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V nedûli 22. ãervna probûhl  na nádvofií domu
Na Pern‰tejnû tradiãní Svátek hudby.

Foto: OK·
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koláci letos díky kalendáfii vydûlali
nûkolik dní prázdnin navíc, prázd-
ninové poãasí, které trvá od ãervna,
je‰tû zv˘‰ilo teploty i nebezpeãí pfií-

valov˘ch boufiek. Uprostfied posledního ãerv-
nového t˘dne nûkolikaminutová vichfiice
témûfi bez de‰tû vyzkou‰ela zabezpeãení
na‰ich stfiech a staveb, rozpohybovala
stromy, olámala staré vûtve, ale vybrala si
i jednu obûÈ – starou lípu v kfiiÏovatce u pily.
Lipová alej lemující pfiíjezd do mûsta z hlav-
ního smûru od Brna tak utrpûla dal‰í ztrátu
a nás nutí k váÏnému rozhodování, co dál
s nemocn˘mi a vesmûs dut˘mi ostatními
stromy, které pfii v‰í úctû k jejich majestátu
a pfiíjemnému stínu pfiedstavují velké nebez-
peãí pro chodce i automobily. VÏdyÈ v blíz-
kosti padajícího stromu bylo nûkolik chodcÛ,
ktefií byli pfiímo ohroÏen˘mi svûdky pádu
stoletého velikána na chodník. Na‰tûstí ten-
tokrát se nikomu nic nestalo ...

Uplynul˘ mûsíc byl bohat˘ na spoustu
spoleãensk˘ch událostí, které se i díky pfií-
jemnému poãasí velice vydafiily. Jenom pro
pfiipomenutí – barevn˘ cirkus rychl˘ch vozÛ
Ti‰novská rally, slavnostní zahájení i dekoro-
vání vítûzÛ Mistrovství republiky v lovu ryb
udicí na umûlou mu‰ku, jiÏ tradiãní oslava
Svátku hudby u Palce i oba úÏasné festiva-
lové koncerty 13. roãníku festivalu
Concentus Moraviae, slibnû se rozbûhly
znovuobnovené sobotní trhy na námûstí.

Nyní nastává ãas odpoãinku a dovole-
n˘ch, kdy vût‰ina spí‰e touÏí po klidu upro-
stfied krásné pfiírody – právû nádherná
pfiíroda, malebné vesniãky a historické
památky jsou nejvût‰ím lákadlem pro stále
vût‰í poãet tûchto rekreantÛ. Na své si letos
pfiijdou i milovníci mimofiádn˘ch spoleãen-
sk˘ch a kulturních akcí v na‰em okolí.
V pfií‰tích víkendech probûhnou slavnosti
v˘roãí zaloÏení obcí Skryje, Doubravník
a Jinaãovice, Pern‰tejnské slavnosti uÏ snad
ani není tfieba pfiipomínat.

Na posledním pfiedprázdninovém zase-
dání mûstského zastupitelstva bylo schvá-
leno nûkolik dÛleÏit˘ch dokumentÛ. Po více
neÏ pÛl roce byl ukonãen proces tvorby

zadání nového územního plánu mûsta schvá-
lením jeho zadání, mÛÏe tak zaãít nûkolika-
let˘ proces jeho tvorby a schvalování.
Schválením potfiebn˘ch smluv s kufiimskou
firmou Fuertes development byly vytvofieny
základní pfiedpoklady k pfiípravû projektu
zástavby prostoru proti AZ centru na ulici
Ml˘nské. Místo o‰klivého divokého porostu
kefiÛ a plevelÛ by mûl v tomto prostoru
vyrÛst nûkolikapodlaÏní víceúãelov˘ dÛm,
v jehoÏ útrobách by na‰ly místo garáÏe, par-
kovi‰tû, obchodní pasáÏ  a tfii podlaÏí bytÛ.
Pokud se dílo s rozpoãtem nûkolika desítek
miliónu korun podafií, bude to základní pfiís-
pûvek k postupné zástavbû tzv. pfiednádraÏní-
ho prostoru, snad se tedy koneãnû doãkáme.

Pomûrnû struãn˘m, ale v˘znamn˘m
bodem bylo stanovení danû z nemovitostí pro
rok 2009. Nepopulární, více neÏ deset let oãe-
kávaná novela zákona o dani z nemovitostí
dala obcím vût‰í moÏnosti úpravy této místní
danû. Pro mûsta velikosti Ti‰nova je základní
vypoãtená daÀ násobená koeficientem 1,6.
Na‰e dosavadní zv˘hodnûní místních ãástí
Pej‰kova, Hájku, Hajánek a Jamného koefi-
cientem 0,6 novela zákona neumoÏÀuje, bylo
moÏno sníÏit pouze na hodnotu 1,0. Vût‰ím
problémem bylo nastavení rozumné v˘‰e
daÀového zatíÏení. Kromû dosavadních
moÏností úprav daní s ohledem na úãel,
ke kterému je budova uÏívána, zavádí novela
moÏnost celkovou dosavadní v˘‰i danû
upravit koeficientem 2, 3, 4 nebo dokonce 5.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe dne‰ní daÀ
nebyla valorizována více neÏ deset let,
logicky se nabízí alespoÀ pouÏití koeficientu 2.
Po projednání v komisích a v˘borech mûsta
nebylo pfiistoupeno k Ïádn˘m dramatick˘m
zmûnám, schválením koeficientu 2 do‰lo
k zdvojnásobení dosavadní symbolické v˘‰e
této místní danû. Pro mûsto zv˘‰ení pfiíjmu
zhruba o dva miliony roãnû pomÛÏe posílit
rozpoãtové kapitoly na údrÏbu a modernizací
komunikací obsluhující zmínûné nemovi-
tosti, z nichÏ je daÀ odvádûna.

Pfieji nám v‰em pfiíjemn˘ ãas dovolen˘ch.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

·
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 7/2008 konaného
dne 26. ãervna 2008

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

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

2. Zadání územního plánu Ti‰nov ve
smyslu § 6 odst. 5 písm. b) zákona
ã. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním fiádu (stavební zákon).

3. Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2008,
o stanovení koeficientu pro v˘poãet
danû z nemovitostí dle pfiedloÏeného
návrhu.

4. Vyhlá‰ení zámûru prodeje tfiípokojo-
vého bytu ã. 1717-6 ve druhém patfie
domu ã. p. 1717 na ulici Kvûtnická
v Ti‰novû o v˘mûfie 75,40 m2.

5. Podmínky prodeje tfiípokojového bytu
ã. 1717-6 ve druhém patfie domu
ã. p. 1717 na ulici Kvûtnická v Ti‰novû
o v˘mûfie 75,40 m2 ve smyslu ãl. 7.,
odst. 5 Zásad prodeje domÛ a bytÛ
v majetku mûsta Ti‰nov obálkovou
metodou jako volného bytu nejvy‰‰í
nabídce, nejménû v‰ak za cenu stano-
venou znaleck˘m posudkem a pfiipo-
ãtením nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch
s prodejem, danû z pfievodu nemovi-
tostí a zÛstatkové ãásti fondu oprav,
kterou prodávající vloÏil do fondu
oprav ke dni prodeje bytové  jednotky.
Nabídky na odkoupení bytu mohou
zájemci podat na podatelnû
MûÚ Ti‰nov v termínu od 27. 6. 2008
do 31. 7. 2008. Obálky oznaãit: „Prodej
bytu ã. 1717-6 na ulici Kvûtnická –
– nerozlepovat!“ V nabídce uvést
konkrétní nabízenou cenu a závazek
k úhradû nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch
s prodejem, danû z pfievodu nemovi-
tostí a zÛstatkové ãásti fondu oprav.

6. UÏ‰í v˘bûr ÏadatelÛ o byt na II. po-
loletí roku 2008 dle pfiedloÏeného
návrhu.

7. Bezúplatn˘ pfievod ãásti pozemku
v k. ú. Jamné u Ti‰nova parc. ã. 99
podle GP oznaãené parc. ã. 99/2
o v˘mûfie 8 m2 ve vlastnictví Svazku
vodovodÛ a kanalizací Ti‰novsko
se sídlem v Ti‰novû do vlastnictví
mûsta Ti‰nov.

8. Darování ãásti pozemku v k. ú. Jamné
u Ti‰nova parc. ã. 171 podle GP
oznaãené par. ã. 171/3 o v˘mûfie 2 m2

Svazku vodovodÛ a kanalizací
Ti‰novsko se sídlem v Ti‰novû.

9. Bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 2367/3 o v˘mûfie
693 m2, parc. ã. 2367/4 o v˘mûfie
280 m2, parc. ã. 2458/3 o v˘mûfie
22 m2, parc. ã. 2458/5 o v˘mûfie
2.382 m2 a parc. ã. 2460/3 o v˘mûfie
977 m2 ve vlastnictví Jihomorav-
ského kraje se sídlem v Brnû do
vlastnictví mûsta Ti‰nov.

10. Uzavfiení smlouvy o uzavfiení
budoucí kupní smlouvy mezi mûstem
Ti‰nov a spoleãností FUERTES
DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem
v Kufiimi dle pfiedloÏeného návrhu.

11. Uzavfiení smlouvy o právu provést
stavbu mezi mûstem Ti‰nov a spo-
leãností FUERTES DEVELOP-
MENT, s. r. o., se sídlem v Kufiimi dle
pfiedloÏeného návrhu.

12. Prominutí povinnosti vrátit vefiejnou
finanãní podporu poskytnutou mûs-
tem Ti‰nov v roce 2007 Sportovnímu
klubu basketbal Ti‰nov ve v˘‰i
Kã 81.900,- a prominutí povinnosti
platit penále za zme‰kání lhÛty
k pfiedloÏení vyúãtování ãerpání ve-
fiejné finanãní podpory za rok 2007.

13. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nov
ã. 10/2008 v rámci schváleného



Radnice informuje

4 TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2008

rozpoãtu na rok 2008, pfievod ãástky
Kã 63.000,- z § 6171 vnitfiní správa
na § 3419 ostatní tûlov˘chovná
ãinnost.

14. Poskytnutí vefiejné finanãní podpory
Sportovnímu klubu basketbal
Ti‰nov ve v˘‰i Kã 62.400,- na ãin-
nost.

ZM neschvaluje: 
1. Prodej ãásti pozemku parc.

ã. 2466/432 v k. ú. Ti‰nov o v˘mûfie
18 m2 Marii Boucníkové, bytem Trpín
a Pavlu ·e‰ulkovi, bytem Roveãné.

ZM bere na vûdomí: 
1. Zprávu o ãinnosti RM do 19. 6. 2008.
2. Plnûní opatfiení Komunitního plánu

oblasti sociálních sluÏeb k 15. 6. 2008.
3. Zprávu o ãinnosti Regionálního

centra prevence za rok 2007.
4. Zápis ã. 5/2008 ze schÛze V̆ boru pro

Komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 21. 5. 2008.

5. Zápis ã. 4/2008 ze schÛze kontrolního
v˘boru ze dne 13. 5. 2008.

6. Zápis ã. 6/2008 ze schÛze V̆ boru pro
Komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 18. 6. 2008.

7. Zápis ã. 4/2008 ze schÛze finanãního
v˘boru ze dne 18. 6. 2007.

ZM ukládá:
1. RM zpracovat finanãní rozbor na zfií-

zení mûstské policie.
Úkol: Rada mûsta
Termín: 31. 12. 2008

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

O sociálních sluÏbách
spoleãnû

Tak jako my
v Ti‰novû, tak i na
krajském úfiadû
pfiipravila pracovní
skupina návrh Stfied-

nûdobého plánu rozvoje sociálních slu-
Ïeb Jihomoravského kraje. V návrhu
jsou zafiazeny i na‰e ti‰novské priority,
neboÈ krajsk˘ plán dÛslednû vychází
z plánÛ obcí regionu. K návrhu je moÏné
uplatnit pfiipomínky, a to v termínu od
7. 7. do 20. 8. 2008 buì prostfiednictvím
formuláfie na webov˘ch stránkách kraje
www.kr-jihomoravsky.cz, kde naleznete
návrh v˘‰e zmínûného plánu, nebo
v Ti‰novû na odboru sociálním –
– pí. Trnãáková, kde je plán k nahléd-
nutí v ti‰tûné podobû a jsou zde k dispo-
zici formuláfie k ruãnímu vyplnûní.
Pfiipomínky lze zaslat po‰tou na
adresu:

Krajsk˘ úfiad Jihomoravského kraje
Îerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Na obálku uvést: „Pfiipomínkovací fiíze-
ní KP JMK“.

Za v‰echny pfiipomínky dûkují zpracovatelé.
Ing. Z. Brzobohatá, místostarostka

Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno
Ti‰novska 2008

Matefiské centrum Studánka, mûsto
Ti‰nov a Mûstská knihovna v Ti‰novû
vyhla‰ují 3. roãník soutûÏe „Nejkrás-
nûj‰í rozkvetlé okno Ti‰novska 2008“.

I letos bychom rádi ocenili va‰i
snahu a péãi o malé zahrádky za okny,
na balkonech a teráskách, které celé
léto lahodí na‰im oãím. TakÏe nevá-
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hejte, zkrá‰lete i svá okna a nezapo-
meÀte nám poslat fotografii va‰ich rozk-
vetl˘ch truhlíkÛ a kvûtináãÛ.

Kdy: od 1. 7. do 29. 8. 2008
Co: fotografie rozkvetlého okna nebo

balkonu v Ti‰novû a okolních
obcích, na zadní stranû opatfienou
jménem, adresou a telefonem ma-
jitele vyfotografovaného okna

Jak: po‰tou, na podatelnu Mûstského
úfiadu v Ti‰novû, e-mailem

Kam: Odbor správy majetku a investic,
nám. Míru 111, 666 01 Ti‰nov
(obálku nadepi‰te heslem „Okno
Ti‰novska“), nebo e-mailem na:
studanka@atlas.cz

Dal‰í informace najdete na
www.studanka.webzdarma.cz. Pfiípadné
dotazy vám zodpovíme na
tel. 604 871 943.

V‰echny fotografie budou vystaveny
od 5. 9. do 12. 9. 2008 v Matefiském
centru Studánka a od 15. 9. do 30. 9.
2008 v prostorách Mûstské knihovny
v Ti‰novû. Po diváckém hlasování bude
slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ, pro které
jsou pfiipraveny hodnotné ceny.

Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov spolu s v˘borem
Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ

Vás zve na dal‰í pfiedná‰ku ve spolu-
práci s firmou HARTMANN-RICO a. s.,
Masarykovo nám. 77, 66471 Veverská
Bít˘‰ka, Czech Republic s názvem

„Inkontinence a kvalita Ïivota“.

Pfiedná‰ka se koná v pondûlí 14. ãer-
vence ve 14.00 hodin v jídelnû Domu
s peãovatelskou sluÏbou Králova 1742,
Ti‰nov.

O ãem budeme hovofiit:
– co je to inkontinence
– typy a vy‰etfiovací metody
– moÏnosti léãby
– pfiehled inkontinentních pomÛcek
– péãe o kÛÏi inkontinentních, o‰etfiu-

jící kosmetika

Pfiedná‰et nám bude lektorka
HARTMANN Akademie a zdravotní
sestra Alena Zmrzlá.

Souãástí pfiedná‰ky bude malé
obãerstvení, informaãní materiály
a také dárkové pfiedmûty pro posluchaãe.

MVDr. JÛza Martin
vedoucí Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov

Foto  –  v í t ûzka
loÀského roãníku
soutûÏe „Nejkrás-
nûj‰í rozkvetlé okno
Ti‰novska 2007“
p. R. Misafiová.
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Tradiãní Svátek hudby
na nádvofií domu Na Pern‰tejnû

22. 6. 2008
Pofiadatel mûsto
Ti‰nov a ZU· Ti‰nov

Dûkujeme v‰em
ú ã i n k u j í c í m
za pfiíjemné
hudební odpo-
ledne.
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MûKS Ti‰nov

18. ãervence v 19.30 hod.
zahrada MûKS

MA≈ANA

24. srpna 2008 v 16.00 hod
Sokolovna Ti‰nov

Eva a Va‰ek

Eva a Va‰ek je pûvecká dvojice
známá pfiedev‰ím z ãasto opakovan˘ch
televizních reklam teleshoppingu,
kterou tvofií Václav ·evãík
a Eva Dvofiáãková.

Dvojice patfií mezi komerãnû nejús-
pû‰nûj‰í ãeské hudební interprety.

Repertoár se skládá vût‰inou ze star˘ch
a úspû‰n˘ch lidov˘ch a dechovkov˘ch
melodií, kter˘mi se obracejí zejména na
star‰í posluchaãe. Vystupují spoleãnû se
skupinou Surf.

Pfiedprodej od 1. ãervence v Knih-
kupectví paní Ra‰kové, tel. 549 410 022

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

âtvrtek 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã.



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

V˘stava Lubomíra Rejdy
a Vratislava âerného potrvá do
17. ãervence 2008.

Galerie Josefa Jambora si Vás
i Va‰e pfiátele dovoluje pozvat na
tyto prázdninové v˘stavy.

V pfiípadnû pfiíznivého poãasí probí-
hají vernisáÏe na zahradû galerie.

19. ãervence – 15. srpna
Jifií Havlíãek

obrazy

VernisáÏ v˘stavy v sobotu
19. ãervence 2008 ve 14.00 hod. 

Malífi a keramik Jifií Havlíãek Ïije
ve Vik˘fiovicích v okrese ·umperk.
Je absolventem  PFUP v Olomouci, obor
v˘tvarná v˘chova. Studoval pod odbor-
n˘m vedením ak. malífie Ladislava
JalÛvky a ak. sochafie Zdenka Pfiikryla.
Nosnou ãást jeho malífiské aktivity dnes
tvofií olejomalba. Jifií Havlíãek je
bytostn˘ krajináfi, v jeho souãasn˘ch
obrazech dominuje teplá, záfiivû pod-
zimní barevnost s jemnou melancholií.
Pfiítomnost ãlovûka v krajinû zastupují
tlumené ãervenû stfiech. V˘razn˘m
protipólem autorovy malby je kera-
mická tvorba.

16. srpna – 11. záfií 2008
Eva Hontela

koláÏe

VernisáÏ v˘stavy v sobotu 16. srpna
2008 ve 14.00 hod.

Rodaãka z Brna, která v roce 1968
emigrovala se sv˘mi rodiãi do Kanady.
V umûleck˘ch oborech se zaãala vzdûlá-
vat uÏ v osmi letech u akademické
malífiky M. ·imkové. Dále pro‰la rÛz-
n˘mi ‰kolami s v˘tvarn˘m zamûfiením
v oborech malífiství, sochafiství a gra-
fiky. Posléze vystudovala univerzitu,
obor v˘tvarné umûní. Za nejvût‰í dosa-
vadní úspûch Evy Hontelové je moÏno
povaÏovat její v˘stavu obrazÛ, soch
a koláÏí ve svûtovû proslulé Mussavi
Gallery v New Yorku, kde uspofiádat
v˘stavu je pro v˘tvarného umûlce
mimofiádnou poctou a uznáním.

OTEV¤ENO DENNù
10 – 12 a 14 – 17 (mimo pondûlí)

Více na internetov˘ch stránkách
www.mekstisnov.profitux.cz
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Foto z vernisáÏe v˘stavy Lubomíra Rejdy
a Vratislava âerného



Kultura v Ti‰novû

9TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2008

S Andersenem do pravûku

Leto‰ní, v ti‰novské knihovnû jiÏ
ãtvrtá, Noc s Andersenem probûhla aÏ
v ãervnu a hlavním tématem veãera byl
pravûk.

Dvanáct
dûtí si s ná-
mi nejprve
vyzkou‰elo
n e l e h k o u
práci arche-
ologÛ, a to
pfii dob˘vání
kosterních
pozÛstatkÛ
dávno vy-
mfiel˘ch Ïi-
v o ã i c h Û .
O tom, Ïe to
není jednoduchá práce, vypovídal
hlavnû v‰udypfiítomn˘ prach, kter˘ se
usazoval na kostrách i na dûtech. Hned
po archeologick˘ch pracích nás nav‰tí-
vila Vû‰tkynû, aby dûtem pfiedpovûdûla
nároãnou a nebezpeãnou cestu
k Jeskyni PfiedkÛ. Strojem ãasu se
v‰ichni pfiesunuli do pravûku…

Jestlipak jste si jiÏ nûkdy zkusili
zaklepat na vchod jeskynû nevrlého
praãlovûka? Radíme Vám – nezkou‰et –
neboÈ pár na‰ich dûtí pfii‰lo dokonce

i o nûjak˘ vlas na hlavû! A moÏná to
mohlo skonãit i hÛfi, kdyby praãlovûk
nebyl zrovna po veãefii. NeÏ se dûtem
podafiilo splnit v‰echny úkoly, které od
nûj dostaly a neÏ stanuly pfied poslední

pfiekáÏkou
u vchodu do
J e s k y n û
P fi e d k Û ,
k t e r o u
h l í d a l a
StráÏkynû
J e s k y n û ,
byla jiÏ tma.
Dûti v‰ak
m u s e l y
zv ládnout
je‰tû nûko-
lik tûÏk˘ch
h á d a n e k ,

rozlu‰tit tajemné písmo a sloÏit bás-
niãku. Strach trochu ochromil kaÏdé
z nich, zvlá‰tû, kdyÏ pfied sebou vidûly
zkamenûlé sochy tûch odváÏlivcÛ, ktefií
úkoly StráÏkynû Jeskynû nevyfie‰ili.

Samozfiejmû, Ïe na‰i dobrodruzi se
do Jeskynû PfiedkÛ dostali. V ní si je‰tû
spoleãnû u‰ili váãky na talismany
a o pÛlnoci jako sladkou odmûnu dostali
dort s dinosaurem. A protoÏe je nároãné
noãní dobrodruÏství pfiece jen zmohlo,
s pohádkou na dobrou noc pomalu usínali.
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Kam – ãervenec
Datum Akce Místo âas Organizuje

18. 7. MA≈ANA zahrada MûKS 19:30 MûKS
24. 8. Eva a Va‰ek + skupina Surf sokolovna Ti‰nov 16:00 MûKS

V˘stavy
Datum Akce Místo

21. 6. – 17. 7. L. Rejda, V. âern˘ Jamborova galerie
19. 7. – 15. 8. Jifií Havlíãek – obrazy Jamborova galerie
16. 8. – 11. 9. Eva Hontela – koláÏe Jamborova galerie
13. 5. – 28. 9. Kvûtnice hora, Besének voda Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
10. 6. – 21. 9. Indiáni v nás Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
29. 6. – 29. 8. Milada Kollárová Galerie Diana
19. 7. – 10. 8. VIII. v˘tvarné léto v Îelezném Îelezné – KPVU
12. 7. – 31. 8. Otto Serenyi Synagoga v Lomnici

Ráno po snídani si dûti je‰tû vyzkou-
‰ely práci na jeskynních malbách
a poté za doprovodu rodiãÛ odcházely
domÛ.

Îe se nám i tato „Noc“ vydafiila,
potvrzují i slova jedné dívenky: „Paní
uãitelko (pojem knihovnice nezabral),
já bych chtûla, aby Noc s Andersenem
trvala cel˘ t˘den.“

MûK Ti‰nov

Pozvánka do Lomnice

Zveme v‰echny pfiíznivce historie na
v˘stavu „Otto Serenyi – poslední morav-
sk˘ zemsk˘ hejtman“. V̆ stava se koná
v synagoze v Lomnici, kde bude zahá-
jena slavnostní vernisáÏí v sobotu
12. ãervence 2008 ve 14.00 hodin. V kul-
turním vystoupení nám barokní hudbu
pfiedstaví MUStr. Jan Beránek
a pan Marek Kubát.

V˘stava potrvá do 31. srpna 2008,
otevfieno bude vÏdy v sobotu a v nedûli
od 13.00 do 17.00 hodin. Jinak po
dohodû na Úfiadu mûstyse Lomnice –
– tel.: 549 450 315, 549 450 314.
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Prázdninov˘ program
v Matefiském centru Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka.webzdarma.cz

Od 19. 6. do 14. 7. 2008
ZAV¤ENO

Od 15. 7. do 31. 8. 2008
bude otevfieno v úter˘

a ve stfiedu od 9 do 12 hodin.

úter˘ – VOLNÁ HERNA
stfieda – PROGRAM PRO DùTI

(cviãení, malování)

9. 7. 2008 a 15. 8. 2008 od 16 hod.
Tûhulky

Pro tûhotné maminky cviãení, tance,
zpívání, masáÏe, meditace a relaxace.
Vede RNDr. Jana Koudelová.

Od 16. 7. 2008 kaÏdou stfiedu od
16,45 hod.
Cviãení v tûhotenství

Cviãení probíhá s ohledem na stupnû
tûhotenství kaÏdé maminky. Posílíte
pfiíslu‰né partie potfiebné u porodu,
nacviãíte koordinované d˘chání.
Vede Bc. Radka MÀaãková.

22. 7. 2008 od 9 do 12 hodin
SAVOVÁNÍ
Pfiijìte si vyrobit originální prázdninové
triãko!
S sebou: barevné triãko

Semináfi znakové
fieãi pro batolata
Baby Signs® pod ve-
dením NCI Bc. Radky
MÀaãkové v Matefi-

ském centru Studánka v sobotu
2. 8. 2008 v 9.00 hod.

Hlaste se prosím do 23. 7. 2008
tel.: 737 365 989
RadkaMnackova@seznam.cz

Mozek roku 2008

V leto‰ním ‰kolním roce se rozhodl
·kolní parlament spolu s uãiteli
Z· Smí‰kova, Ïe je na ãase vytvofiit
soutûÏ pro nadané Ïáky a odmûnit
nejlep‰í Ïáky, ktefií reprezentovali na‰i
‰kolu ve vûdomostních soutûÏích. Prostû
ty nejlep‰í a nejvût‰í mozky. ÚspûchÛ
bylo hodnû a nemûla to odborná porota
jednoduché. Z kaÏdého roãníku byli
vybráni tfii nejlep‰í a absolutní vítûzky
byly hned dvû – Eli‰ka Bauerová
a Dominika Fialová. BliÏ‰í informace
budou opût nejpozdûji v záfií na webo-
v˘ch stránkách ‰koly. Jsme rádi, Ïe se
mÛÏe na‰e ‰kola py‰nit nadan˘mi Ïáky
ve v‰ech moÏn˘ch odvûtvích, gratulu-
jeme jim k úspûchÛm, dûkujeme za
reprezentaci ‰koly a tû‰íme se, Ïe pfií‰tí
rok bude je‰tû lep‰í a úspû‰nûj‰í.

VV

Sportovec roku 2008

V tomto ‰kolním roce se Z· Ti‰nov
Smí‰kova úãastnila velkého mnoÏství
sportovních soutûÏí. Podafiilo se nám
probojovat se do nûkolika krajsk˘ch kol
a dívky v Nestle basketbale se pokusily
o kvalifikaci na postup do republikového
finále. To jim sice letos uniklo, ale pro-
toÏe máme mladé nadûjné hráãky, je tu
velká ‰ance se o to pokusit pfií‰tí rok.
Pfiesto byly úspûchy v tomto ‰kolním
roce velice dobré, pokraãujeme tak
v reprezentaci na‰í ‰koly i mûsta
úspû‰nû a budeme se o to snaÏit
i v budoucnu.

ProtoÏe si váÏíme na‰ich sportovcÛ,
jako uÏ tradiãnû i letos je ãekalo vyhlá-
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‰ení tûch nejlep‰ích. V sedmém roãníku
na‰í ankety, která je rozdûlena na
mlad‰í a star‰í, se na prvních místech
umístili Petra Novotná, Jakub
Madûránek, Aneta Kuãerová a Lubo‰
Homola. V‰echna dal‰í jména budou od
záfií na ‰kolních webov˘ch stránkách.
V‰em sportovcÛm na‰í ‰koly dûkujeme
za vynikající reprezentaci po cel˘ ‰kolní
rok, odcházejícím sportovcÛm pfiejeme,
aby mohli i nadále pfiedvádût svoje spor-
tovní umûní na stfiedních ‰kolách, v‰em
pfiejeme, aby se jim vyhnula zranûní
a sport jim pfiiná‰el jen obrovskou
radost a uspokojení.

Na závûr bychom rádi podûkovali
tûm, ktefií nám pomohli pfii organizaci
sportovních akcí a vypomohli pfii zaji‰-
Èování cen. Dûkujeme tak: mûstu
Ti‰nov, firmû Koral, firmû Fomei, firmû
Silnice-Brno, âSAD Ti‰nov a dal‰ím za
jejich ochotu a podporu.

Pfiejeme v‰em KRÁSNÉ
PRÁZDNINY, hodnû sluníãka a pohody
a v záfií opût na vidûnou.

VV

Slavnosti slabikáfie

Zaãátkem ãervna se u nás
v I.A a I.B na Smí‰kovû ulici v Ti‰novû
slavilo. Bylo totiÏ co! Dûti bûhem nece-
l˘ch 9 mûsícÛ zvládly jednu z nejdÛleÏi-
tûj‰ích etap vzdûlávání.

NAUâILY SE âÍST A PSÁT.

Zní to tak frázovitû a obyãejnû, ale co
se za tím v‰echno skr˘vá (to uÏ si
mnoh˘ z dospûl˘ch dnes nevzpomíná)
a jak velk˘ v˘znam to pro ãlovûka má …

Oslavy to byly se v‰ím v‰udy: se
slavnostnû vyzdoben˘mi tfiídami, s hosty
z fiad rodiãÛ, prarodiãÛ, kamarádÛ
i z vedení ‰koly, s ãokoládov˘m dortem –
– slabikáfiem, pamûtními listy, sladk˘mi

odmûnami a dárky – knihami od rodiãÛ.
Ti mûli moÏnost bûhem krátk˘ch uká-
zek ãtení posoudit objektivnû doved-
nosti svého i jin˘ch dûtí, prvÀáãci se
pfiedvedli také  ve sv˘ch oblíben˘ch
matematick˘ch i jazykov˘ch hrátkách,
zazpívali si a zahráli divadlo. Tímto
pûkn˘m a bezprostfiedním setkáním
dûtí, uãitelek a rodiãÛ vyvrcholil první
rok na‰í spolupráce. Doufáme a pfiejeme
v‰em, aby i ty dal‰í byly podobné.

P. Kappelová a M. Svobodová,
uãitelky 1. roãníku Z· Ti‰nov, Smí‰kova

Zpráva o ·kolním parlamentu
Z· Smí‰kova

Parlament zaãal fungovat od fiíjna
2007, pfiihlásilo se 21 ÏákÛ od 6. do
9. roãníku.

Smyslem parlamentu je zapojení
ÏákÛ do akcí ‰koly, umoÏnit ÏákÛm
vytvofiit vlastní akce a podílet se sv˘mi
názory na chodu ‰koly, zlep‰it vztahy
mezi Ïáky i mezi Ïáky a uãiteli.

Pfiipravoval akce, které vÏdy téma-
ticky zamûfiil – pfi. Barevn˘ den,
Vánoãní besídka, Hodnocení v˘zdoby
tfiíd, Spaní ve ‰kole, Mikulá‰ská disko-
téka, Aprílov˘ den, Dopravní soutûÏ,
Herní odpoledne atd.

V posledních t˘dnech  se zamûfiil na
organizaci pfií‰tího ‰kolního roku, pra-
coval na pfiipomínkách ke ‰kolnímu
fiádu, hodnotil úspû‰nost leto‰ního ‰kol-
ního roku.

V pfií‰tím roce bude snahou zvût‰it
ãlenskou základnu, zopakovat úspû‰né
akce a uskuteãnit nové projekty, které
jsou v pfiípravné fázi.

·kolní parlament koordinovaly
Z. Kulová, V. Volenová.
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Ohlédnutí za uplynul˘m
‰kolním rokem

Je tomu pár dní, co utichlo zvonûní
ve ‰kolách a dûtem i uãitelÛm zaãaly
zaslouÏené prázdniny.

Je‰tû pfied koncem ‰kolního roku se
se‰la ·kolská rada pfii Z· Smí‰kova za
pfiítomnosti zástupcÛ zfiizovatele mûsta
Ti‰nov, zástupcÛ rodiãÛ a zástupcÛ
pedagogÛ ‰koly. Jako hosté byli
pfiítomni odcházející pan fieditel Karel
·udák a nastupující pan fieditel
Mgr. Michal Komprs.

Pan fieditel Karel ·udák seznámil
pfiítomné s hodnocením uplynulého
‰kolního roku. V prÛbûhu ‰kolního roku
to ani mnohokrát nevnímáme, co se ve
‰kole v‰echno kromû vzdûlávání dûje.

Îáci ‰koly se úspû‰nû a aktivnû
zapojují do sportovních a jin˘ch soutûÏí,
olympiád, pfii ‰kole pracuje nûkolik
zájmov˘ch krouÏkÛ. PrÛbûÏnû Ïáci
1. i 2. stupnû pracují v nûkolika
projektech napfi. ·kola a já, Knihy mého
srdce, Sportovec roku, Mozek roku,
·etfiím se, tedy jsem, Vytvofi svou knihu,
EUDAP 2. V̆ uka je doplÀována exkur-
zemi, besedami, koncerty, filmov˘mi
a divadelními pfiedstaveními.

V tomto ‰kolním roce zaãal aktivnû
pracovat ·kolní parlament, jehoÏ pro-
stfiednictvím mají Ïáci moÏnost
uplatÀovat své názory, pfiipomínky,
podnûty, námûty k dotváfiení a vylep‰ení
v˘uky a Ïivota ve ‰kole. Za krátkou
dobu pÛsobení se ·kolnímu parlamentu
podafiilo mimo jiné uskuteãnit akce jako
Barevn˘ den, Spaní ve ‰kole, Aprílov˘
den, Vánoãní besídka, Mikulá‰ská
diskotéka, Dopravní soutûÏ nebo Herní
odpoledne.

·kola zaãala pracovat podle svého
‰kolního vzdûlávacího programu „·kola

pro Ïivot“, kde je velká pozornost vûno-
vána také prevenci sociálnû patologic-
k˘ch jevÛ a individuálnímu pfiístupu
k ÏákÛm se specifick˘mi vzdûlávacími
potfiebami a ÏákÛm nadan˘m. V pfií‰tím
‰kolním roce se pro velk˘ zájem otvírají
dvû 6. tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou
jazykÛ. Pfii ‰kole pracuje ·kolní pora-
denské pracovi‰tû ve sloÏení v˘chovn˘
poradce, ‰kolní metodik prevence
a ‰kolní psycholog.

Za mnohé bych chtûla vyzvednout
akce, které probûhly v závûru ‰kolního
roku, aÈ uÏ to byl Den slabikáfie,
Karneval na ‰kolní zahradû za pfiítom-
nosti budoucích prvÀáãkÛ, netradiãní
Sportovní den pro v‰echny Ïáky ‰koly
nebo vefiejné vystoupení na  Dni hudby,
kde pod vedením sv˘ch uãitelÛ dûti
pfiedvedly kvalitní a zábavn˘ program
pro rodiãe a ostatní pfiítomné.

Z ohlasÛ dûtí i rodiãÛ je zfiejmé, Ïe
Z· Smí‰kova je ‰kolou, kde se kromû
kvalitního základního vzdûlávání klade
dÛraz na rozvoj osobnosti a zájmÛ ÏákÛ
a na to, aby se Ïáci ve ‰kole cítili spoko-
jenû a bezpeãnû.

Za to patfií velk˘ dík v‰em, ktefií se
na tomto podílejí – vedení ‰koly, peda-
gogÛm a v‰em ostatním pracovníkÛm
‰koly.

Na tomto místû bych také chtûla za
rodiãe podûkovat panu fiediteli Karlu
·udákovi, kter˘ odchází do dÛchodu, za
jeho práci a popfiát mu hodnû zdraví,
‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let. Aby
se základy, které po dlouhou dobu svého
pÛsobení budoval, ukázaly i v budoucnu
pevn˘mi, dobr˘mi a kvalitními.

Novému panu fiediteli Mgr. Michalu
Komprsovi pfieji hodnû úspûchÛ v jeho
práci, aby ‰kola pod jeho vedením navá-
zala na dobrou tradici, rozvíjela se
a vzkvétala, aby nadále zÛstala ‰kolou,
kde se kromû kvalitního základního
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vzdûlávání uãí Ïáci i dal‰ím kompe-
tencím dÛleÏit˘ch pro Ïivot, kde Ïák je
prvofiad˘m zájmem v‰ech pedagogÛ,
kde jsou pedagogové partnery nejen
ÏákÛm, ale i rodiãÛm. 

V závûru mi dovolte popfiát v‰em
pedagogÛm a pracovníkÛm ‰koly hezké
prázdniny, plné odpoãinku a pohody,
aby mohli v záfií opût nastoupit ke své
nelehké kaÏdodenní práci.

Bc. Renata Pleskaãová

„Den slabikáfie“

Ne kaÏd˘ ví, co si pod tímto pojmem
pfiedstavit. Vût‰ina si asi vzpomene na
první tfiídu a na první kníÏku, která se
mu dostala do ruky.

Mûla jsem moÏnost se „Dne slabi-
káfie“ zúãastnit, a to v první tfiídû na
Základní ‰kole Smí‰kova v Ti‰novû.
Pfiivítala mû krásnû vyzdobená tfiída,
nachystané poho‰tûní, dokonce i dort.
Dûti nejdfiíve pfieãetly kaÏd˘ kousek
pohádky a potom se podepsaly na
tabuli – celé své jméno i pfiíjmení.
V‰echny to zvládly na jedniãku, ukázaly
rodiãÛm, co v‰echno se v první tfiídû
nauãily. Po krátkém divadelním pfied-
stavení následovalo obãerstvení, dûti
rozná‰ely dort sv˘m rodiãÛm, rozbûhla
se volná zábava. Samozfiejmû se i fotilo
a natáãelo. Pfiítomen byl i pan zástupce
fieditele Mgr. Komprs.

Velké podûkování patfií kromû dûtí
také paní uãitelce Mgr. Markétû
Svobodové. Myslím, Ïe dûti mûly na
paní uãitelku velké ‰tûstí, sv˘m klid-
n˘m a laskav˘m pfiístupem je uvedla
skvûle do ‰kolního Ïivota.

Podûkování patfií také v‰em rodi-
ãÛm, ktefií si v dne‰ní uspûchané dobû
na‰li ãas a na své dûti se pfii‰li podívat.

Blanka Jebáãková

Podûkování Matefiské ‰kole
pod Kvûtnicí

Ve ‰kolním roce 2007/08 objevovaly
dûti ná‰ krásn˘ svût. Zaãaly jiÏ na pod-
zim, kdy pro‰ly známá místa v Ti‰novû
jako je námûstí a radnice. Na jafie zajely
linkovou dopravou na v˘stavu do
Podhoráckého muzea v Pfiedklá‰tefií
a na daÀky ve v˘bûhu do Deblína. Byly
se podívat, jak my dospûlí v zamûstnání
pracujeme, a dokonce mohly obdivovat
práci Policie âR. V dopravní v˘chovû se
peãlivû pfiipravovaly na silniãní provoz.
Jedním z posledních velk˘ch záÏitkÛ byl
v˘let do Zoologické zahrady v Brnû.
Z cestování po svûtû si pfiivezly básniãku:

„V Africe je rozhledna,
stojí tam uÏ od ledna.
RozhlíÏí se po kraji,
Ïirafa jí fiíkají.“

Jejich spolehliv˘mi prÛvodci byly
paní uãitelky Olga Bártová, Eva
Jarou‰ková, Eva Nechvilová a Dagmar
Visingrová.

Zvlá‰tní podûkování pak patfií paní
uãitelce Evû Jarou‰kové za v˘uku hraní
na flétnu, zamûstnankyním ve ‰kolní
kuchyni paní Marii Veãefiové a paní
Katefiinû Pokorné a provozním zamûst-
nankyním paní Miloslavû Paleãkové
a paní Drahomífie Rohánkové.

Souãasnû dûkujeme mûstu Ti‰nov
jako zfiizovateli za zaji‰tûní provozu
matefiské ‰koly. V‰em pfiejeme slunné
prázdniny.

spokojení rodiãe

30 let KPVU

Pfied tfiiceti léty, pfiesnû 19. kvûtna
1978, byl v Ti‰novû zaloÏen Klub pfiátel
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v˘tvarného umûní. Stalo se tak v zase-
dací síni ti‰novské radnice, kde se se‰li
nejen profesionální a amatér‰tí v˘tvar-
níci, ale také ti, kdo se jen o v˘tvarné
umûní zajímali.

Toto setkání na ti‰novské radnici
nebylo náhodné. Bylo to vlastnû vyvr-
cholení setkávání v˘tvarníkÛ Ti‰nova
a jeho okolí, frekventantÛ v˘tvarn˘ch
krouÏkÛ, které pofiádal pod vedením
Karla Formánka ti‰novsk˘ SdruÏen˘
závodní klub pracujících, a milovníkÛ
umûní, ktefií se v diskusních krouÏcích
sdruÏovali také kolem Karla Formánka.
Zde je tfieba jmenovat ty, kdo mûli na
vzniku Klubu pfiátel v˘tvarného umûní
v Ti‰novû hlavní zásluhu. Byli to bratfii
Pavlíkové, Václav Borek, Pavel Mare‰,
Boh. Novotn˘ a dal‰í. Na památku
dostal kaÏd˘ úãastník zakládací schÛze
grafick˘ list s dfievorytem ti‰novského
motivu, autorem byl kdo jin˘ neÏ
Karel Formánek.

Klub se ve sv˘ch poãátcích zamûfiil
spí‰e na besedy o umûní (zde pfiipo-
meÀme mnohostrannou spolupráci
s doc. A. B. Králem) a na náv‰tûvy
v˘tvarníkÛ v jejich ateliérech, takÏe
první v˘stavu pofiádal aÏ v následujícím
roce. Pfii první v˘stavû se v zasedací
síni ti‰novské radnice pfiedstavil ti‰-
novák, akademick˘ malífi Franti‰ek
·tûpán. Byla to jeho první velká
a slavná v˘stava a Ti‰nov právû záslu-
hou klubu objevil a docenil tohoto
umûlce. V zasedací síni ti‰novské rad-
nice pak svá díla pfiedstavili akade-
mick˘ sochafi Petr Bortlík, Bedfiich Vala,
rodina Rann˘ch, rodák ze Skaliãky aka-
demick˘ malífi Ladislav Kotas. KaÏdá
vernisáÏ mûla i kulturní hodnotu, pfiipo-
meÀme ti‰novskou rodaãku hereãku
Marii Pavlíkovou, praÏského spisovatele
Vladimíra Thieleho a hlavnû vûrného
spolupracovníka klubu Ale‰e Smí‰ka.

V roce 1981 byla na sídli‰ti Pod
Klucaninou dokonãena spoleãenská
místnost a ãinnost klubu se pfiestûho-
vala sem. A toto období mÛÏeme nazvat
zlatou érou ãinnosti klubu. Pfiedstavili
se zde renomovaní v˘tvarníci jako Alois
Luká‰ek (to byla první v˘stava v tûchto
prostorách), na vernisáÏi v˘stavy
akademického malífie Jaroslava Kotase
vystupovalo Sukovo kvarteto a Radovan
Lukavsk˘, ale pfiedstavili se zde jako
v˘tvarníci umûlci, i ti ktefií vynikli v ji-
ném oboru umûní, aÈ to byl Jifií Such˘,
Miroslav Horníãek nebo Jan Kanyza.
Pofiádání v˘stav nebylo jedinou ãinností
klubu, pofiádaly se i zájezdy, pamûtníci
je‰tû vzpomenou zájezd do Bratislavy,
spojen˘ s náv‰tûvou ateliérÛ jednoho
z na‰ich nejznámûj‰ích grafikÛ Albína
Brunovského (tento autor na‰ich
posledních federálních bankovek
i v Ti‰novû vystavoval), nebo zájezd na
pfiedstavení divadla Semafor a náv‰tûvu
skaliãsk˘ch rodákÛ bratfií KotasÛ.
V té dobû ãast˘m hostem na vernisáÏích
byl Miroslav Horníãek, kter˘ potom
nûkolikrát vystupoval v Ti‰novû nebo
i v Hradãanech. A opût mohou pamût-
níci potvrdit nejen vystoupení
Miroslava Horníãka, ale i na pfiíklad
Petra Haniãince, jehoÏ vystoupení bylo
v hradãanském kulturním domû.
Památkou na pÛsobení klubu na sídli‰ti
Pod Klucaninou je socha brnûnského
sochafie Borka Bayera, kterou klubu
daroval a která je umístûna nedaleko
restaurace FIPO.

Po deseti letech, v roce 1992, byla
kulturní místnost prodána a zaãala
slouÏit jin˘m úãelÛm. Klub se stûhoval
na Bezruãovu ulici do b˘valé staré
chlapecké ‰koly. Velk˘m úsilím a obûta-
vostí ãlenÛ zde byla zbudována dal‰í
v˘stavní místnost. I zde se odráÏela
velice dobrá práce klubu. Z autorÛ,
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ktefií zde vystavovali, jmenujme alespoÀ
Pavla Mare‰e, Karla Krejãího,
Bohumila Puch˘fie.

Za pouhé tfii roky byla budova pro-
dána a klub na‰el své provizorní úto-
ãi‰tû ve SdruÏeném závodním klubu.
Ani to neomezilo práci klubu a v˘stavní
ãinnost pokraãovala.

9. listopadu 1996 byl otevfien rekon-
struovan˘ JamborÛv dÛm a zpoãátku
zde bylo místo i pro ãinnost klubu pfiátel
v˘tvarného umûní.

Najednou se situace zmûnila a pro
aktivní a rozsáhlou ãinnost klubu
nebylo v Ti‰novû místo, klub zÛstal bez
toho nejpodstatnûj‰ího – prostoru pro
pofiádání v˘stav. A tak se ãinnost klubu
pfienesla do Îelezného, kde podalo
pomocnou ruku zastupitelstvo obce
a zvlá‰tû starosta obce Radek Pavlíãek.
První v˘stava na podzim roku 1999
byla symbolická – opût se pfiedstavilo
dílo Karla Formánka. Místem v˘stavy
byly kouzelné prostory Ïelezenské
hospody U KováfiÛ. UÏ vernisáÏ a potom
i náv‰tûva v˘stavy naznaãila, Ïe pfiíz-
nivci Klubu pfiátel v˘tvarného umûní
v Ti‰novû si na‰li cestu i do Îelezného
a klub sem „doprovodili“.

Od té doby pofiádá klub v˘stavy
v Îelezném, v místním kulturním domû
v úzké spolupráci se zastupitelstvem
obce a s panem starostou. Tradici uÏ má
v˘tvarn˘ salon „V̆ tvarné léto v Îelez-
ném“. KaÏdoroãnû se zde pfiedstavuje
více neÏ pÛl stovky v˘tvarníkÛ, a to
nejen z na‰í republiky, ale i z jin˘ch
státÛ Evropy a dokonce i ze zámofií.

V Îelezném se uskuteãnilo uÏ
sedmnáct v˘stav. Mají na tom zásluhu
jak Ïelezen‰tí obãané, jmenujme
Mgr. M. Pavlíka, rodinu Nadrchalovu,
L. Fritze, M. Palatkovou, tak i ti‰nováci
– J. Ondra, K. Pavlík, K. Voln˘, J. Bíl˘,
A. Gracias.

Dodejme je‰tû, Ïe je pfiedsedou
Klubu pfiátel v˘tvarného umûní
v Ti‰novû je takfika od jeho vzniku
Mgr. Miroslav Pavlík. 

Pokud se chcete o souãasné práci
Klubu pfiátel v˘tvarného umûní
v Ti‰novû pfiesvûdãit, brzy k tomu bude
pfiíleÏitost. JiÏ ve dnech 19. ãervence aÏ
10. srpna 2008 se koná VIII. v˘tvarné
léto v Îelezném. Slavnostní vernisáÏ
bude v sobotu 19. ãervence ve 14.30 hod.

- ok -

Dûti z Dûtského domova
Ti‰nov opût na „Jarmarku
pro ‰ikovné ruãiãky“

Dne 6. ãervna se Dûtsk˘ domov
Ti‰nov zúãastnil projektu ,,Jarmark pro
‰ikovné ruãiãky“, kter˘ je realizován
díky laskavé podpofie Nadace Terezy
Maxové, generálního partnera spoleã-
nosti Oriflame a dal‰ích dárcÛ.

Organizátorem projektu je OPS pfii
Nadaci Terezy Maxové.

Dûti z na‰eho domova se tohoto pro-
jektu zúãastnily letos poãtvrté a velmi si
atmosféru jarmarku uÏily.

Poslední tfii mûsíce Ïily na‰e dûti
pfiípravou na jarmark. Vytvofiily velkou
spoustu roztomil˘ch v˘robkÛ z kera-
miky, skla, korálkÛ, ubrouskÛ a malova-
n˘ch kamínkÛ.
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Klára, Martina, Honza a Roman se
na „Jarmarku" v Olomouci osvûdãili
jako témûfi profesionální prodavaãi.
Jejich úkolem nebyl jen prodej, ale
i prezentace celého stánku, dûtského
domova a mûsta Ti‰nov.

Dûti a tety z DD Ti‰nov

Podûkování

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe na konci ‰kol-
ního roku jsou dûti z Dûtského domova
v Ti‰novû pozvány ke strávení odpo-
ledne jízdou na motokárách. Bylo tomu

tak i letos. Dûkujeme touto cestou panu
Haluzovi za umoÏnûní této akce a za
pfiíjemnû strávené odpoledne.

Dûti a tety z DD Ti‰nov

Exkurze po Veselském
chlumu

Vydejte se s námi za pozná-
váním na‰eho malebného
kraje. Zveme vás na exkurzi
po Veselském chlumu.
Jedná se o pfiírodní pa-

mátku leÏící severnû od vesniãky Veselí
u Lomnice. Je souãástí pfiírodního parku
Hornosvratecká hornatina a rozkládá se
v nadmofiské v˘‰ce 544 – 578 m nad

mofiem. Na vrcholu se nám naskytne
romantick˘ pohled do údolí fieky
Svratky a na celé Lomnicko.

Tento malebn˘ kout je pfiedmûtem
ochrany díky harmoniãnosti kulturní
krajiny s jedineãnou mozaikou pastvin-
n˘ch lad, sadÛ, rozpt˘lené zelenû a díky
v˘skytu mnoha chránûn˘ch a regio-
nálnû vzácn˘ch druhÛ rostlin. Jsou zde
jedineãnû zachovány antropogenní
formy reliéfu typické pro vrcholové
ãásti S˘kofiské hornatiny – meze, kame-
nice a zejména nezpevnûné zídky, které
byly rovnané z ploch˘ch rulov˘ch
kamenÛ vysbíran˘ch z okolních polí
a pastvin.

Máte-li chuÈ zpfiíjemnit si prázdni-
nové sobotní dopoledne, jste srdeãnû
zváni. Sraz úãastníkÛ je v sobotu
26. ãervence v 8.30 na autobusovém
nádraÏí v Ti‰novû smûr Lomnice. Nebo
je moÏnost pfiidat se k na‰í v˘pravû
aÏ v Lomnici, Brusná na zastávce auto-
busu v 9.00. Odtud se vydáme pû‰ky
za krásami Veselského chlumu, jehoÏ
zákoutí nám poodhalí pan Ing. Tomá‰
Mikita z Ústavu geoinformaãních
technologií na MZLU. 

Zpáteãní autobusy odjíÏdí
z Lomnice, Brusná ve 12.17 nebo 14.17. 

Informace naleznete na plakáto-
vacích plochách nebo na interneto-
v˘ch stránkách ekoporadny
www.ekoporadna.tisnovsko.eu ãi pfiímo
u nás na nám. 28. fiíjna, ã. 28.

Tû‰íme se na vás.

Rádi bychom vás je‰tû upozornili na
zmûnu otevírací doby pfies prázdniny.
Od 30. ãervna do konce prázdnin
budeme mít otevfieno pouze v pondûlí
10.00 – 14.00 a ve ãtvrtek 13.00 – 17.00.

Ekoporadna Ti‰novsko
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Vzácná náv‰tûva

Oblastní charita Ti‰nov pfii-
vítala 20. 6. 2008 vzácného
hosta. âlenka rady JMK,
zodpovídající  mimo jiné za
oblast sociálních vûcí, paní

JUDr. Marie Cacková pfiijala na‰e
pozvání a nav‰tívila sídlo ti‰novské cha-
rity a pfiedev‰ím novû vznikl˘ Klub âas
pro dûti a mládeÏ. V rámci své náv‰tûvy
si prohlédla prostory klubu a jeho vyba-

vení, které si na vlastní kÛÏi i vyzkou-
‰ela. Soupefiem ve stolním fotbálku jí
nebyl nikdo jin˘ neÏ Ing. Zuzana
Brzobohatá, místostarostka na‰eho
mûsta. Obû dámy pak shlédly videozáz-
nam ze slavnostního otevfiení Klubu
âas, kter˘ se uskuteãnil 6. 6. 2008 a byl
velmi úspû‰nou a kladnû hodnocenou
akcí. Paní doktorka Cacková ocenila
pfiedev‰ím snahu charitních pracovníkÛ
pomáhat potfiebn˘m a systematickou
práci s mládeÏí v kritickém vûku dospí-
vání. RovnûÏ pfiislíbila svoji podporu, za
coÏ jí patfií nemal˘ dík.

Dûkujeme paní doktorce za ãas,
kter˘ nám vûnovala, a také za její
snahu pomoci dobré vûci.

Podûkování

Jménem Oblastní charity Ti‰nov,
jejich zamûstnancÛ a pfiedev‰ím na‰ich

klientÛ dûkuji firmû JICOM spol. s r. o.
a zejména panu ZdeÀku Jílkovi, fiediteli
firmy, za vûnování v˘tûÏku z tomboly ve
v˘‰i 22.000,- Kã, která se uskuteãnila
pfii oslavû patnáctého v˘roãí jmenované
firmy. Vûnované finanãní prostfiedky
pouÏijeme na na‰e charitativní projekty,
které pomáhají lidem v nouzi a v ne-
pfiíznivé sociální situaci. Rádi bychom
zakoupili kompenzaãní pomÛcky pro
seniory, abychom jim pomohli proÏívat
podzim jejich Ïivota dÛstojnû, smyslu-
plnû a co moÏná nejdéle v prostfiedí
jejich domovÛ.

Dûkujeme za Va‰i pomoc a dÛvûru.
S pfiáním v‰eho dobrého

Ing. Marcela Dvofiáková
fieditelka Oblastní charity Ti‰nov

Letní tábor Brumov

Nabízíme poslední volná místa na
IV. turnus letního tábora Brumov od
11. 8. do 23. 8. 2008.
Cena: 3.250,- Kã
Kontakt: Mgr. Renata Kloubová

tel.: 773 143 899
Mgr. Michal Komprs
tel.: 604 367 338

Domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické,
sexuální ãi ekonomické násilí mezi blíz-
k˘mi osobami – manÏeli, druhy, rodiãi
a dûtmi, prarodiãi a vnouãaty apod.

K domácímu násilí dochází zpravi-
dla v soukromí, tedy „za zavfien˘mi
dvefimi“, mimo kontrolu spoleãnosti.
Násilné incidenty se opakují a jejich
intenzita se stupÀuje. U obûtí to mÛÏe
vést ke ztrátû schopností vãas násilí za-
stavit a efektivnû situaci ve vztahu fie‰it.
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MoÏn˘ zpÛsob fie‰ení domácího nási-
lí pfiinesl zákon ã. 135/2006 Sb., kter˘
zakotvil nové oprávnûní Policie âR v po-
dobû institutu vykázání. Vykázání je
preventivním opatfiením smûfiujícím
k ochranû ohroÏen˘ch osob.

Od 1. 1. 2007 jsou policisté opráv-
nûni vykázat násilníka z bytu a zakázat
mu do spoleãného obydlí vstup na dobu
deseti dnÛ. Bûhem tûchto deseti dnÛ
mají ohroÏené osoby moÏnost fie‰it svoji
situaci v klidu a za pomoci kompetent-
ních institucí. Doba deseti dnÛ nemÛÏe
b˘t v Ïádném pfiípadû zkrácena, ale
mÛÏe b˘t prodlouÏena.

Bûhem tûchto deseti dnÛ na základû
rozhodnutí o vykázání je osobû ohroÏené
násiln˘m chováním blízké osoby nabíd-
nuta pomoc intervenãního centra, a to
nejpozdûji do 48 hodin od pfiijetí rozhod-
nutí o vykázání ze strany Policie âR.

Pracovníci intervenãního centra
ohroÏenou osobu kontaktují, pomohou
jí zorientovat se v její situaci, informují
ji o moÏnostech dal‰ího fie‰ení situace,
poskytnou sociální, právní a psycho-
logické poradenství, zprostfiedkují
návazné odborné sluÏby a v pfiípadû
potfieby nabídnou krizové ubytování.
SluÏby intervenãního centra
jsou bezplatné.

Jedná se tedy o zcela nov˘ zpÛsob
pomoci osobám ohroÏen˘m. Doposud
musely ony samy vyhledávat informace
a pomoc, v souãasné dobû je kontaktují
pracovníci intervenãního centra sami
s pfiímou nabídkou podpory a poraden-
ské pomoci. Je samozfiejmû na vÛli
osoby ohroÏené, zda pomoc nabízenou
intervenãním centrem pfiijme, ãi nikoli.

O pomoc intervenãního centra ale
mÛÏe poÏádat i sama osoba ohroÏená
nebo kdokoliv z jí blízk˘ch osob, nemusí
to b˘t v souvislosti s vykázáním.

Zfiizování a provoz intervenãního centra
upravuje zákon ã. 108/2008 Sb. o sociál-
ních sluÏbách.

¤e‰ení problému domácího násilí
není jednoduchou záleÏitostí. Vystoupit
ze zaãarovaného kruhu domácího násilí
pfiedstavuje pro ohroÏenou osobu vÏdy
velkou dávku odvahy a síly, proto je dÛ-
leÏité, aby se  nebála obrátit na policii
a dal‰í pomáhající instituce, které jí po-
skytnou svou pomoc a radu.

Domácí násilí nesmí b˘t pfiehlíÏeno
a v Ïádném pfiípadû nijak tolerováno,
proto kaÏd˘, kdo má podezfiení, Ïe
v jeho okolí dochází k domácímu násilí,
by mûl na tento problém upozornit, byÈ
i jen prost˘m pfiedáním informací a kon-
taktÛ na pomáhající instituce.

Není pro vás domov
místem bezpeãí?

Îijete ve vztahu, kde vám nûkdo
vyhroÏuje nebo vás zraÀuje?

Stalo se vám nûkdy, Ïe vás nûkdo
blízk˘ uhodil nebo nutil
k sexuálním praktikám,
se kter˘mi nesouhlasíte?

Vynucuje si nûkdo z va‰ich
blízk˘ch kontrolu nad v‰ím,

co dûláte, a brání vám v kontaktu
s ostatními lidmi?

Nerespektují va‰i blízcí va‰e právo
na klidné stáfií?

Neãekejte a vyhledejte pomoc co
nejdfiíve!

Poradenství a pomoc pfii fie‰ení pro-
blematiky domácího násilí vám po-
skytne Intervenãní centrum pro
Jihomoravsk˘ kraj se sídlem
v Brnû, rovnûÏ vám sdûlí ãi zprostfied-
kuje kontakty na odborná pracovi‰tû,
která ve va‰em regionu poskytují sluÏby
osobám ohroÏen˘m domácím násilím.
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Vzpomínky

Dne 19. ãervence uplynou
4 smutné roky, co ode‰la
na‰e milovaná manÏelka,
maminka, babiãka
a sestra paní IRENA
BERKOVÁ. S úctou

a láskou vzpomínají manÏel, dûti
s rodinami a sestra Hana.

Dne 7. 7. 2008 uplynulo
28 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milá ma-
minka a babiãka paní
MARIE DURANYKOVÁ.
Stále vzpomínají dcera
a synové s rodinami.

Dne 24. ãervence uplyne
4. smutn˘ rok od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustil milovan˘ man-
Ïel, tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek pan
MILOSLAV JELÍNEK.

1. srpna 2008 by se doÏil 70 rokÛ. Stále
vzpomínají manÏelka, synové Miloslav
a Pavel s rodinami. Dûkujeme v‰em,
kdo vzpomenou s námi.

Dne 3. 8. 2008 uplyne
pût smutn˘ch let od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka, babiãka,
sestra, paní OLGA
ZAV¤ELOVÁ. S láskou

vzpomínají dûti s rodinami.

Srpen ve spoleãenském sále sokolovny

Pátek 1. 8. 10.00 – 17.00 prodej kobercÛ
Sobota 2. 8. 9.00 – 14.00 prodej kobercÛ
Pondûlí 4. 8. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 5. 8. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 19. 8. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 21. 8. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb KULICHOVI
Pátek 22. 8. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb KULICHOVI
Nedûle 24. 8. 16.00 Koncert Evy a Va‰ka
Pondûlí 25. 8. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 26. 8. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Stfieda 27. 8. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb

MÛÏete nás nav‰tívit pfiímo nebo po
pfiedchozím telefonickém objednání na
ãíslech: 739 078 078 (Intervenãní cent-
rum Brno)
Intervenãní centrum tel. nonstop:
739 078 078
SPONDEA, o. p. s tel. v ambulantní
hodiny: 544 501 121

S˘pka 25, 613 00 Brno
ambulance: po – ãt 8.00 – 20.00

v pátek do 16.00
www.donacentrum.cz
donacentrum@donacentrum.cz
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UÏ jen kytiãku na hrob Ti mÛÏeme dát.
Chviliãku postát a ti‰e vzpomínat.

Dne 14. 7. uplyne 15 let
od  úmrt í  manÏela ,
tatínka, dûdeãka pana
JOSEFA KNOFLÍâKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte s námi.
Vzpomínají manÏelka,

syn a dcera s rodinou.

Dne 14. 8. uplyne jiÏ
5 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
syn, bratr, str˘c a ‰vagr,
pan OLD¤ICH DOBE·.
Stále s láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku

dûkují maminka a bratr s rodinou.

17. srpna si pfiipome-
neme sté v˘roãí narození
na‰eho tatínka, pana
ANTONÍNA SOKOLA.
S láskou vzpomíná dcera
Jana a syn Zdenûk
s rodinami.

Roky plynou jako tiché fieky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Dne 28. 7. by se doÏil
70 let pan RICHARD
SIGMUND, a 27. 11. vzpo-
meneme 8. v˘roãí úmrtí.
Stále vzpomíná manÏelka,
dcera Zuzana, vnuk
Radek a vnuãka Lucie.

Dne 14. 7. uplyne první
rok od tragické smrti
na‰eho syna Martina
GaÏiho. Kdo jste ho
mûli rádi, vzpomeÀte
s námi .  Vzpomíná
rodina.

Podûkování

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s na‰í maminkou, babiã-
kou a prababiãkou paní JARMILOU
H¯SKOVOU. Dûkujeme za projevenou
soustrast a kvûtinové dary. Zarmoucená
rodina.

Inzerce

Pronajmu 1 + kk, cena 6.000,- Kã
vãetnû inkasa. Tel.: 603 894 613

Koupím byt nebo men‰í RD
v Ti‰novû. Pozdûj‰í vystûhování nevadí.
Prosím, nabídnûte i sms.
Tel.: 606 788 710

Koupím hotovû pûkn˘ RD nebo byt.
Pozdûj‰í stûhování moÏné.
Tel.: 775 674 572 i sms.

Prodám RD ve ·tûpánovû nad Svratkou,
pozemek 195 m2, cena 350.000,- Kã.
Tel.: 549 418 446, mob.: 603 575 518

Potfiebujete znaleck˘ posudek na cenu
nemovitosti, vã. potfiebn˘ch podkladÛ?

Zajistí vám ho Ludmila Rozbofiilová,
Ti‰nov, Tyr‰ova 442, tel.: 549 418 446

Daruji májové kocourky.
Tel.: 776 264 238

Uklidím v odpoledních hodinách
v Ti‰novû a Pfiedklá‰tefií.
Tel.: 776 176 426

Práce doma. www.internetjob.cz/power

www.zhubni.info

www.pracedomu.info

Pfiijmeme kuchafiku/kuchafie do res-
taurace „NA HRADù“, za v˘hodn˘ch
platov˘ch podmínek. Tel.: 549 415 617,
603 819 198
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Restaurace v Ti‰novû hledá kuchafie,
pomocnou sílu do kuchynû a brigádníky
do obsluhy. Tel.: 603 922 974

Hotel Kvûtnice pfiijme pokojskou
na dopolední smûny a noãní recepãní
na 1/2 úvazek. Tel.: 603894613

Hotel Kvûtnice pfiijme na 1/2 úvazek
údrÏbáfie. Tel.: 603 894 613
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TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2008. 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. 14/2008) vyjde 27. srpna 2008 (uzávûrka textÛ i inzerce je 18. 8. 2008).


