to od konce
prosince do zaãátku února.

Nejãastûji ulovení mníci na‰imi ry-
báfii pocházejí z úseku fieky pod
Bfiezinou aÏ k Veverské Bít˘‰ce.
Treskovité ryby mají velká játra (známá
pochoutka tresãí játra), která mohou
tvofiit aÏ 15 % hmotnosti celé ryby. Mník
se loví nejãastûji na tûÏko a to na rybku
nebo na rousnici.

Vranka obecná
– stra‰idelnû vyhlíÏející obyvatel

ãist˘ch horsk˘ch potokÛ a bystfiin
Cottus Gobi

Patfií do ãeledi, která zahrnuje pfie-
váÏnû mofiské ryby a jen nûkolik druhÛ
je sladkovodních.

Tûlo vranky je vfietenovité, pfiizpÛso-
bené Ïivotu na dnû a pod kameny. Proto
nemá ani plynov˘ mûch˘fi, kter˘ jin˘m,
hlavnû kaprovit˘m rybám, slouÏí k po-
hybu ve vodním sloupci.

Îijí jednotlivû, obvykle ukryty pod
kameny a proto snadno unikají rybá-
fiovû pozornosti.

DorÛstají délky pouze 10 – 12 cm,
maximálnû 20 cm. Zbarvení tûla je
velmi snadno pfiizpÛsobivé barvû dna
(mimikry).Tuto schopnost má i znaãné
mnoÏství ostatních druhÛ ryb. Napfi.
kdyÏ si dáte o Vánocích kapra do vany,
tak jeho kÛÏe brzy zesvûtlá a pfiizpÛsobí
se barvû prostfiedí. Pstruh Ïijící pod
kefii ve stínu je mnohem tmav‰í, neÏ-li
pstruh, kter˘ se pohybuje na pfiímém
svûtle.

Pfii tfiení ukládá samice jikry na
spodní a boãní strany kamenÛ a samec
jikry hlídá.

Vranky jsou velmi citlivé na kaÏdé
zneãi‰tûní vody a na úbytek kyslíku.
Pfied nûkolika málo léty jsem je‰tû nû-
kolik jedincÛ ve Svratce pozoroval
(na‰el jsem i uhynulé jedince), ale v po-
sledních létech jsem jejich v˘skyt neza-
znamenal a to ani v Ïaludcích vût‰ích
pstruhÛ.

To ale neznamená, Ïe by vranka
obecná ze Svratky vymizela. Asi je
nutné tento druh hledat v pfiítocích
Svratky, jako je napfi. Nedvûdiãka nebo
Besének.

Bohumil Kabe‰

Ti‰nov a folklor

KdyÏ se fiekne folklor, pfiedstavíme
si pfiedev‰ím pfiekrásné kroje, lidové
písniãky, Slovácko, HorÀácko, snad
i Chodsko, ale Ti‰nov a folklor – to jaksi
nepatfií k sobû.

Jak se vlastnû definuje folklor.
V Malém slovníku nauãném (Academia,
1972) se uvádí: „Folklór – pÛvodnû to, co

lid ví, pozdûji vûda o lidu, dnes folkló-
rem rozumíme pfiedev‰ím lidovou du-
chovní kulturu, pfienesenû i projevy
lidové kultury vÛbec.“

V Malé ilustrované encyklopedii
(Encyklopedick˘ dÛm, 1999) heslo folk-
lor není vÛbec uvedeno, je zde v‰ak folk,
folk-rock a folkloristika. 

A teì si dokáÏeme, Ïe Ti‰nov a folk-
lor spolu také souvisí.



23TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2012

Osobnosti
Hynek Bím

S Ti‰novem je spjato nûkolik v˘-
znamn˘ch osobností – folkloristÛ. V prv-
ní fiadû musíme jmenovat Hynka Bíma.

Narodil se 5. 3. 1874 v Lomnici nad
Popelkou. V Brnû studoval na uãitel-
ském ústavu a na konzervatofii. Jeho
uãitelem byl Leo‰ Janáãek, kter˘ v nûm
vzbudil zájem o lidovou píseÀ, ta ho pak
provázela cel˘m Ïivotem. Na místech
svého kantorského pÛsobení – v Ivanãi-
cích, Kloboukách u Brna, StráÏnici a ve
slovenské Skalici, kde byl i fieditelem
mû‰Èanské ‰koly, se vûnoval sbûru lido-
v˘ch písní. ZajíÏdûl za nimi i do jin˘ch
míst, napfiíklad do okolí na‰eho mûsta,
na Vala‰skomezifiíãsko, na Novomûst-
sko, zapisoval také písnû SlovákÛ, ktefií
pracovali na Moravû. Uvádí se, Ïe za-
chytil celkem 4 076 písní od témûfi pûti-
stovky zpûvákÛ ze 162 obcí, nûkteré
zaznamenal na fonografické válce. Pfii
zapisování písní uplatÀoval znalosti ze
studia pfiírodních vûd – bral si napfií-
klad na pomoc telegrafní pfiístroj, na
kterém zaznamenával na pásku délku
zpívan˘ch slabik a pak je promûfioval.

Prof. Vladimír Úlehla ve své dnes uÏ
legendární knize Îivá píseÀ (vydalo na-
kladatelství Frant. Borov˘ v Praze roku
1949, reprint byl vydán v roce 2008) pí-
‰e o Hynku Bímovi na mnoha místech,
dokonce mu vûnuje celou jednu kapitolu
nazvanou „Osud sbûratele Bíma“ a po-
drobnû o nûm pojednává i v poznámkách
o zpûvácích nazvan˘ch Nositelé písní.
Bímovo zafiazení mezi zpûváky zdÛvod-
Àuje tím, Ïe mnohé z nejkrásnûj‰ích
star˘ch stráÏnick˘ch písní poprvé usly-
‰el právû od nûho. Naz˘vá ho „nejlep‰ím
sbûratelem lidov˘ch písní, kter˘ sbíral
opravdu vûdecky, správnû a naprosto
spolehlivû...“. Pfiímo uvádí, Ïe ho staví
nad Su‰ila i Barto‰e. Hynek Bím 

inspiroval pro sbûr písní i samotného
prof. Úlehlu.

V roce 1905 se Hynek Bím stal ãle-
nem Pracovního v˘boru pro ãeskou ná-
rodní píseÀ na Moravû a ve Slezsku, v˘-
boru pfiedsedal Leo‰ Janáãek. V letech
1906 aÏ 1912 pfiedal tomuto v˘boru
zápisy 2 936 písní. UÏ se mu nevrátily,
nûkteré skonãily rozstfiíhány a pouÏity
pro tisk, zb˘vající byly znehodnoceny,
takÏe pozdûji je pfiepisoval znovu.

KdyÏ v roce 1934 odchází do dÛ-
chodu, stûhuje se do Ti‰nova, kde má
postaven˘ nov˘ dÛm v Husovû ulici
(ã. p. 739). Proã právû sem? MoÏná na to
mûl vliv jeho mlad‰í bratr Stanislav,
kter˘ mnoho let pÛsobil jako fieditel
mû‰Èanské ‰koly v Nedvûdici a zabydlel
se v sousedství domu bratra Hynka.

V Ti‰novû Ïil Hynek Bím aÏ do své
smrti 30. prosince 1958. Pfii odchodu
z náv‰tûvy bratra upadl na schodech
a je‰tû téhoÏ dne následkÛm tûÏkého
zranûní v brnûnské fakultní nemocnici
podlehl. Je pohfiben ve spodní ãásti ti‰-
novského hfibitova Na Hrádku.

Vût‰ina jím sebran˘ch písní se za-
chovala jen v rukopisn˘ch zápisech,
men‰í ãást byla zafiazena do tfietí sbírky
Franti‰ka Barto‰e „Národní písnû mo-
ravské novû nasbírané“ (Praha 1899
– 1901) a do edice „Moravské písnû mi-
lostné“ Leo‰e Janáãka a Pavla Vá‰i
(Praha 1930 – 1937). V jiÏ zmínûné
knize prof. Vladimíra Úlehly jsou no-
tové zápisky patnácti písní sebran˘ch
Hynkem Bímem, stejn˘ poãet je pou-
h˘ch textÛ, nûkteré zapsal s autorem
knihy, u jin˘ch prof. Úlehla uvádí:
„...sebral Hynek Bím a nauãil nás
v roce...“. Samostatnû vy‰ly pouze
„Lidové písnû a tance Vala‰skoklo-
boucka“ (1955, 1960), zápisy se objevily
také v edici „Vala‰ské a slovenské
písnû“ (Praha, 1954).
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V roce 2002 byl vydán komplet
knihy a CD s názvem „Nejstar‰í na-
hrávky moravského a slovenského zpû-
vu 1909 aÏ 1912“. Autofii dr. Jifií Plocek
a Jaromír Neãas vyuÏili nahrávek Leo‰e
Janáãka a jeho spolupracovníkÛ, mezi
nimi také Hynka Bíma. Dr. Plocek také
do alba CD s názvem „Promûny v ãase“,
které je vûnováno tradiãní lidové hudbû
na Moravû 20. století, zafiadil fonogra-
fick˘ záznam zpûvu Tomá‰e Kusalíka ze
dne‰ních Vnorov. Hynek Bím zapsal 133
písní, které mu tento zpûvák zazpíval.
Nahrávka, zafiazená do alba, které vy‰lo
v roce 2001, je z roku 1911.

V pfiedloÀském roce vydala nové CD
cimbálová muzika Kotár z Vala‰ské
Bystfiice, nazvané „Pûsniãky aji vypráv-
janí z Vala‰skéj Bystfiice“. Zde v mlu-
vené ãásti CD i v doprovodném textu je
pomûrnû velká staÈ o Hynku Bímovi
a o v˘sledcích jeho sbûratelské ãinnosti
pfiímo ve Vala‰ské Bystfiici a v okolí.

To jsou jistû dostateãné dÛkazy, Ïe je
odkaz Hynka Bíma aktuální i v dne‰ní
dobû.

Alois Král
Dal‰í osobností Ti‰nova a folkloru je

Alois Král. Narodil se v Senetáfiovû na
Drahanské vysoãinû  30. 7. 1877. Také
on nav‰tûvoval brnûnsk˘ uãitelsk˘
ústav a byl Ïákem Leo‰e Janáãka.
Po ukonãení studií pÛsobil na nûkolika
místech na moravsko-slovenském po-
mezí a sbíral lidové písnû. Zápisy pfiedá-
val Leo‰i Janáãkovi, kter˘ ho na jeho
„‰tacích“ nav‰tûvoval a prostfiednictvím
svého b˘valého Ïáka hloubûji poznával
folklor kraje. Napfiíklad v Bfiezové vidûl
Janáãek poprvé tanec Pod ‰able a zaÏil
chvíle, kdy, jak se vyjádfiil, „...jedna pí-
seÀ ust˘lá druhé…“.

Alois Král mûl ale je‰tû jednu vá‰eÀ,
která byla silnûj‰í a nakonec odsunula

folklor do pozadí – byla to speleologie.
K té se dostal prostfiednictvím
prof. Absolona, jemuÏ byl pomocníkem
pfii v˘zkumech na dnû propasti
Macocha. KrálÛv zájem se soustfiedil
hlavnû na Demänovskou dolinu na
Slovensku, a proto ode‰el uãit do
Liptovského Svatého Mikulá‰e.
Vrcholem jeho badatelské ãinnosti bylo
objevení dne‰ní Jeskynû Svobody
v Demänovské dolinû dne 3. srpna 1921.
Pfiedev‰ím jeho úsilím a zásluhou byla
jeskynû zpfiístupnûna vefiejnosti.

Také o Aloisi Královi pí‰e prof. Úle-
hla ve své knize Îivá píseÀ. MoÏná
proto, Ïe se  A. Král nevûnoval pfii své
folklorní ãinnosti StráÏnici a jejímu
okolí, nepí‰e o nûm prof. Úlehla jako
o folkloristovi, ale vzpomíná ho jako
svého prÛvodce jeskynním bludi‰tûm
Psích dûr. Pro prof. Úlehlu to byl jeden
z celoÏivotních záÏitkÛ.

Do Ti‰nova se Alois Král pfiistûhoval
v roce 1932 uÏ jako uãitel v. v., a to do
nového domu na Husovû ulici ã. p. 674.
Bylo to údajnû na pfiání jeho manÏelky.
Proã si paní Olga, rodaãka z Olomouce,
zamilovala tento kraj, nedokázal vy-
svûtlit ani jejich syn.

Alois Král zemfiel v Ti‰novû 27. února
1972 a jeho hrob je hned vedle hlavní
cesty na ti‰novském hfibitovû Na
Hrádku. Je‰tû za svého Ïivota byl jme-
nován ãestn˘m obãanem mûsta Ti‰nova
a jeho jméno má i jeskynû na Kvûtnici,
která byla objevena pfiesnû tfii mûsíce po
jeho smrti.

Leo‰ Janáãek
Leo‰ Janáãek ( 1854 – 1928 (je znám˘

pfiedev‰ím jako hudební skladatel.
Je také v‰eobecnû známé, Ïe mûl blízk˘
vztah k folkloru, vûnoval se sbûru,
upravování a vydávání lidov˘ch písní
a tancÛ, tak vznikly napfiíklad La‰ské
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tance. Svoje díla v‰ak na folklóru neza-
loÏil, mûl vlastní osobité vyjadfiování.
Leo‰ Janáãek více neÏ dvacetkrát pob˘-
val v lázních Luhaãovice. A jak˘ mûl
vztah k Ti‰novu?  Nikoliv folklorní, ale
prozaick˘. Pro léãení a odpoãinek vyuÏí-
val také ti‰novské Kuthanovo sanatori-
um. Pfiesnû je zaznamenáno, kolikrát
nav‰tívil Luhaãovice, ale bohuÏel dnes
uÏ asi nezjistíme, kolikrát byl v Ti‰novû
a jak dlouho. Konkrétnû se ví, Ïe se zde
léãil v roce 1908, protoÏe ho  pronásle-
dovaly srdeãní záchvaty, léãil si zde
i nervy, zfiejmû dÛsledek pfiepracování.

Radek Zapletal
Folklorní osobností je urãitû také

Radek Zapletal (1937 – 2010), dlouho-
let˘ ãlen a jeden z primá‰Û legendár-
ního Brnûnského rozhlasového orchestru
lidov˘ch nástrojÛ, známého spí‰e pod
zkratkou BROLN. K Ti‰novu ho váÏe
hudba, i kdyÏ ne folklorní. Radek
Zapletal nûkolik let hrál v Ti‰novském
komorním orchestru a dokonce pro nûj
napsal skladbu.

Antonín Stejskal
Mezi tûmi, kdo mûli vztah k Ti‰novu

a folkloru, musíme také uvést
prof. Antonína Stejskala, profesora
ti‰novského gymnasia, tehdy jedenácti-
leté a pozdûji stfiední v‰eobecnû vzdûlá-
vací ‰koly. Rodák z Jamného (narodil se
24. 11. 1923( zde v letech 1953 aÏ 1969
uãil ãe‰tinu a dûjepis, od roku 1953 do
roku 1957 byl fieditelem této ‰koly.
V roce 1969 se stal pfiedsedou âeské
mírové rady a v roce 1977 se odstûhoval
do Prahy.

Prof. Stejskal sestavil pásmo lido-
v˘ch zvykÛ, písní, fiíkadel a tancÛ
z Horácka a Podhorácka do formy diva-
delní hry, která mûla název „Jaro na
Horácku“. Hru sehráli koncem padesá-

t˘ch let minulého století Ïáci ‰koly,
kde pÛsobil, prÛvodcem dûjem byl
Mirek Oplt – „Pro‰ek“ v roli horáckého
chlapce. Jak vzpomíná Ing. Olena
Kalová z Doubravníku, hru doprovázel
orchestr sloÏen˘ pfieváÏnû ze ÏákÛ
a studentÛ. Paní inÏen˘rka, tehdy stu-
dentka, byla ãlenkou tohoto orchestru.

Pfiedev‰ím zásluhou Antonína
Stejskala se v Ti‰novû v letech 1959 aÏ
1963 uskuteãnilo pût roãníkÛ  folklor-
ního festivalu (tehdy se to naz˘valo mí-
rová slavnost) s názvem „Horácko v mí-
ru zpívá a tanãí“. Pfiedstavily se zde
folklorní soubory z Horácka a Podho-
rácka. Dûtské Vysoãina z Raãína,
Vysoãánek z Jihlavy, Jitfienka ze Îìáru
nad Sázavou, soubor základní ‰koly
z Protivanova, soubory dospûl˘ch
z Protivanova, z pedagogické ‰koly
z Boskovic, Vysoãan z Jihlavy, Tfiebíãan
z Tfiebíãe, samozfiejmû Dóbrava
z Doubravníka, v nûkter˘ch roãnících
vystupoval také soubor z Troubska
a Horáck˘ soubor Osvûtové besedy
z Deblína. V prvních roãnících i soubor
z ti‰novské Modety. O úrovni festivalu,
jehoÏ oficiálními pofiadateli byli okresní
v˘bor âeskoslovenského  svazu mlá-
deÏe, okresní v˘bor Národní fronty
a Mûstsk˘ národní v˘bor v Ti‰novû,
svûdãí i to, Ïe Vysoãánek byl v té dobû
hodnocen jako nejlep‰í dûtsk˘ soubor
v republice, Vysoãan byl vítûzem kraj-
ského kola a protivanovsk˘ soubor do-
konce vítûzem celostátního kola SoutûÏe
tvofiivosti mládeÏe. V té dobû to bylo vy-
soce hodnocené umístûní. Ti‰novsk˘ fes-
tival byl také hodnocen mezi nejlep‰ími
v kraji.

Úvodem festivalu byl prÛvod úãast-
níkÛ po mûstû za doprovodu hudby
z Protivanova do tehdej‰ího parku pod
Klucaninou, kde soubory vystupovaly.
Park byl pfiibliÏnû v místech dne‰ního
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To byly nervy!

Poslední utkání dorostu a muÏÛ
ukonãilo 10. ãervna 2012 sezónu pro
domácí vûrné fanou‰ky AFK Ti‰nov.
Dorostenci rozdrtili âebín 7:1, muÏi pro-
hráli s Veverskou Bít˘‰kou 0:1. Hosté
potfiebovali tfii body k záchranû
v I. B tfiídû. Tûsnû po skonãení utkání,
jak uÏ záhlaví pfiíspûvku napovídá,
takto reagovali hráãi Veverské Bít˘‰ky
na právû skonãen˘ boj.

UÏ se ãasto zapomíná na léta zpût,
kdy právû Veverská Bít˘‰ka doma pro-
hrála s Kohoutovicemi 0:6 a tím poslala
AFK Ti‰nov z I. A tfiídy do dne‰ní
I. B tfiídy. Dvouleté pÛsobení Ti‰nova
tak brzy skonãilo, Kohoutovice se za-
chránily, Ti‰nov „letûl“ dolÛ. To byl sou-
tûÏní roãník 2006/07. A co se dál událo
sdûluje i velice známé pofiekadlo: „BoÏí
ml˘ny melou pomaliãku, ale jistû“. Tyto
ml˘ny nakonec opravdu mlely. Pfii‰el uÏ
právû skonãen˘ roãník 2011/12 a neÏ se
kdo nadál, uvítali jsme v na‰í skupinû
I. B tfiídy oba aktéry tehdej‰ího doslova
„sportovního podrazu“. Veverské Bít˘‰ce
kdekdo pfiál to nejhor‰í, ale uÏ sestup
do niÏ‰í tfiídy byl asi trest dostateãn˘.
Kohoutovice dopadly stejnû jako
Bít˘‰ka.

A právû Tatran Kohoutovice pfiivítal
v sobotu 16. ãervna 2012 borce z Ti‰nova
na svém nádherném stadionku, kter˘
pamatuje úãinkování domácích v MSFL.
Na‰e muÏstvo v dosti kombinované
sestavû s fiadou dorostencÛ a téÏ i asi-
stenta trenéra, b˘valého kanon˘ra
ti‰novské party Martina Flamicha,
pfiekvapilo domácí v˘bornou hrou a zví-
tûzilo 3:2. Úmorné vedro bylo pro obû
muÏstva velk˘m soustem, ale aÏ 90 min.
ukonãila nejen tento sobotní duel, ale
cel˘ roãník 2011/12. Radost pfieveliká
hráãÛ i pfiítomného TJFTF (Tvrdé jádro
fandÛ ti‰novského fotbalu) byla zcela na
místû.

Koneãné 6. místo sdûluje, Ïe po pod-
zimu, kdy jsme okupovali 2. místo v ta-
bulce, do‰lo v dÛsledku celé fiady objek-
tivních faktorÛ k ãásteãnému útlumu.
Právû to poslední a koneãné 3. vítûzství
v jarní ãásti lze hodnotit velice kladnû.
Doprovod TJFTF toho byl svûdkem
a podûkování z jejich strany jak trenéru
Martinu Pilnému tak v‰em hráãÛm jeho
party bylo zcela na místû.

Cesty fandÛ spolu s hráãi na ven-
kovní zápasy mají téÏ svoje opodstat-
nûní. UtuÏuje se tak vztah v‰ech aktérÛ
nejen na hfii‰ti, ale i v ochozech. Ne vÏdy
se dafií, ale dobr˘ a soudrÏn˘ kolektiv

letního kina. V pfiípadû nepfiíznivého po-
ãasí vystupovaly soubory v sokolovnû.
A je tfieba uvést, Ïe vÏdy bylo hodnû
divákÛ, o festival byl v Ti‰novû velk˘
zájem. 

V roce 1961 byla souãástí festivalu
v˘stava lidového umûní Horácka
a Podhorácka, kterou zaji‰Èoval praÏsk˘
státní ústav krajkáfisk˘.

Pfii pfiípravû i v prÛbûhu tûchto festi-
valÛ pÛsobil Antonín Stejskal jako dra-
maturg, reÏisér i moderátor a dnes by-
chom fiekli i jako manaÏer.

Prof. Antonín Stejskal zemfiel 13. 12.
2003 v Praze.

Pokraãování v pfií‰tím ãísle.

Josef Ondrou‰ek
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dokáÏe pfiekonat i mnohé nezdary.
I tohle bylo patrné po závûreãném ut-
kání na kratiãkém setkání na Ostrovci.
Drobné informaãní body pfiinesly jas-
nûj‰í reáln˘ pohled na chod druÏstva
muÏÛ AFK Ti‰nov.

Ze strany fandÛ ti‰novského fotbalu
nutné vyzdvihnout i publikaãní ãinnost
redakce Ti‰novsk˘ch novin, která pravi-
delnû sdûluje a detailnû uvádí termíny
zápasÛ v‰ech druÏstev AFK Ti‰nov.
Îe tyto informace pfiichází do „kaÏdé
rodiny“ nás velice tû‰í.

Závûrem je vhodné podûkovat i funk-
cionáfiskému kolektivu AFK Ti‰nov

v ãele s Pavlem Brychtou za neúnavnou,
trpûlivou a nároãnou práci v této ob-
lasti, ne vÏdy dosti docenûnou. S tímto
se ztotoÏní jistû valná ãást pfiíznivcÛ, aÈ
uÏ mají místo svého pÛsobení u kabin,
na „v˘chodní“ ãi dvou „západních“ tribu-
nách.

S pfiáním, aby nov˘ roãník 2012/13,
kter˘ zaãíná v srpnu pfiinesl i dal‰í nové
sportovní záÏitky pro sportumilovnou
fotbalovou vefiejnost v Ti‰novû se louãí
a v‰e nejlep‰í pfiejí vûrní fanou‰ci AFK
Ti‰nov.

-pak-

Podûkování

Tímto chci podûkovat a zároveÀ udûluji
pochvalu v‰em sestfiiãkám z Charity
– domácí péãe, za vzornou péãi a ochotu
pfii o‰etfiování. Sestfiiãky jsou velmi
hodné, milé a ochotné, i pfiesto, Ïe mají
hodnû pacientÛ. A net˘ká se jen pfie-
vazÛ, ale i ostatních nároãn˘ch zdravot-
ních v˘konÛ. Dûkuji Mlãáková Olga.

Dûkujeme vedení Centra sociálních slu-
Ïeb Ti‰nov za vzornou péãi do poslední
chvíle Ïivota na‰í maminky paní
Boleslavy Hájkové. Podûkování patfií
téÏ paní ·ikulové a peãovatelkám: paní
Marcele, paní Vûfie, paní Janû,
Marcelce, Tereze, paní Marii a paní
Jitce. Dcera Jana a syn Jifiís rodinami

Vzpomínky

Dne 7. ãervna uplynulo 11. v˘roãí, kdy
nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘ man-
Ïel, tatínek, dûdeãek a pradûdeãek pan
LADISLAV KOTOUâEK. Za tichou
vzpomínku dûkuje manÏelka, syn
Ladislav a dcera Marta s rodinami.

Dne 19. ãervence uplyne
8 smutn˘ch let, co ode‰la
na‰e milovaná man-
Ïelka, maminka, babiãka
a sestra paní IRENA
BERKOVÁ. S úctou
a láskou vzpomínají

manÏel, dûti s rodinami a sestra Hana.

Tak krátkou dobu si Ïil, svého mládí
a syna jsi neuÏil. Na této zemi ti nebylo
nic pfiáno, zato na nové zemi ti bude
v‰eho dopfiáno. BÛh tû nikdy neopustí,
JeÏí‰ Kristus ti dobrou cestu vûstí.

Dne 14. 7. 2012 uplyne
5. smutné v˘roãí od 
tragické smrti na‰eho
milovaného syna, bratra,
synovce, vnuka, man-
Ïela a tatínka pana 
MARTINA GAÎIHO.

Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte
s námi. Se zármutkem a láskou vzpo-
míná celá rodina.
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Inzerce

Pronajmu ãásteãnû zafiízen˘ byt 2+1,
ul. Jamborova. Cena 9 000 Kã vãetnû
inkasa. Tel.: 736 184 618

Pronajmu byt 2+1, sídli‰tû U Humpolky
v Ti‰novû. Tel.: 604 200 670

Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku
v ·ebrovû. Nájem 4 500 Kã + inkaso.
Tel.: 732 489 326

Hledám podnájem v Ti‰novû 1+kk,
1+1, max. 2+kk. Cenu akceptuji. 
K nastûhování od srpna 2012. Tel.: 777
314 916

Koupím byt 2-3+1 v OV v Ti‰novû bez
realitní kanceláfie. Tel.: 775 604 188

Prodej – velk˘ rodinn˘ dÛm v obci
Raãice u Bobrové (10 km od Nového
Mûsta na Mor.), dvÛr, stodola, dvouga-
ráÏ, pfiedzahrádka, moÏnost pfiikoupení
zahrady a polí. Cena 1 995 000. Telefon
776 85 95 55

Pronájem kanceláfisk˘ch prostor
o v˘mûfie 100 m2 v centru mûsta
Ti‰nova, moÏnost parkování, nájem
12 500 Kã/mûsíc + sluÏby – samostatné
mûfiení. V pfiípadû zájmu za‰lete kon-
takt formou SMS na +420 603 587 664

Koupíme zemûdûlskou usedlost. Na
klidném místû, s pozemkem (4 ha).
Prosím nabídnûte. E-mail: michal.
sredl@gmail.com, tel.: 549 210 418, 607
762 385

Dne 28. 6. 2012 uplyne
9 let od chvíle, kdy jsme
se naposledy rozlouãili
s na‰ím tatínkem, 
dûdeãkem a manÏelem
panem VOJTùCHEM
KROUFKEM. Stále

vzpomíná manÏelka a dûti s rodinami.

Dne 8. ãervence by se 
doÏil 71. let pan 
LADISLAV MICHALÍK
ze Svatoslavi a dne
19. ãervence vzpomeneme
4. v˘roãí jeho úmrtí. 
Za tichou vzpomínku 

dûkuje manÏelka a synové s rodinami.

Dne 28. ãervna by se do-
Ïil 70 rokÛ pan JOSEF
NOVÁâEK. Stále vzpo-
míná rodina. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi,
dûkujeme.

Dne 16. ãervna jsme
vzpomnûli 13. v˘roãí 
úmrtí na‰eho drahého
syna, bratra, str˘ce, 
tatínka a dûdeãka 
pana FRANTI·KA
PADALÍKA, kter˘ by 

letos oslavil ‰edesátiny. Kdo jste ho 
znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
Dûkují rodiãe, dûti, vnouãata a sestra
s rodinou.

Tak letí ten ãas a ztichl TvÛj hlas,
vzpomínky na Tebe zÛstaly jen
a ty se vracejí den co den.

6. ãervence vzpomeneme
10. v˘roãí úmrtí na‰eho
manÏela, tatínka, dûdeã-
ka a pradûdeãka pana
MILOSLAVA VÁLKY.
Dûkujeme v‰em, ktefií
vzpomenou s námi.

ManÏelka a dûti s rodinami.
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Hledám pronájem garáÏe v lokalitû
Hony za Kuk˘rnou. Tel.: 605 103 703

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

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

PSÍ HOTEL – Skryje (u Ti‰nova),
tel.: 732 511 251, www.sweb.cz/regiauttis

PÛjãky: zamûstnanci, dÛchodci, OSVâ.
Pracuji pro více vûfiitelÛ. 724 294 608

Firma NOURA s.r.o. Kufiim, Blanenská,
velkoobchod s pouÏit˘m o‰acením pfii-
jme Ïeny na tfiídûní ‰atstva a muÏe do
skladu. Tel.: 728 029 222, 606 287 998
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