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Svátek hudby v Ti‰novû
pfiivítal léto.
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louho oãekávaná chvíle je zde!
Prázdniny zaãínají! S trochou
nadsázky lze totéÏ fiíci i o ná-

v‰tûvû v na‰em mûstû velmi vzácné,
náv‰tûvû prezidenta republiky. Více
neÏ osmdesát let uplynulo od první a do
leto‰ka poslední náv‰tûvy hlavy státu
v Ti‰novû. Vûfiím, Ïe i stfieda 10. ãervna
2009 se nesmazatelnû zapí‰e nejen do
historie Ti‰nova, ale i do pamûti nás
v‰ech, ktefií jsme mohli b˘t pfiítomni
setkání s prezidentem âeské republiky
Václavem Klausem. Pfiátelská a bez-
prostfiední atmosféra slavnostního pfii-
vítání v obfiadní síni na‰í radnice se
pfienesla i na námûstí zaplnûné mnoÏ-
stvím Ti‰novákÛ i hostÛ z okolí, ktefií
pfii‰li pozdravit vzácnou náv‰tûvu.
·koda, Ïe nemilosrdn˘ dé‰È, kter˘ jaksi
patfií k v˘znamn˘m ti‰novsk˘m událos-
tem, ukonãil pfiátelskou debatu shro-
máÏdûn˘ch s panem prezidentem.
Odmûnou nûkolika trpûliv˘m, ktefií
odhodlanû mokli ve frontû, byla foto-
grafie podepsaná panem prezidentem
na památku tohoto mimofiádného
setkání. Vûfiím, Ïe i v‰ichni ostatní, na
které se památeãní podpis nedostal,
odcházeli pfiesto s pfiíjemn˘m pocitem,
Ïe byli pfiítomni velkému okamÏiku
v novodobé historii Ti‰nova.

Ve druhé polovinû mûsíce ãervna
vyvrcholil i leto‰ní roãník festivalu
Concentus Moraviae. Soudû podle po-
tlesku i pfiídavku vûfiím, Ïe náv‰tûvníci
koncertu tria ArteMiss v sále MûKS
byli více neÏ spokojeni. Zatímco první
festivalové pfiedstavení udûlalo radost
hlavnû mal˘m dûtem a jejich rodiãÛm,
ostatní ti‰nov‰tí pfiíznivci velkého
kum‰tu si pfii‰li na své právû pfii zmí-
nûném koncertu 15. ãervna. O t˘den
pozdûji v Rytífiském sále hradu
Pern‰tejna – symbolicky na hranicích

obou krajÛ, kde festival hostuje – aus-
tralská saxofonistka Amy Dickson
a klavírista Martin Cousin nadchli
publikum velmi netradiãní, skvûlou
hudbou. Nádherná kulisa starobyl˘ch
hradních prostor nepochybnû podtrhla
celkové vyznûní „koncertu na pomezí“.

V ãervnu se rovnûÏ odehrály
mûstské slavnosti ve v‰ech tfiech na‰ich
partnersk˘ch mûstech: polském
Sulejowû, slovenské Seredi a Moldavû.
Delegace na‰eho mûsta byly v‰ude ve-
lice hezky pfiivítány a uji‰tûny o zájmu
dále a intenzivnûji pokraãovat v zapo-
ãaté spolupráci bez ohledu na hospo-
dáfiské potíÏe. Ze v‰ech partnersk˘ch
mûst máme vyfiídit srdeãné pozdravy
obyvatelÛm Ti‰nova. Vûfiíme, Ïe i my
budeme moci pfiivítat zástupce partner-
sk˘ch mûst na na‰ich Václavsk˘ch
hodech v sobotu 26. záfií.

PfiestoÏe souãasné monzunové li-
jáky trochu dûsí svou niãivou silou
a napáchan˘mi ‰kodami, vûfiím, Ïe
pohodové prázdninové poãasí jiÏ musí
b˘t nablízku.

Do následujících dnÛ prázdnin
a dovolen˘ch pfieji nám v‰em radostnou
pohodu a slunce na cestu.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

D
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 5/2009 konaného
dne 25. ãervna 2009

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Pfiijetí dotace od Ministerstva Ïivot-
ního prostfiedí ve v˘‰i Kã 47.409,-
na péãi o památné stromy a aleje.

3. Pfiijetí dotace od Úfiadu práce ve
v˘‰i Kã 550.000,- na zaji‰tûní ve-
fiejnû prospû‰n˘ch prací.

4. Pfiijetí dotace od Ministerstva
financí ve v˘‰i Kã 250.859,- na
zabezpeãení ãinností v oblasti so-
ciálnû-právní ochrany dûtí.

5. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nova
ã. 9/2009 ke dni 25. 6. 2009 dle pfied-
loÏeného návrhu. 

6. UÏ‰í v˘bûr ÏadatelÛ o byt na II. polo-
letí roku 2009.

7. Pravidla k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova dle pfiedloÏeného
návrhu.

8. Kupní cenu prodávan˘ch bytov˘ch
jednotek v majetku mûsta Ti‰nova
ve v˘‰i 75 % odhadní ceny.

9. Pravidla k pfiijímání, posuzování
a vyfiizování Ïádostí o nájem, podná-
jem nebo v˘mûnu bytu v bytov˘ch
domech ve vlastnictví mûsta Ti‰nova
dle pfiedloÏeného návrhu. Pravidla
k pfiijímání, posuzování a vyfiizování
Ïádostí o nájem, podnájem nebo
v˘mûnu bytu v domech s byty zvlá‰t-
ního urãení ve vlastnictví mûsta
Ti‰nova dle pfiedloÏeného návrhu.

10. Odkoupení spoluvlastnického podílu
k pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. 1847/49 o v˘mûfie 144 m2 ve vlast-
nictví Jifiího ·udáka, bytem Znojmo

za kupní cenu ve v˘‰i Kã 10.800,-.
11. Odkoupení ãásti pozemku parc.

ã. 2466/256 podle GP oznaãené jako
díl „n“ o v˘mûfie 202 m2, ãásti po-
zemku parc.ã. 2466/435, podle GP
oznaãené jako díl „o" o v˘mûfie
146 m2 a ãásti parc. ã. 2466/439 podle
GP oznaãené nov˘m parc.
ã. 2466/458 o v˘mûfie 216 m2, v‰e
v k.ú. Ti‰nov a stavby místní komu-
nikace vãetnû parkovacích stání
a vefiejného osvûtlení, ve vlastnictví
spoleãnosti Nûmec Jifií stavitel
s. r. o., se sídlem v Brnû, umístûné
na pozemcích v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. 2466/256, parc. ã. 2466/435, parc.
2466/260, parc. ã. 2466/262, parc.
ã. 2466/265 a parc. ã. 2466/439, resp.
jejich ãástech, za kupní cenu ve v˘‰i
Kã 2.975.000,-. Ve znûní kupní
smlouvy bude obsaÏen závazek pro-
dávající spoleãnosti Nûmec Jifií sta-
vitel s. r. o. se k dobudování propo-
jení mezi komunikací a bytov˘mi
domy a dodateãnû poÏadovaného
chodníku dle projektu spoleãnosti
AQUA PROCON v termínu do
30. 9. 2009.

12. Bezúplatn˘ pfievod ãásti pozemkÛ
v k. ú. Ti‰nov, a to ãásti parc.
ã. 2466/260, podle GP oznaãené jako
díl „p“ o v˘mûfie 168 m2, ãásti parc.
ã. 2466/262, podle GP oznaãené jako
díl „q“ o v˘mûfie 213 m2, ãásti parc.
ã. 2466/265, podle GP oznaãené jako
díl „r“ o v˘mûfie 104 m2 ve vlastnictví
Jifiího Nûmce, bytem Ti‰nov do
vlastnictví mûsta Ti‰nov.

13. Uzavfiení smlouvy o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy mezi Ti‰nov-
skou dfievov˘robou s. r. o., se sídlem
v Ti‰novû a mûstem Ti‰nov ohlednû
budoucího odkoupení ãástí pozemku
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v k. ú. Ti‰nov parc. ã. 475/1 o cel-
kové v˘mûfie cca 325 m2 za kupní
cenu ve v˘‰i 150,-Kã/m2 dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

14. Vyhlá‰ení zámûru prodeje jednopo-
kojového bytu ã. 1678-10 ve tfietím
patfie domu ã. p. 1678 na ulici
Králova v Ti‰novû o v˘mûfie 37,29 m2.

15. Podmínky prodeje jednopokojového
bytu ã. 1678-10 ve tfietím patfie
domu ã. p. 1678 na ulici Králova
v Ti‰novû o v˘mûfie 37,29 m2 ve
smyslu ãl. 7, odst. 5 Zásad prodeje
domÛ a bytÛ v majetku mûsta
Ti‰nov obálkovou metodou jako vol-
ného bytu nejvy‰‰í nabídce, nejménû
v‰ak za cenu stanovenou znaleck˘m
posudkem a pfiipoãtením nutn˘ch
nákladÛ spojen˘ch s prodejem, danû
z pfievodu nemovitostí a zÛstatkové
ãásti fondu oprav, kterou prodávající
vloÏil do fondu oprav ke dni prodeje
bytové jednotky. Nabídky na odkou-
pení bytu mohou zájemci podat na
podatelnû MûÚ Ti‰nov v termínu do
31. 7. 2009 vãetnû. Obálky oznaãit:
„Prodej bytu ã. 1678-10 na ulici
Králova v Ti‰novû –  nerozlepovat“!
V nabídce uvést: Konkrétní nabíze-
nou cenu a závazek k úpravû nut-
n˘ch nákladÛ spojen˘ch s prodejem,
danû z pfievodu nemovitostí a zÛ-
statkové ãásti fondu oprav.

16. Poskytnutí pfiíspûvku na provoz
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace,
ve v˘‰i Kã 5.450.000,-.

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

ã. st. 1960 o v˘mûfie 17 m2, parc.
ã. 1601/67 o v˘mûfie 443 m2, parc.
ã. 1601/92 o v˘mûfie 24 m2 a parc,
ã. 1601/93 o v˘mûfie 40 m2 manÏelÛm
Pavlu a Danû Mrvov˘m, bytem

Ti‰nov z dÛvodu dosud nevyfie‰eného
zpÛsobu vyuÏití pozemkÛ v dané
lokalitû.

2. Prodej ãásti pozemkÛ v k. ú. Hájek
u Ti‰nova, a to ãásti parc. ã. 192/1
a ãásti parc. ã. 284 Lubo‰i Malému
a Vûfie Malé, oba bytem Hajánky.

3. Prodej ãásti pozemku v k. ú. Hájek
u Ti‰nova parc. ã. 284 Alenû
Trtílkové, bytem Hajánky.

4. Prodej ãásti pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 2466/431  Ing. Petru
KomÛrkovi, bytem Ti‰nov.

5. Zachování placen˘ch parkovacích
míst na ulici Dfiínová v Ti‰novû
a ukládá nadále respektovat usne-
sení RM ã. 20/2006 ze dne 27. 9. 2006.

ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti Rady mûsta

Ti‰nova do  25. 6. 2009.
2. Stav rozpracovanosti investiãních

akcí v roce 2009.
3. Zprávu o hospodafiení s nebytov˘mi

prostorami.
4. Petici za zachování placeného parko-

vacího stání na ulici Dfiínová
v Ti‰novû ze dne 1. 4. 2009 sestave-
nou paní Diváckou, bytem Ti‰nov.

5. Zápis ã. 2/2009 za schÛze finanãního
v˘boru ze dne 22. 4. 2009.

6. Zápis ã. 3/2009 ze schÛze kontrolního
v˘boru ze dne 22. 4. 2009.

7. Zápis ã. 4/2009 ze schÛze kontrolního
v˘boru ze dne 10. 6. 2009.

8. Zápis ã. 4/2009 ze schÛze v˘boru pro
Komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 15. 6. 2009.

9. Návrh financování projektu
„Nadstavba Z· Smí‰kova“ pfiedloÏen˘
Ing. Sedláãkem a ukládá RM roz‰ífiit
moÏnost financování formou zapojení
jin˘ch zdrojÛ. Úkol: RM
Termín: do 22. 10. 2009
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ZM povûfiuje:
1. RM v termínu 26. 6. 2009 – 2. 9. 2009

schvalovat a provádût rozpoãtová
opatfiení v pfiípadû obdrÏení dotace
a ukládá RM informovat na pfií‰tím
zasedání ZM o pfiijat˘ch rozpoãtov˘ch
opatfieních.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Nová verze Komunitního
plánu sociálních sluÏeb
k pfiipomínkování

VáÏení obãané,
na konci ãervna byl dokonãen návrh
aktualizované verze Komunitního
plánu sociálních sluÏeb na období 2010
– 2012. Komunitní plánování je jedním
z nástrojÛ pro zlep‰ení kvality Ïivota
v na‰em regionu. Jeho hlavním cílem je
zji‰tûní stavu poskytování sociálních
sluÏeb a zároveÀ také potfieb, které jsou
poÏadovány a nejsou doposud naplnûny.
Porovnáním tûchto dvou základních
parametrÛ a v souladu s mnoÏstvím
finanãních prostfiedkÛ urãen˘ch v rozpo-
ãtech jednotliv˘ch obcí na sociální sluÏ-
by vzniká komunitní plán, kter˘ je
jak˘msi kompromisem mezi tím, co je
moÏné realizovat, a tím, co bylo obãany,
poskytovateli a samosprávou vyhodno-
ceno jako potfiebné.

NejdÛleÏitûj‰ími úãastníky komunit-
ního plánování jste Vy – obãané.
Neváhejte proto do 31. srpna oslovit
s pfiipomínkou ãi námûtem nûkterého ze
zástupcÛ V˘boru pro komunitní plá-
nování sociálních sluÏeb, pfiípadnû
pracovníky Odboru sociálních vûcí
MûÚ Ti‰nov. Va‰e písemné komentáfie
mÛÏete do konce srpna posílat také na

adresu jan.schneider@tisnov-mesto.cz
Návrh komunitního plánu je k dis-

pozici v elektronické podobû na webo-
v˘ch stránkách mûsta www.tisnov.cz.
V ti‰tûné podobû se s ní mÛÏete se-
známit na Odboru sociálních vûcí
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 346, na sekre-
tariátu vedení mûsta v budovû staré
radnice na nám. Míru 111, v charitní
poradnû Porta, RáboÀova 116 (budova
nízkoprahového centra pro mládeÏ)
a v kanceláfii Centra sociálních sluÏeb
Ti‰nov, Králova 1742 (penzion).

Chtûl bych tímto také podûkovat
v‰em, ktefií se na zpracování jak pÛ-
vodního, tak aktualizovaného plánu
podíleli. Jedná se zejména o ãleny
V̆ boru pro komunitní plánování a moji
pfiedchÛdkyni ve funkci místostarosty
mûsta Ing. Zuzanu Brzobohatou, která
stála na samém poãátku komunitního
plánování sociálních sluÏeb v na‰em
mûstû.

Jan Schneider
místostarosta mûsta Ti‰nova

Tfiídûní a sbûr bioodpadu

Informujeme tímto obãany, Ïe jiÏ
probûhly ãtyfii termíny rozvozu nádob
na bioodpad, kompostérÛ a ko‰Û na bio-
odpad do domácnosti. Obãané, ktefií
nebyli zastiÏeni doma, si mohou v˘‰e
uvedené nádoby vyzvednout na sbûrném
dvofie mûsta (Wágnerova 1543) proti pod-
pisu, dal‰í rozvoz jiÏ neprobûhne. Ti ob-
ãané, ktefií se je‰tû rozm˘‰lí ãi nestihli
z ãasov˘ch dÛvodÛ dotazník odevzdat ãi
zaslat a ktefií mají o tuto sluÏbu zájem,
mohou nádobu na bioodpad (120 ãi
240 litrÛ) ãi kompostér (390 litrÛ), pfií-
padnû ko‰ na bioodpad do domácnosti
(10 litrÛ) je‰tû získat k zapÛjãení po na-
hlá‰ení jména a bydli‰tû proti podpisu
taktéÏ na sbûrném dvofie mûsta.
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Tfiídûní a sbûr bioodpadÛ probíhá po
rozvezení nádob na bioodpad v zástavbû
rodinn˘ch domÛ celého mûsta.
Omlouváme se obãanÛm, ktefií jiÏ novû
získali nádobu pfied 19. ãervnem a kte-
r˘m nebyla nádoba vyvezena. V tento
den se nepodafiilo v‰echny nádoby vy-
vézt. Svoz bude probíhat nadále kaÏd˘
sud˘ t˘den, a to vÏdy v pondûlí v ãásti
mûsta na západ od ul. Na Rybníãku
(bez ul. Na Rybníãku, vãetnû lokality
Za Ml˘nem a ul. Wágnerova) a v úter˘
na v˘chod (k Brnu) od ulice Na Rybníãku
(vãetnû této ulice). Svozy bioodpadu bu-
dou v tûchto dnech probíhat pfiibliÏnû od
poledních hodin (20. 7. a 21. 7., 3. 8.
a 4. 8., ...).
Pfiipomínám, co je moÏné tfiídit:
Do nádoby na bioodpad a kompo-
stéru patfií bioodpad z domácnosti:
– zbytky ovoce (jádfiince, slupky aj.)

a zeleniny (listy, naÈ aj.)
– zvadlé kvûtiny, rostliny z kvûtináãÛ
– skofiápky z vajíãek, zbytky peãiva

a obilnin, papírové ubrousky a utûrky,
lepenka

– ãajov˘ odpad, ãajové sáãky, kávov˘
odpad vãetnû filtrÛ

a bioodpad ze zahrady:
– poseãená tráva, plevel, ko‰Èály i celé

rostliny, seno, sláma, zbytky rostlin,
listí

– podest˘lka z chovu drobn˘ch domá-
cích zvífiat (omezené mnoÏství)

– na‰tûpkovaná dfievní hmota z vûtvoví,
piliny, hobliny, vychlazen˘ popel
z pálení dfieva

Do nádoby na bioodpad a kompo-
stéru nepatfií: 
– oleje, zbytky jídel, maso, kÛÏe, kosti

a uhynulá zvífiata
Bioodpad z domácností bude moÏné

odkládat do bionádoby buì v papírov˘ch
sáãcích nebo volnû vysypáním z ko‰e
(misky) na bioodpad. Nevhazujte bio-

odpad v plastov˘ch sáãcích!
Svoz bioodpadu bude v leto‰ním roce

zaji‰Èovat spoleãnost SITA CZ a. s.
Bioodpad je následnû vyuÏíván v kom-
postárnû v Boskovicích.

Ing. Václav Drhlík

Informace pro vefiejnost

Okresní správa sociálního zabezpe-
ãení Brno–venkov sdûluje vefiejnosti,
Ïe od 1. ãervence 2009 bude agenda
lékafiské posudkové sluÏby (LPS) úfiadu
práce pfievedena z Úfiadu práce Brno-
venkov na Okresní správu sociálního
zabezpeãení Brno-venkov. Kontakty na
pracovi‰tû LPS:
OSSZ Brno – venkov
Kounicova 14, 602 00
tel.: 541 584 111

Lékafii OSSZ budou vykonávat po-
sudkové ãinnosti jak pro úãely invali-
dity, tak pro dal‰í systémy sociálního
zabezpeãení, které do té doby posuzo-
vali lékafii úfiadÛ práce. Více ke zmûnám
v organizaci a pÛsobnosti LPS lze
nalézt v informaãním letáku na
http://www.cssz.cz/cz/informace
/informacni-materialy/letaky/ nebo na
OSSZ Brno-venkov.

A.T.

PoÏár v domácnosti
– otevfien˘ oheÀ
(pokraãování)

Otevfien˘ oheÀ je ãast˘ zdroj poÏáru
v domácnosti. Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
JmK ve spolupráci s Policií âR
– Mûstské fieditelství Brno a Diecézní
charitou Brno Vám poradí, jak jej bez-
peãnû pouÏívat.
Charakteristika otevfieného ohnû

Jednou z nejãastûj‰ích pfiíãin poÏáru
v domácnosti jsou ãinnosti, pfii kter˘ch



Radnice informuje

7TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2009

se vyuÏívá otevfien˘ oheÀ (svafiování,
pálení plamenem, hofiící svíãky, zá-
bavná pyrotechnika apod.).

V‰echny tyto ãinnosti mají jedno
spoleãné, vyskytují se pfii nich zdroje
tepla dostaãující pro zapálení bûÏného
hofilavého materiálu.
Svafiování

Svafiovat lze kovy Ïelezné (napfi.
ocel), ale také neÏelezné (napfi. hliník
a mûì). Takzvanû svafiovat lze v‰ak
také plasty a lepenku. Samostatnou ka-
pitolu v práci s otevfien˘m ohnûm tvofií
pokr˘vaãské práce, pfii kter˘ch dochází
k manipulaci s hofilav˘mi látkami
(lepenkami), které se svafiují napfiíklad
plynov˘mi hofiáky.

Pfiedpisy stanoví, Ïe práce, pro
které je nutná odborná kvalifikace,
nesmí provádût ten, kdo poÏadova-
nou kvalifikaci nemá. Kdo chce pro-
vádût napfi. sváfieãské práce, musí mít
platn˘ sváfieãsk˘ prÛkaz. Zákon
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ stanoví:
„Fyzická osoba nesmí provádût práce,
které mohou vést ke vzniku poÏáru, po-
kud nemá odbornou zpÛsobilost poÏado-
vanou pro v˘kon takov˘ch prací zvlá‰t-
ními právními pfiedpisy“. V pfiípadû, Ïe
toto ustanovení fyzická osoba poru‰í,
mÛÏe ji b˘t uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e
25.000, - Kã.

Základní bezpeãnostní opatfiení pfii
svafiování a dal‰ích pracích s otevfien˘m
ohnûm fie‰í vyhlá‰ka ã. 87/2000 Sb.,
kterou se stanoví podmínky poÏární
bezpeãnosti pfii svafiování a nahfiívání
Ïivic v tavn˘ch nádobách.

Základním bezpeãnostním opa-
tfiením je v pfiípadû práce s otevfien˘m
ohnûm odstranûní v‰eho hofilavého
materiálu, a to nejen v bezprostfiedním
okolí provádûné práce, ale nejlépe v ce-
lém prostoru. Dále je nutné zkontrolovat,

zda nemÛÏe dojít k pfienosu jisker nebo
Ïhav˘ch okují k hofilavému materiálu
v jiném prostoru (napfi. otvory v podlaze
nebo ve stûnách). RovnûÏ nelze za-
nedbat pfienos tepla vedením (napfi.
trubka procházející stûnou do jiného
prostoru, která je v pfiímém kontaktu
s hofilav˘mi látkami). Pokud jsou prová-
dûny práce s otevfien˘m ohnûm v domû
nebo v bytû za provozu, je nutná spolu-
práce majitele nebo nájemníka na bez-
peãnostních opatfieních. Lidem, ktefií
tyto práce provádûjí, musí b˘t poskyt-
nuty správné informace o hofilav˘ch
materiálech v okolí provádûn˘ch prací.
Pfii pracích s otevfien˘m ohnûm, ze-
jména pfii svafiování a pálení, musí b˘t
pfiítomna dal‰í osoba, která sleduje
kam Ïhavé ãástice odletují a v pfiípadû
potfieby mÛÏe oheÀ v zárodku uhasit
pfiipraven˘mi hasebními prostfiedky.
Pfii pfieru‰ení práce musí vÏdy alespoÀ
jedna osoba místo práce stfieÏit a po
ukonãení práce je povinnost místo
práce a jeho okolí kontrolovat.
Nejkrat‰í doba poÏárního dohledu je
8 hodin. Obdobná opatfiení se vztahují
také napfi. na práci s otevfien˘m ohnûm
pfii lepení izolaãní nebo jiné stfie‰ní kry-
tiny otevfien˘m plamenem.

RÛzná zafiízení pouÏívající otevfie-
ného ohnû je nutné pouÏívat pfiesnû dle
návodu v˘robce. Pokud se pfii práci
s otevfien˘m ohnûm pouÏívají souãasnû
hofilavé kapaliny (benzin, petrolej
apod.), je nutná nejvy‰‰í opatrnost,
neboÈ mÛÏe dojít ke zranûním i smrtel-
n˘m úrazÛm. Proto je nutné se vÏdy
nejprve seznámit se správn˘mi postupy
vhodn˘mi pro pouÏívání tûchto zafiízení
a tyto postupy dále dodrÏovat.
Svíãky, prskavky a zábavná
pyrotechnika

Svíãky si v posledních letech na‰ly
své pevné místo v na‰ich domech ãi
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bytech. Jejich obliba neustále stoupá,
ale jen málokdo si uvûdomuje, jak veliké
nebezpeãí v sobû skr˘vají.

NezapomeÀte, Ïe hofiící svíãka nebo
prskavka je otevfien˘ oheÀ a jako s ta-
kov˘m by se s ním mûlo zacházet. Je‰tû
ve vzdálenosti 8-10 cm od plamene
svíãky teplota dosahuje 200 °C, coÏ
staãí k zapálení papíru, plastÛ, textilií
a dal‰ích pfiedmûtÛ, které ponecháte
v blízkosti hofiící svíãky. Zapálenou
svíãku proto nelze poloÏit kamkoliv a na
cokoliv. Svíãka by mûla b˘t umístûna na
stabilní nehofilavé podloÏce bránící pfií-
mému kontaktu svíãky s podkladem
(napfi. chvojím v adventním vûnci, ubru-
sem apod.). Svíãky umísÈujte v dosta-
teãné vzdálenosti od hofilav˘ch mate-
riálÛ, rozhodnû je nedávejte k oknÛm do
prÛvanu, blízko záclon, v tûsné blízkosti
textilií, nenechávejte je na poliãce ani
na skfiíni, neboÈ se oheÀ mÛÏe rychle
pfienést na nábytek a ostatní zafiízení
bytu. Zapálené svíãky nesmíte nechat
bûhem jejich hofiení bez dozoru.
Zhasnûte je vÏdy, kdyÏ opou‰títe domov
nebo jdete spát. Pod stálou kontrolou by
mûla b˘t i zapálená vonná aromalampa,
u které hrozí vyhfieznutí hofilavin pfiímo
na podloÏku. Dávejte pozor na dûti, aby
si bez dozoru nehrály se zápalkami,
svíãkou nebo prskavkou.

PoÏáry vánoãních stromkÛ se v po-
sledních letech objevují spí‰e ojedinûle,
protoÏe vût‰ina domácností pouÏívá
k jejich osvûtlení elektrické Ïárovkové
svíãky. I u nich bychom mûli dodrÏovat
základní bezpeãnostní pravidla a na
stromek instalovat pouze takové osvût-
lení zakoupené nejlépe v bûÏné prodejní
síti, které je opatfiené ãesk˘m návodem,
ve kterém jsou uvedeny srozumitelné
informace, jak s v˘robkem bezpeãnû za-
cházet a jak jej správnû pouÏívat. Hasiãi

evidují pfiípady, kdy kvÛli elektrickému
zkratu el. svíãek do‰lo k poÏárÛm bytÛ.

Bûhem adventní doby se jiÏ prodává
zábavná pyrotechnika, která se pouÏívá
pfiedev‰ím pfii oslavách pfiíchodu nového
roku. Pfii jejich prodeji a skladování je
nutno dodrÏovat ve‰kerá základní bez-
peãnostní pravidla takov˘m zpÛsobem,
aby nedo‰lo ke vzniku poÏáru, v˘buchu,
nebo jinému ohroÏení. Pfied pouÏitím zá-
bavné pyrotechniky si pozornû pfieãtûte
návod k pouÏití, kter˘ by mûl b˘t pfiilo-
Ïen. Tam se dozvíte, jak˘m zpÛsobem
byste mûli s pyrotechnikou zacházet,
aby nedo‰lo k poÏáru ãi ohroÏení Ïivota. 
Pozor pfii vafiení!

Vánoce jsou také obdobím ãastûj‰ího
peãení a vafiení. Nenechávejte bez do-
zoru otevfien˘ plamen plynového spo-
ráku a dbejte zv˘‰ené opatrnosti, aby
nedocházelo ke vznícení pfiipravovan˘ch
potravin. Pamatujte, Ïe napfi. hork˘ olej
na pánvi a jiné hofilavé kapaliny se
nesmí hasit vodou, jinak mÛÏe dojít
k popálení nebo opafiení nezku‰eného
„hasiãe“.

Pokud se Vám na pánvi vznítí potra-
viny, zakryjte pánev pokliãkou a oheÀ
uduste, poslouÏit k tomu mÛÏe mokr˘
hadr nebo hasicí rou‰ka. V˘born˘m
pomocníkem je pfii tûchto bytov˘ch
poÏárech univerzální hasicí pfiístroj
ve spreji, kter˘m poÏár uhasíte
v zárodku, neÏ se staãí roz‰ífiit a napá-
chat velké ‰kody. Je nutné jej v‰ak mít
uloÏen˘ nadosah od sporáku. Naopak,
v tûsné blízkosti sporáku neukládejte
hofilavé pfiedmûty jako utûrky, papírové
ruãníky a „chÀapky“ na horké nádoby.

Pfii vafiení na plynovém sporáku do-
poruãujeme nenosit na sobû volné
obleãení (‰iroké rukávy apod.), jeho
ãásti se mohou snadno dostat do kon-
taktu s ohnûm.
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Domácí únikov˘ plán
Pro bezpeãné zvládnutí poÏáru v do-

mácnosti je dobré si pfiedem pfiipravit
domácí únikov˘ plán.

Domácí únikov˘ plán (DÚP) je pfie-
dem smluven˘ zpÛsob úniku ãi opu‰tûní
objektu (bytu, domu) v pfiípadû poÏáru.
Zpravidla se vypracovává nûkolik úni-
kov˘ch cest a slouÏí k vãasnému a bez-
peãnému opu‰tûní ohroÏeného prostoru.
DÚP by mûl b˘t znám v‰em ãlenÛm ro-
diny a mûl by b˘t alespoÀ dvakrát roãnû
procviãován. DÛleÏitou souãástí DÚP
je „místo setkání“ ãlenÛ rodiny
(u stromu na zahradû, u lampy pouliã-
ního osvûtlení...). Rodina má urãeno
„místo setkání“ mimo dÛm (napfi.
u stromu pfied domem ãi jin˘ záchytn˘
bod), kde se v‰ichni sejdeme a odkud
budeme volat hasiãe. Lze tak získat pfie-
hled o v‰ech ãlenech rodiny v pfiípadû
poÏáru a pomÛÏete tím také zasahující
jednotce.
Pfii práci s otevfien˘m ohnûm
si hlavnû pamatujte:
– nenechávejte bez dozoru otevfien˘ pla-

men plynového sporáku, krbu a dbejte
zv˘‰ené opatrnosti pfii vafiení, aby ne-
docházelo ke vznícení pfiipravovan˘ch
potravin

– s otevfien˘m ohnûm zbyteãnû neris-
kujte. Zdroje otevfieného ohnû jako
jsou svíãky nebo teplomet nenechte
hofiet bez dozoru, umístûte je tak, aby
nemohly zapálit materiály v okolí

– pfii koufiení cigaret a odhazování nedo-
palkÛ do odpadkov˘ch ko‰Û dbejte na
dokonalé uha‰ení nedopalkÛ cigaret,
pozor na pokládání cigaret na hofilav˘
materiál. Velmi nebezpeãné je pak
koufiení v posteli, zvlá‰È pokud jste
pod vlivem alkoholu nebo jin˘ch drog

– skladujte hofilavé, v˘bu‰né a toxické
látky pouze v urãen˘ch mnoÏstvích

a prostorách, mimo spoleãné prostory
obytn˘ch domÛ. Opatrnû nakládejte
s hofilav˘mi kapalinami (benzín, naf-
ta, barvy apod.)

– kdyÏ opou‰títe domov, nezapomeÀte
zhasnout svûtla, vypnout elektrické
spotfiebiãe, vypnout elektrick˘ nebo
plynov˘ sporák, uhasit otevfien˘ oheÀ
(krb), zastavit vodu. Ujistûte se, Ïe
jsou zavfiená okna a dvefie

Pozvánka Centra
sociálních sluÏeb

CSS Ti‰nov
pfiíspûvková organizace
Králova 1742
tel.: 549 410 301
info@css.tisnov.cz

22. 7. 2009 – zájezd do Mûstsk˘ch
lázní v Boskovicích (plavání a relaxace).
Odjezd od Domu s peãovatelskou sluÏ-
bou Králova 1742 bude v 13.30 hodin,
cestou zastavujeme na Humpolce a na
sídli‰ti. Cena 130,- Kã zahrnuje dopravu
autobusem a vstupné na v‰echny
atrakce lázní. V̆ hradnû pro úãastníky
zájezdu je zamluven plaveck˘ bazén,
relaxaãní bazén s perliãkov˘mi lÛÏky
a sedátky, vífiivá vana, infrasauna.
Pfiedpokládan˘ návrat v 17 hodin.

Dojmy ze zájezdu seniorÛ
Centra sociálních sluÏeb
Ti‰nov

Na pozvání starosty SDH Ole‰nice
pana Kantora jsme se zúãastnili dne
13. 6. 2009 oslav 135. v˘roãí zaloÏení
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Ole‰nici.
V̆ let byl organizován Centrem sociál-
ních sluÏeb s odjezdem 12.15 hod. od
domu s peãovatelskou sluÏbou. Nebyl to
ná‰ první zájezd do tohoto malebného
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mûsteãka, proto nebyl zájem tak velk˘
– ale kdo jel, nelitoval.

Po pfiíjezdu do Ole‰nice jsme zaãali
prohlídkou Muzea stra‰idel se slovním
doprovodem o historkách a povûstech
z tohoto kraje. PrÛbûh prohlídky byl ve-
lice pÛsobiv˘.

Ve 14 hod. zaãal hlavní program na
námûstí uvítáním hostÛ a seznámením
s prÛbûhem oslav. Postupnû pfiijíÏdûly
okolní hasiãské sbory s ukázkami
nejstar‰í aÏ nejnovûj‰í techniky.
Pfiedvádûly svoji zruãnost pfii ha‰ení
rÛzn˘ch druhÛ poÏárÛ. âlenové HS zá-
sahy proÏívali tak intenzivnû, Ïe to
nûkdy odnesli i diváci malou vodní spr‰-
kou, coÏ bavilo nejvíce dûti. Zajímavé
byly historické ruãní stfiíkaãky i hasiã-
ské uniformy. Nejvût‰í zájem v‰ak
získala hasiãská plo‰ina s v˘suvn˘m
Ïebfiíkem. Tato technika se fiadí mezi
‰piãkové a vlastní ji pouze profesionální
hasiãské sbory. OdváÏní zájemci mûli
moÏnost vyuÏít nabídky hasiãÛ a nechat
se vyvézt na plo‰inû po vysutém Ïebfiíku
do v˘‰ky vûÏe kostela (40 metrÛ).

Na závûr byla vrcholná ukázka pro-
fesionálních hasiãÛ, ktefií za dost sil-
ného a studeného vûtru provedli slaÀo-
vání z té nejvy‰‰í v˘‰ky a záchranu
sebevraha z okna vûÏe kostela. Byl to
opravdu nároãn˘ zákrok a sklidil velk˘
potlesk. K vidûní toho bylo opravdu
hodnû a ceníme si odvahy a stateãnosti
zejména dobrovoln˘ch hasiãÛ.

Nûktefií z úãastníkÛ na‰eho zájezdu
si prohlédli také dfievûnice na Vejpustku
a vytvofiili si tak pfiedstavu, jak vypa-
daly domy v minul˘ch staletích.

Po skonãení programu na námûstí
a náv‰tûvû kavárniãky jsme pokraãovali
na rozhlednu, kde jsme si prohlédli
veterány – 3 auta a motocykl, s v˘kla-
dem odborníka. Nejzajímavûj‰í a pro

nás velice znám˘ byl Velorex z filmu
Vrchní prchni. Zde jsme se také poko-
chali krásn˘m v˘hledem na Ole‰nici.
Ti, ktefií vystoupili na rozhlednu, obdr-
Ïeli odmûnu – zdarma jízdu na TRAVNÍ
káfie a obãerstvení v podobû nápoje dle
vlastního v˘bûru ve SKI areálu. Toho
vyuÏili hlavnû pánové, kter˘m se tato
jízda náramnû líbila. Na kopec vás
vytáhne lyÏafisk˘ vlek a dolÛ jiÏ jedete
sami. Je tfieba ovládat volant a hlavnû
brzdu!

Spokojeni jsme pak usedli v zahradû
za sokolovnou, kde jiÏ vyhrávala ha-
siãská kapela ze Skutãe. Za poslechu
krásn˘ch písniãek, káviãky, piveãka
a opeãen˘ch klobásÛ jsme si i zazpívali.
S dobrou náladou, aã neradi, jsme
odcházeli k odjezdu.

Do autobusu se pfii‰el s námi rozlou-
ãit osobnû starosta Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ pan Kantor s pfiíslibem dal‰í spo-
lupráce. Na‰e vedoucí za v‰echny podû-
kovala jak za pozvání, tak za krásnû
proÏité sobotní odpoledne.

Nakonec jsme nezapomnûli nav‰tívit
vyhlá‰ené ¤eznictví a uzenáfiství
u ·uterÛ, kde jsme naplnili svoje ta‰ky
jeho dobrotami a odlehãili sv˘m penû-
Ïenkám. Následovala cesta domÛ, kdy
jsme si povídali, co v‰echno jsme ten
den proÏili a vidûli. Pfii pfiíjezdu k DPS
jsme si zazpívali tradiãní píseÀ „Sláva
nazdar v˘letu, nezmokli jsme….“ a to je
pravda! Sluníãko nám svítilo a nám se
to v‰em líbilo. Tû‰íme se na dal‰í zájezd. 

Ludmila PeÀázová
za seniory DPS Ti‰nov
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Dûkujeme v‰em
úãinkujícím za

pfiíjemné odpoledne.
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PÛjãovní doba o prázdninách
v Mûstské knihovnû Ti‰nov

Dûtské oddûlení:
Po 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Dospûlé oddûlení:
Út 8.00 – 11.00 13.00 – 18.00
St 8.00 – 11.00 13.00 – 18.00

V˘stava v knihovnû
V dospûlém oddûlení Mûstské kni-

hovny probíhá v˘stava fotografií
FRANTI·KA FICE. V˘stava je pfií-
stupná v pÛjãovní dobû knihovny
– úter˘ a stfieda od 8 do 11 hod. a od
13 do 18 hod. Potrvá aÏ do konce srpna.

V˘stava v Domovû
sv. AlÏbûty na ÎernÛvce

V sobotu 4. ãervence 2009 byla
v Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce zahá-
jena nová v˘stava fotografií Bwindi
Orphans pofiízen˘ch pfii charitativní
pomoci dûtem v Ugandû – „Sirotci
z Ugandy v obrazech“. V̆ stava potrvá
do 15. srpna 2009. Srdeãnû zveme.

Obãanské sdruÏení Bwindi Orphans
je nezisková organizace zamûfiená na
pomoc dûtem v Ugandû.

V souãasné dobû zaji‰Èuje pomoc pro
pfiibliÏnû 150 chud˘ch dûtí a sirotkÛ
z oblasti  Bwindi a Soroti formou
takzvané „adopce na dálku“. Z roãního
pfiíspûvku 4.750,- Kã hradí dûtem ‰kolní
poplatky, v˘daje na ‰kolní pomÛcky
a uniformy, základní zdravotní péãi
a v oblasti Bwindi i pravidelnou stravu.
V âeské republice informuje formou
pfiedná‰ek, promítání, v˘stav a prezen-
tací o rozdílnostech Ïivota v Ugandû
a u nás. Máte-li zájem se dozvûdût nûco
více o Ïivotû na jiném kontinentu a po-
rovnat jejich chudobu s na‰í finanãní

krizí, zveme Vás do Domova sv. AlÏbûty
na ÎernÛvku. Bûhem prázdnin bude ke
zhlédnutí v˘stava fotografií. V úter˘
14. ãervence v 14.30 hodin se bude
konat beseda s pracovníky Bwindi
Orphans s promítáním filmu o Ïivotû
v Ugandû a prezentace v˘robkÛ tamních
obyvatel.

Jitka Pafiízková

V Îelezném bude
v˘tvarné léto

KaÏdoroãní tradiãní souãástí letních
mûsícÛ v Îelezném se stala v˘stava
v˘tvarn˘ch prací pod názvem V̆ tvarné
léto v Îelezném.

Letos bude jiÏ devát˘ roãník tohoto
v˘tvarného salonu, jeho pofiadatelem,
také tradiãnû, je Klub pfiátel v˘tvarného
umûní v Ti‰novû spolu s Obecním úfia-
dem v Îelezném. V Îelezném se pfied-
staví více neÏ ‰est desítek v˘tvarníkÛ
z celé âeské republiky sv˘mi pracemi
– obrazy, grafikami, kresbami, plasti-
kami, fotografiemi, dfievofiezbami,
‰perky, keramick˘mi díly a dal‰ími
umûleck˘mi artefakty. Leto‰ní v˘stava
je vûnována památce dvou ti‰novsk˘ch
malífiÛ – Draho‰e Kováfie a Vladimíra
JÛzy.

V̆ stava bude probíhat v Ïelezen-
ském kulturním domû od 25. ãervence
do 16. srpna 2009. Slavnostní vernisáÏ
je v sobotu 25. ãervence od 14 hod.,
v˘stava bude otevfiena kaÏd˘ den od
14 do 18 hod.

- ok -

80 let Podhoráckého muzea

Po cel˘ leto‰ní rok si Podhorácké mu-
zeum pfiipomíná 80 let svého trvání. Za
konkrétní den zaloÏení je povaÏován
26. ãerven 1929, kdy se na ti‰novské
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radnici v zasedací síni mûstského zastu-
pitelstva konala ustavující schÛze muzej-
ního Kuratoria. To také ve stejn˘ den
schválilo text provolání  k obyvatelÛm
ti‰novského okresu, ve kterém seznamo-
valo vefiejnost s plánovanou ãinností a se
zamûfiením na konkrétní sbírkové fondy.
Od poãátku bylo muzeum budováno jako
regionální, sice pfiedev‰ím z iniciativy
Ti‰nova a Ti‰novákÛ, ale se ‰irok˘m
zamûfiením na celé území ti‰novského
okresu a v nûkter˘ch aspektech i ‰ífieji na
celé Podhorácko.  Tomu také odpovídalo
jeho pojmenování.  Provolání k obyvate-
lÛm podepsal pfiedseda Kuratoria a sta-
rosta mûsta Ti‰nova Alois ¤ezáã, místos-
tarosta Kuratoria a zástupce Okresního
úfiadu Ladislav Antl a za pracovní v˘bor
tfii ãerstvû jmenovaní kustodové Karel
Krejãí, Vítûzslav Pokorn˘ a Jan ·marda.

Ihned zaãala v‰ední práce plná úsilí,
nápadÛ a postupnû i skvûl˘ch v˘sledkÛ.
Muzeum dostalo k uÏívání prostory
v radniãní budovû a ty byly velmi brzy
zaplnûny shromaÏìovan˘mi pfiedmûty.
Souãasnû byly budovány stálé expozice
a mezi nimi také Památník odboje, kter˘
do jisté míry nahrazoval v Ti‰novû stále
chybûjící dÛstojn˘ pomník padl˘m pfií-
slu‰níkÛm ãeskoslovensk˘ch legií.
Památník spravoval veterán francouz-
sk˘ch legií Bohumil Mare‰. Vysoce kvali-
fikované odborné práci se vûnovali pfiede-
v‰ím mladí pedagogové Karel Krejãí
a Jan ·marda. Oba katalogizovali sbírky,
provádûli terénní v˘zkumy a v˘sledky
své práce i úspû‰nû publikovali.

To v‰e vedlo k brzkému zaplnûní
poskytnut˘ch prostor a nepomohlo ani
jejich malé roz‰ífiení po vystûhování fiedi-
telství mûstské spofiitelny do vlastní
moderní budovy v roce 1933. Boj s nedo-
statkem prostoru byl protipólem úspûchÛ
muzejníkÛ po celá tfiicátá léta. Do jisté
míry to ale byly bûÏné starosti, které

nejsou cizí vût‰inû muzejníkÛ ani dnes.
Skuteãnou katastrofu pfiinesla aÏ váleãná
léta. Po prvních letech tolerance protek-
torátní úfiady muzeum uzavfiely a násle-
dovalo nesystematické násilné vystûho-
vání sbírek do nejrÛznûj‰ích, vût‰inou
nevhodn˘ch a nezaji‰tûn˘ch prostor. Tyto
pfiesuny témûfi vût‰ina sbírek nepfieÏila
a zniãeny byly také ve‰keré záznamy
o sbírkách a inventáfie.

Pováleãná situace samozfiejmû odsu-
nula muzeum do pozadí, byly mnohem
dÛleÏitûj‰í úkoly.  âas uzrál aÏ koncem
ãtyfiicát˘ch let, kdy se iniciativy ujal dob-
rovoln˘ pracovník Vilém Máca. Usiloval
o obnovení muzea, získal pro nû prostory
opût v budovû radnice  a ujal se pfietûÏ-
kého úkolu zachránit v‰e, co zbylo ze sbí-
rek. Jako první pováleãn˘ správce sehrál
rovnûÏ podstatnou roli pfii rozhodování
úfiadÛ o pfiestûhování muzea a jeho sbí-
rek do Pfiedklá‰tefií do budovy b˘valého
probo‰tství tehdy zru‰eného klá‰tera
Porta coeli.  Tady bylo muzeum s nov˘m
názvem „Okresní vlastivûdné museum
v Ti‰novû“ otevfieno pro vefiejnost
15. kvûtna 1955 (Pfiedklá‰tefií bylo od
1. 1. 1953 souãástí mûsta). Po Vilému
Mácovi pracoval v muzeu krátkou dobu
Jaromír Zemina a po nûm aÏ do konce
roku 1962 akad. sochafi Franti‰ek ·tûpán.
Od následujícího roku byla fieditelkou
jmenována Anna Christová, která byla
souãasnû prvním profesionálním stál˘m
zamûstnancem.  Spolu s ní byl v˘raznou
osobností muzea také vlastivûdn˘ pra-
covník a archiváfi Jan Hájek. Správní
reforma a zru‰ení ti‰novského okresu
v roce 1960 zasáhlo i muzeum. Dostalo
sice zpût svÛj pÛvodní název, ale sou-
ãasnû od roku 1967 ztratilo svoji právní
subjektivitu a stalo se souãástí novû
vytvofieného Okresního muzea Brno-ven-
kov, dnes Muzea Brnûnska.

Moderní etapa dûjin Podhoráckého
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muzea se zaãala psát v osmdesát˘ch le-
tech, kdy se stalo nejvût‰ím pracovi‰tûm
Okresního muzea Brno-venkov. Kromû
vedoucího poboãky – archeologa – zde
pÛsobili je‰tû dal‰í tfii vysoko‰kolsky
vzdûlaní odborní pracovníci: historik, pfií-
rodovûdec a historiãka umûní. V rámci
probíhajících oprav muzejních interiérÛ
zde byly rovnûÏ vybudovány specializo-
vané dílny pro fotografa, konzervátora
a pro stolafiské práce. Celá rekonstrukce
budovy skonãila v roce 1990 a 23. záfií to-
hoto roku byly v˘stavní prostory opût
zpfiístupnûny vefiejnosti. Za uplynul˘ch
témûfi dvacet let bylo pracovníky muzea
realizováno 6 stál˘ch expozic a ve dvou
v˘stavních prostorách 128 krátkodob˘ch
v˘stav nejrÛznûj‰ího obsahu. Celkov˘
obraz ãinnosti muzea pfied vefiejností
doplÀují komponované programy, dûtská
odpoledne, adventní zastavení a v posled-
ních ãtyfiech letech i zapojení do pro-
gramu Muzejních nocí.  Ménû viditelné
‰irokou vefiejností jsou odborné jedno-
denní semináfie k tématÛm nûkter˘ch
v˘znamnûj‰ích v˘stav, spolupráce se ‰ko-
lami, úfiady a institucemi v regionu
a práce s badateli, kronikáfii a studenty
v‰ech typÛ ‰kol. V neposlední fiadû sem

patfií péãe o tisíce sbírkov˘ch pfiedmûtÛ,
rozdûlen˘ch do nûkolika samostatn˘ch
fiad a od roku 2002 zapsan˘ch jako
samostatn˘ celek pod názvem „Sbírka
Podhoráckého muzea“ do Centrální
evidence sbírek na Ministerstvu kultury.
Odborn˘m pracovníkÛm a badatelÛm
slouÏí rovnûÏ fotoarchiv s více neÏ 12 ti-
síci negativy a diapozitivy, muzejní
archiv a odborná knihovna, jejíÏ souãástí
je tzv. Regionální knihovna, pfiedstavující
unikátní soubor literatury k regionu
Ti‰novska a ke klá‰teru Porta coeli, bu-
dovan˘ od poloviny 80. let minulého sto-
letí. Samostatnou kapitolou je publikaãní
ãinnost. Odborní pracovníci prezentují
v˘sledky své práce ve Sborníku Muzea
Brnûnska, v odborném a denním tisku,
pfiipravují katalogy k nûkter˘m v˘sta-
vám a autorsky spolupracují i na rozsáh-
lej‰ích projektech (Ti‰nov Fotorevue,
Historick˘ atlas mûsta Ti‰nova) nebo
publikacích (vlastivûdná pfiíruãka
Ti‰novsko, publikace obcí a dal‰í).

Podhorácké muzeum dnes patfií mezi
stfiednû velká regionální muzea a je v˘-
znamn˘m kulturnû vzdûlávacím centrem
celého regionu.

Josef Zacpal

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
21. 7. Cestování mezi obrazy knihovna 18.30 Art Periscope, MûK

V˘stavy
Datum Akce Místo
27. 6. – 19. 7. Borek Bayer - obrazy a sochy JamborÛv dÛm
1. 7. – 31. 8. Fotografie F. Fice knihovna

23. 5. – 8. 11. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum
26. 4. – 25. 10 Volání mofie Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo
25. 7. – 16. 8. V̆ tvarné léto v Îelezném – Kováfi, JÛza Îelezné
4. 7. – 31. 8. Sirotci z Ugandy v obrazech Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka

– fotografie, Bwindi Orphans
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

od 29. 6. 2009
do 4. 9. 2009
Prázdninov˘
program MC
Více informací o pro-

gramu na webov˘ch stránkách
www.studanka.webzdarma.cz

15. 7. 2009 od 9 do 12 hod.
Prázdninové triãko

Pfiijìte si s dûtmi vytvofiit veselé
triãko pomocí voskové batiky. Svûtlá
triãka s sebou.

21. 7. 2009 od 9.30 hod.
Malování hennou a barvami (tûlo-

v˘mi) na bfií‰ko a focení umûleck˘ch
fotografií. Pfiijìte si odpoãinout a vytvo-
fiit si pûknou památku na tûhotenství.

Fotky miminek, dûtí a rodin
Více informací pfiímo v matefiském

centru a na webov˘ch stránkách
www.studanka.webzdarma.cz

KaÏd˘ ãtvrtek probíhá
v MC – Cviãení po porodu

Matky s dûtmi – uvolÀování, posilo-
vání a následnû protahování v‰ech
partií, které byly namáhány jak v tûho-
tenství, tak pfii porodu. Na cviãení vez-
mûte miminka, zacviãíte si s nimi!
Cviãení vede registrovaná porodní
asistentka Bc. Radka MÀaãková, 16.00
– 16.45 hod. – Cviãení v tûhotenství
– cviãení probíhá s ohledem na stupnû
tûhotenství kaÏdé maminky. Posílíte
pfiíslu‰né partie potfiebné u porodu, na-
cviãíte koordinované d˘chání. Odbornû
vede Bc. Radka MÀaãková, 17.45 –
18.45 hod.

Bilancujeme ‰kolní
rok 2008/2009

Jak uÏ jsme informovali bûhem
celého roku, dafiilo se ÏákÛm základní
‰koly Smí‰kova zejména ve sportu.
Úspû‰nû reprezentovali ‰kolu ve v‰ech
sportovních odvûtvích. Jak uÏ b˘vá na
na‰í ‰kole zvykem, rozhoduje odborná
i Ïákovská porota o nejlep‰ích sportov-
cích. Hodnocení obou porot bylo shodné.
Nejlep‰ími sportovci v mlad‰í kategorii
se stali Petra Novotná a Lubo‰ Jan‰ta,
v kategorii star‰ích Markéta Ma‰ínská
a Ludûk Topinka.

Souãasnû vyhla‰ujeme nejlep‰í Ïáky,
ktefií nás reprezentovali ve vûdomost-
ních soutûÏích. Mozkem roku se stal Jan
Uryã.

VV

·kola v pfiírodû Selsk˘ dvÛr,
DaÀkovice u SnûÏného
4. roãník, 6. – 12. 6. 2009
Pátrání po princeznû

Na‰e ‰kola probíhala v dobû drsného
stfiedovûku za vlády krále Jifiího v krá-
lovství Selského Dvora. Dopoledne jsme
vûnovali v˘uce, která byla pfiíznivû
ovlivnûna nov˘m a zajímav˘m prostfie-
dím. Odpoledne uÏ patfiilo velkému
mnoÏství her, soutûÏí, vycházek, v˘letÛ



RÛzné

17TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2009

a plnûní úkolÛ, které mûly spoleãného
jmenovatele a cíl – vybojovat v rytífi-
sk˘ch kláních selské gro‰e, za které se
pozdûji nakoupí indicie vedoucí k nale-
zení ztracené princezny. Îáci – rytífii
a rytífiky – se zhostili zadaného úkolu
objevit princeznu velice zodpovûdnû a po
cel˘ pobyt se nevídanû snaÏili. Nakonec
se také v‰em podafiilo potfiebné stopy
vedoucí k princeznû objevit a cesta
k osvobození princezny byla nalezena.

Dûti se bûhem pobytu cítily skvûle
a bez vût‰ích problémÛ zvládly cel˘ t˘-
den bez maminek a tatínkÛ. Tûm patfií
dík za peãlivé nachystání vûcí. Navíc
fiada rodiãÛ pfiispûla drobn˘mi dáreãky,
které v prÛbûhu i na závûr pobytu dûti
velice potû‰ily. Zásluhu jistû mají i dal‰í
sponzofii – Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov, âesko-
moravská stavební spofiitelna, GE Money
Bank, âeská spofiitelna, Náfiadí – nástroje
– Dospí‰il Pavel, Pokorn˘ spol. s. r. o.
ALESTRA – dûtská hfii‰tû.

AÏ nûkdy zajedete na âeskomorav-
skou vrchovinu do DaÀkovic, bude Vás
tam ãekat krásná pfiíroda a kouzlo vyso-
ãiny.

Pozdravujte od nás!!

Jifií Anto‰

Cyklo – turistick˘ kurz

V posledních dnech ‰kolního roku
odjeli Ïáci devát˘ch roãníkÛ
Z· Smí‰kova na t˘denní cyklo-turis-
tick˘ kurz. Podle moÏností si mohli
vybrat cyklistickou nebo turistickou
skupinu, se kterou absolvovali rÛzné v˘-
jezdy ãi v˘‰lapy do okolí Ro‰tína
u KromûfiíÏe. Dle zájmu nav‰tívili
i rÛzné kulturní památky. Akce patfiila
mezi velmi zdafiilé a Ïáci si odvezli pfií-
jemné vzpomínky.

VV

Obhájili jsme titul Eko‰kola

Na‰í ‰kole se v le-
to‰ním ‰kolním
roce podafiilo ob-

hájit titul Eko‰kola, kter˘ jí byl poprvé
udûlen  v roce 2006. Tento titul se udílí
na období dvou let a na‰e ‰kola ho zís-
kala jiÏ podruhé, nyní na období let
2008 – 2010.

Slavnostní pfiedávání titulÛ pro-
bûhlo v Praze dne 24. ãervna v repre-
zentaãních prostorách Vald‰tejnského
paláce. Máme radost z toho, Ïe patfiíme
mezi 44 ‰kol z celé republiky, které se
této v˘znamné události mohly zúãast-
nit. Na‰i ‰kolu a mûsto Ti‰nov repre-
zentovaly dvû Ïákynû 9. roãníku, dva
uãitelé a místostarosta Ti‰nova pan
Jan Schneider.

V oficiální ãásti programu nejdfiíve
vystoupili s krátk˘mi pozdravn˘mi pro-
jevy zástupci Senátu âR, Ministerstva
‰kolství a Ministerstva Ïivotního pro-
stfiedí. Pfiítomni byli téÏ zástupci
SdruÏení Tereza a ‰kolského zafiízení
pro environmentální vzdûlávání Lipka
Brno, ktefií za‰tiÈují tento projekt po
profesionální stránce. Poté následovalo
udílení titulÛ jednotliv˘m ‰kolám dopl-
nûné vstupy ÏákÛ, ve kter˘ch krátce
seznámili ostatní s aktivitami, kter˘ch
se v rámci projektu Eko‰kola úãastní.
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Po ukonãení oficiální ãásti programu
mûli pofiadatelé pfiipraven˘ velmi pûkn˘
doprovodn˘ program. Îáci, uãitelé
i ostatní hosté mûli moÏnost si prohléd-
nout Vald‰tejnsk˘ palác vãetnû prostor,
ve kter˘ch sídlí Senát âR. Plavbu par-
níkem po Vltavû jsme pro nepfiízeÀ
poãasí neabsolvovali, ale pfiesto byl ná‰
v˘let do Prahy pro nás v‰echny velk˘m
záÏitkem.

Na závûr bychom chtûli podûkovat
v‰em ÏákÛm a uãitelÛm ‰koly, ktefií se
svou pilnou prací zaslouÏili o to, Ïe se
‰kole podafiilo titul obhájit, a mûstu
Ti‰nov za podporu, kterou na‰í ‰kole
v tûchto aktivitách poskytuje.

Mgr. Barbora Kulhánková

Dûti dûtem

V‰echny dûti ãerven rády mají, kdy
uÏ tfie‰nû zrají…

âerven je nejkrásnûj‰í období roku
a patfií pfiedev‰ím dûtem. Po oslavách
Dne dûtí zb˘vá do vysvûdãení jen pár
dnÛ a pak hurá na prázdniny. Poslední
t˘den ve ‰kolní druÏinû pfii Z· nám.
28. fiíjna zpfiíjemnily sv˘m vystoupením
dûti z Dûtského domova v Ti‰novû. Se
sv˘mi tetami vychovatelkami paní
Blankou Jebáãkovou a Mí‰ou Srbovou
ve volném ãase nacviãily hudebnû po-
hybovou kreaci na melodie známé
pohádky Mrazík. V ní zazáfiili sv˘m po-
hybov˘m nadáním Martin, Darina,
Diana, Alenka a Erika Horváthovi
a Jan a Sandra Koktovi.

V̆ stiÏn˘m, humorn˘m a poutav˘m
pfiíbûhem „Chodník“ upozornili na nû-
které ne‰vary lidské spoleãnosti Katka,
Tomá‰, Klára a Honza. Dûtem i dospû-
l˘m nabídli základy zdravého Ïivotního
stylu, ukázali jak peãovat o Ïivotní pro-
stfiedí a udrÏovat dobré vztahy mezi lidmi.

Dûtem se program líbil, oÏehavé
otázky byly probrány a v praxi provû-
fieny pfii vycházce do okolí ‰koly.

Dûkujeme dûtem i tetám z Dûtského
domova, pfiejeme jim pûkné prázdniny
a tû‰íme se na dal‰í setkání u nás ve
‰kole nebo u nich v Domovû.

Mgr. M. Musilová, vychovatelka ·D

Slavnosti slabikáfie

Dne 18. 6. 2009 probûhl na na‰í
‰kole 1. roãník „Slavností slabikáfie“.

Bûhem krátké videoprojekce jsme
rodiãÛm pfiiblíÏili práci a úspûchy dûtí
ve ‰kolním roce 2008/2009.

Vystoupení kaÏdé z prvních tfiíd uká-
zalo na‰i cestu  Písmenkov˘m králov-
stvím i ãtenáfiské dovednosti dûtí.
Potom následovalo slavnostní pasování
ÏákÛ do fiad mlad˘ch ãtenáfiÛ. KaÏd˘
z pasovan˘ch obdrÏel zlat˘ klíã ke krá-
lovství knih. Nejlep‰í odmûnou pro
uãitele byly nefal‰ované úsmûvy dûtí
a spokojení rodiãe.

Závûreãná píseÀ „Prázdniny“
v‰echny pfiítomné pfiíjemnû naladila na
následující dva mûsíce prázdnin. Zlat˘m
hfiebem slavností byla malá hostina ve
tfiídách.

Pfiejeme v‰em dûtem, aby jim knihy
byly dobr˘mi spoleãníky po cel˘ Ïivot!

Uãitelky 1. tfiíd

Projekt OheÀ oãima
kvartánÛ – tvÛrcÛ projektu

Ve dnech 22. 6. a 23. 6. probûhl na
na‰í ‰kole studentsk˘ projekt, organizo-
van˘ Ïáky tfiídy kvarty pro jejich o rok
mlad‰í spoluÏáky, na téma OheÀ – do-
br˘ sluha, ale ‰patn˘ pán… ·lo o tfietí
roãník, ve kterém projektové dny probí-
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haly a kter˘ ov‰em ani zdaleka nebude
posledním. Aktivity podobného rázu
probíhají letos uÏ i na vy‰‰ím stupni
gymnázia. O tomto projektu a jeho prÛ-
bûhu se mÛÏete dále informovat v TTV
nebo na stránkách gymnázia.

V pátek (19. 6.) se rozlosovalo 8 sku-
pinek po 3-4 Ïácích tercie, které násle-
dující dva ‰kolní dny místo sezení
v lavicích fie‰ily nejrÛznûj‰í úkoly, které
spojovaly dvû vûci: 1. Úkoly byly zadány
z uãiva na‰í ‰koly ve v‰ech vyuãovan˘ch
pfiedmûtech (tedy i v tûlesné v˘chovû),
2. Téma v‰ech úkolÛ bylo stejné – oheÀ.

Pondûlní první hodina byla pro na‰e
mlad‰í spoluÏáky stûÏejní, neboÈ jsme
jim sdûlili velmi dÛleÏitou informaci…
a to, Ïe se stali hasiãi, ktefií jsou u nás
na provûfiení jejich znalostí a kontrole
zruãnosti. JenÏe hned na konci druhé
hodiny se pro nû v‰e zmûnilo – dostali
totiÏ zprávu, Ïe nûkde vypukl poÏár!! Za
splnûní úkolÛ v jednotliv˘ch oborech
vÏdy získaly tfiíãlenné skupinky pro nû
potfiebnou pomÛcku – napfiíklad hasiã-
skou helmu, auto, hasicí pfiístroj, nehofi-
lavé obleãení, lékárniãku.. apod. Na
konci dne byla je‰tû moÏnost pfiipoãíst
spolupracujícím skupinám nûjaké body
v „bonusové místnosti“, která byla plná
dobrovoln˘ch kfiíÏovek a kvízÛ.

Dal‰ím dnem na‰i hasiãi pokraão-
vali v usilovném snaÏení s cílem najít
a uhasit onen oheÀ dfiíve, neÏ se nûkdo
zraní nebo neÏ se oheÀ rozroste natolik,
Ïe uÏ jej bude témûfi nemoÏné uhasit.
KdyÏ uÏ v‰ichni získali ve‰keré po-
tfiebné vybavení, obdrÏeli papír
s Morseovou abecedou a následnû vyra-
zili na místo poÏáru. JiÏ z dálky na nû
volala první popálená obûÈ, která mûla
kromû popálenin také zlomenou nohu
a byla lehce pfiidu‰ená koufiem. Na‰i
novopeãení hasiãi ji o‰etfiili a odnesli do
bezpeãné vzdálenosti, ze které jí zavo-

lali pomoc. Jejich posledním posláním
bylo najít vzkaz, kter˘ jsme rozstfiíhali
na 8 dílkÛ, takÏe si jej mohli pfieãíst
pouze pfii maximální spolupráci zá-
stupci v‰ech osmi skupin hasiãÛ z tercie.
Vzkaz obsahoval gratulaci k rozuzlení
celého problému s ohnûm, poãínaje
náborem nováãkÛ do hasiãského sboru
a konãe o‰etfiením zranûného a uha‰e-
ním ohnû. Navíc obsahovala ‰ifrovaná
zpráva pointu celého projektu, kter˘
mûl studentÛm dokázat, Ïe spolupráce
jednotlivcÛ a kvalitní kolektiv jsou
základem kaÏdé spoleãné ãinnosti.
Odpoledne jsme se v‰ichni se‰li na slav-
nostním vyhlá‰ení vítûzÛ, kde nechybû-
ly sladké odmûny pfiedané terciánÛm
rukama kvartánÛ.

Tercie cel˘ projekt zakonãila ve stfiedu
24. 6., kdy se vypravila na exkurzi
k opravdov˘m hasiãÛm v Ti‰novû.

Kvarta, Gymnázium Ti‰nov

Projekt OheÀ

Ve dnech 22. - 23. ãervna se Ïáci ter-
cie z ti‰novského gymnázia stali ãleny
hasiãského sboru v rámci projektu s ná-
zvem „OheÀ – dobr˘ sluha, ale ‰patn˘
pán", kter˘ pro nû pfiipravili o rok star‰í
studenti. Terciáni byli náhodnû rozdûle-
ni do osmi skupinek a kaÏdá si musela
zvolit svÛj název a maskota. Jednotlivé
skupiny nav‰tûvovaly stanovi‰tû rÛz-
n˘ch ‰kolních pfiedmûtÛ, kde fie‰ily úko-
ly v souvislosti s dan˘m pfiedmûtem
a ohnûm nebo prací hasiãe. Napfiíklad
pfieloÏit anglick˘ ãlánek o vyuÏití ohnû
v minulosti, v matematice fie‰it sloÏité
slovní úlohy, zlomky a v˘razy, v chemii
se projevily na‰e tvÛrãí schopnosti pfii li-
kvidaci ropné skvrny, v tûlocviku nás
pûknû potrápily sedy-lehy, kliky a pfiita-
hování na hrazdû.
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ProtoÏe kaÏd˘ z nás byl dobr˘
v nûãem jiném, musela skupina dobfie
spolupracovat a jednotlivci si vzájemnû
pomáhat. V uãebnách, kde se nacházela
stanovi‰tû, bylo pokaÏdé nûkolik stu-
dentÛ kvarty, aby terciánÛm zadali
úkoly, po jejich vyfie‰ení dostala sku-
pinka poãet bodÛ podle správn˘ch odpo-
vûdí. Nakonec probûhlo vyhodnocení
a pfiedání cen.

Kvartáni mûli projekt zpracovan˘
velmi dobfie. ÎákÛm tercie tyto dva dny
pfiinesly nové znalosti, ale hlavnû schop-
nost spolupracovat. Mohli se také inspi-
rovat na pfií‰tí rok, kdy budou podobn˘
projekt, samozfiejmû s jin˘m tématem,
organizovat oni.

Zavr‰ením projektov˘ch dnÛ byla
exkurze do objektu ti‰novsk˘ch hasiãÛ,
která se konala 24. ãervna. K vidûní
byla nejen hasiãská stanice, ale pfiede-
v‰ím hasiãská auta. Ze zaãátku jsme
byli rozdûleni do tfií skupin, které se
potom dovídaly podrobnosti o vybavení
hasiãsk˘ch aut, zbrojnici, náfiadí, hadi-
cích a zdravovûdû. Exkurze trvala ne-
celé dvû hodiny. Zpestfiením exkurze
bylo napfiíklad sjetí po hasiãské tyãi,
vyzkou‰ení helm a náfiadí.

Exkurze se nám moc líbila, ale pro-
toÏe hasiãi mûli v 10.00 hodin v˘cvik,
musela b˘t pfiedãasnû ukonãena. Potom
jsme se vrátili zpátky na gymnázium.

Studenti tercie Gymnázia Ti‰nov

Lokomotivové pohádky

Na tohle úter˘ jsme se u nás ve tfiídû
zrovna moc netû‰ili. Ne, Ïe by hrozila
nûjaká písemka, protoÏe jsme mûli v˘-
tvarnou v˘chovu, ale v ãe‰tinû mûly b˘t
referáty. Jistû si dovedete pfiedstavit, co
referáty obná‰ejí – jenom sedût a po-
slouchat témûfi celou hodinu. To zrovna

zábava není, a tak se není ãemu divit, Ïe
jsme se tû‰ili na pfiestávku, aÏ si zahra-
jeme oblíbené pi‰kvorky.

Ale v‰echny obavy byly marné. Dnes
si pro nás totiÏ jeden z na‰ich spoluÏákÛ
pfiipravil zajímav˘ program, kter˘m
„zabil“ celou hodinu. KdyÏ zazvonilo,
rozdal nám jiÏ pfiipravené kfiíÏovky.
Pfiedstavoval nám svoji knihu, kterou
napsal, a chtûl, aby hledání autora bylo
zajímavûj‰í. Pak uÏ nám celou hodinu
jen ãetl jeho knihu Lokomotivové
pohádky.

A byÈ teprve primán, vyÏádaly si
ãtení jeho knihy i ostatní, star‰í tfiídy
gymnázia. Mûl bych je‰tû dodat, Ïe nás
v‰echny inspiroval – „ulít“ se z projektu
v jiné hodinû je dost lákavé. Co kdyÏ se
mezi námi objeví pfií‰tí „Tolkien“?

P.S.: nejen pro zájemce o knihu
jsou jiÏ v provozu webové stránky
www.spis-loko.xf.cz.

Ondfiej âervinka
Prima – Gymnázium Ti‰nov.  

Klavírní Ïákovské recitály
ZU· Ti‰nov v˘zvou

Îáci Hudebního oboru ZU· Ti‰nov
vystupují bûÏnû na besídkách a koncer-
tech. âasto se podílí i na vernisáÏích ti‰-
novsk˘ch v˘stav. UÏ ménû bûÏné jsou
Ïákovské recitály. Na prvním stupni
‰koly jich v absolventském sedmém roã-
níku zatím neprobûhlo mnoho. Zato ve
tfietím roãníku novû hned tfii. Své roãní-
kové klavírní recitály na ZU· Ti‰nov
mûly postupnû AneÏka BartoÀková
(21. 5. 2009), Tereza Rausová (27. 5.
2009) a Vendula Neãesalová (1. 6. 2009),
v‰echny ze tfiídy autora tohoto ãlánku.

U recitálu se povaÏuje za bûÏné, Ïe
pfievaÏuje sólová ãinnost. Sólovému
recitálu v‰ak lze vytknout urãitou
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jednotvárnost. Proto byla jeho souãástí
komorní hra s cílem zpestfiit recitál na
poslech i na pohled. V pfiípadû v‰ech tfií
klavíristek hrou na klavír na ãtyfii ruce,
u AneÏky navíc hrou s houslemi.
V‰echny tfii klavíristky zasedly u klavír-
ních partÛ druh˘ch hráãÛ (secondo).
Hosty u klavírních partÛ prvních hráãÛ
(primo) byli Jan Maláska (1. roãník
I. stupnû) a Michael Bauer (2. roãník
I. stupnû, úãast na dvou recitálech) ze
tfiídy autora tohoto ãlánku. Na housle
zase zahrály Viktorie Floriánová (2. roã-
ník II. stupnû) a Iva Vidéková (1. roãník
I. stupnû), obû ze tfiídy uãitele Jaroslava
Krátkého. V rámci hudebního oboru
ZU· Ti‰nov tak do‰lo k Ïádoucí mezi-
pfiedmûtové spolupráci.

Recitálové programy zahrnovaly vût-
‰inu velk˘ch hudebních epoch, které lze
spojit s klavírem. To znamená: baroko
– Bach, Händel; klasicismus
– Cimarosa, Clementi, Colmar, Du‰ek,
Haydn (klavír sólo, housle a klavír),
Hummel (ãtyfiruãnû), Kotmel (klasické
aranÏmá staré francouzské písnû soudo-
b˘m autorem pro housle a klavír),
Mozart, Steibelt, VaÀhal (ãtyfiruãnû);
romantismus – Diabelli, Schumann;
moderna – MartinÛ a dÏezov˘
Schönmehl. Pfievaha skladeb hudebního
klasicismu nebyla náhodná. VÏdyÈ
v této dobû klavír zcela nahradil sv˘m
v˘znamem varhany v jejich dosavadní
pozici „královského nástroje“.

Recitály doplÀovalo prÛvodní slovo,
jehoÏ autorem byl autor tohoto ãlánku.
Úãelem prÛvodního slova vzhledem
k publiku bylo informovat o vybran˘ch
souvislostech hran˘ch skladeb. Smûrem
k vystupujícímu Ïákovi dát mu krátk˘
ãas na odpoãinek po dílãím v˘konu.
Vzhledem k uãiteli dát mu ãas povzbu-
dit Ïáka pfied dal‰ím v˘konem, pokud to
snad bude nutné. V prÛvodním slovû

dostali pfiíleÏitost Ïáci z literárnû-dra-
matického oboru ZU· Ti‰nov. Jako
moderátofii mohli napomoci zpestfiit
program kultivovan˘m pfiednesem. Pod
vedením uãitelky Mgr. Katefiiny
Hromãíkové moderovaly následující
dvojice: Barbora Dobi‰arová a Petra
Ivánková (2. roãník II. stupnû, 21. 5.),
Joná‰ Florián a Veronika Jankovská
(2. roãník II. stupnû, 27. 5.), Tereza
Komprsová a Martina Lajcmanová
(6. roãník I. stupnû, 1. 6.). V rámci ZU·
Ti‰nov zde do‰lo opût k Ïádoucí spolu-
práci, tentokráte jiÏ mezioborové.

AneÏka zahrála dvanáct, Tereza
deset a Vendula jedenáct pfiednesov˘ch
skladeb. To vÏdy vãetnû hry ãtyfiruãnû,
AneÏka i vãetnû hry s houslemi. Hrálo
se z not. KaÏd˘ recitál trval kolem ãtyfii-
cetipûti minut, z toho asi patnáct minut
patfiilo prÛvodnímu slovu. KaÏd˘
z recitálÛ byl roz‰ífiením bûÏné v˘uky
o du‰evnû a tûlesnû nejnároãnûj‰í akti-
vitu, kterou Ïák – hudebník mÛÏe na
ZU· proÏít. V literatufie se uvádí, Ïe
bûhem dvouhodinového koncertu „spálí“
dospûlá klavíristka tolik kalorií, kolik
dospûlá manuální pracovnice za osmiho-
dinovou pracovní smûnu. Koncerty
na‰ich tfií klavíristek musely b˘t krat‰í,
úmûrnû vzhledem k vûku. VÏdyÈ kaÏdá
z nich mûla teprve deset let!

Pfiíprava na recitál vÏdy znamenala,
Ïe Ïákynû bude vyuãována podle indivi-
duálního vzdûlávacího programu.
V‰echny tfii klavíristky si své recitálové
programy mohly pfiipravit jen proto, Ïe
pilnû cviãily, hodnû vefiejnû vystupovaly
a soutûÏily. Doporuãení pro ostatní Ïáky
ZU· Ti‰nov tedy zní: i vy pilnû cviãte,
hodnû vefiejnû vystupujte a soutûÏte!
Îe to bude znamenat nûjakou hodinu
cviãení a v˘uky klavíru navíc, s tím je
tfieba poãítat. Je to „daÀ“ za v˘jimeã-
nost, jíÏ kaÏd˘ recitál stále je. V‰echny
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tfii klavíristky téÏ mûly silné a podporu-
jící rodinné zázemí. Za jejich domácí pfií-
pravu a spolupráci se ‰kolou si rodiãe
zaslouÏí upfiímné podûkování. Není ta-
jemstvím, Ïe v úvodních roãnících
studia hudby, a to je i ná‰ pfiípad tfietích
roãníkÛ, jsou rodiãe nebo prarodiãe
stejnû dÛleÏití jako uãitel!

Pro ‰kolu je potû‰itelné, Ïe publikum
recitálÛ bylo poãetné, sloÏené ze ‰iro-
kého pfiíbuzenstva vystupujících ÏákÛ,
zvídav˘ch spoluÏákÛ (mûlo jich b˘t je‰tû
více!) i ‰ir‰í vefiejnosti. Publikum mohlo
posoudit, zda a nakolik se recitály vyda-
fiily a splnily to, co se od nich oãekávalo.
Lze si jen pfiát, aby Ïákovsk˘ch recitálÛ
(a to nejen tûch klavírních!) jako povûst-
n˘ch vla‰tovek postupnû pfiib˘valo
a pfiib˘valo. A aby pro publikum se ta-
kové akce stávaly postupnû spí‰e pravi-
dlem neÏ v˘jimkou.

Na základû zákona 561/2004 Sb.
(‰kolsk˘ zákon) tvofií ‰koly svoje vlastní
dokumenty. Proto i ZU· Ti‰nov má jiÏ
svÛj vlastní dokument vûnovan˘ kon-
certním recitálÛm, kter˘ je souãástí
‰kolního vzdûlávacího programu (·VP).
Pfiání Jana Ámose Komenského, aby
v˘uka pfiiná‰ela vícenásobn˘ uÏitek
(Didactica magna, 1657), mÛÏe b˘t spl-
nûno mimo jiné právû i prostfiednictvím
koncertního recitálu. Koncertní recitál
má tudíÏ v ·VP své nezastupitelné
místo.

Závûrem je‰tû jeden ideál: Ïákovsk˘
recitál sjednocen˘ tematicky a spojující
práci v‰ech oborÛ ZU· Ti‰nov – hudeb-
ního, literárnû-dramatického, taneãního
i v˘tvarného. Nazvûme tento druh
recitálu integrovan˘m Ïákovsk˘m reci-
tálem. Mohl by v sobû zahrnovat Ïivé
v˘stupy, prostorové objekty, audio
i videoprojekce. Îijeme pfiece v multime-
diální dobû! âeská ‰kolní inspekce ve
sv˘ch v˘roãních zprávách poukazuje na

obtíÏnost cílené mezioborové spolupráce
na ‰kolách, nicménû v Ïánru
CHRÁMOVÉ POSELSTVÍ to v‰echny
ãtyfii obory ZU· Ti‰nov jiÏ dokázaly. Jde
jen o to, zopakovat tento pfiístup v no-
v˘ch souvislostech.

Integrovan˘ Ïákovsk˘ recitál! Stane
se z ideálu skuteãnost? A kter˘ Ïák/
která Ïákynû uskuteãní ideál jako první?

MgA. et MgA. Zdenûk Va‰íãek, Ph. D. et Ph. D.
uãitel Hudebního oboru ZU· Ti‰nov

DobrodruÏná akce dûtí
z dûtského domova
v Pfiedklá‰tefií

Víte co dûlá kÛÀ v noci? Urãitû spí.
Ale jak? V leÏe nebo ve stoje? Povídá si
s koÀsk˘mi kamarády? Nebo je ve stáji
ticho?

Jasno jsme si udûlali jedné ãervnové
noci. Po domluvû s paní Janou
Prokopovou, majitelkou Ranãe Louãka
v Pfiedklá‰tefií, se uskuteãnilo na‰e jiÏ
druhé spaní u koní. Tentokrát pfiímo
v konírnû.

V sobotu po obûdû jsme naloÏili vozík
jídlem, spacáky, nandali batohy na záda
a vydali se na krátkou cestu z domova
na ranã.

Bûhem odpoledne jsme pomohli
navozit slámu a seno, roznést vodu a pfii
úklidu v˘bûhÛ na‰ich koÀsk˘ch kama-
rádÛ. Je‰tû jsme si stihli nachystat na‰e
loÏnice pfiímo v konírnû.

Veãer smûfioval jen k potvrzení
na‰ich domnûnek. Ale pfiedtím jsme si
opekli jídlo pfiímo na ohni, s chutí si zaz-
pívali a celí nedoãkaví ãekali na noc.

A jak to dopadlo? PfieváÏná vût‰ina
koní pfii spaní stojí, ale nûktefií nepo-
hrdnou mûkce vystlanou slámou
a poloÏí se. O noãním tichu nemÛÏe b˘t
ani fieã. Nûkter˘ koník si pochroupává
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na senû, jin˘ podupává nervóznû v boxu
a nûkterému se nelíbí na‰e pochichtá-
vání, a tak nám to dá hlasit˘m zarÏá-
ním najevo. Také koãiãí kamarád chce
projevit svou náklonnost a pfiiná‰í noãní
úlovek – roztrhaného ptáka. Ráno jsme
v‰ichni srdnatí a zapomínáme na noãní
stra‰idelné zvuky.

Chtûli bychom tímto moc podûkovat
v‰em na Ranãi Louãka, ktefií se o nás
starají a vûnují svÛj ãas pfii kaÏdé stfie-
deãní náv‰tûvû i mimofiádn˘ch akcích,
jako bylo na‰e „spaní u koní“. V‰em
hodn˘m lidem a zvífiecím kamarádÛm,
ktefií nám, dûtem z dûtského domova,
projeví trpûlivost, náklonnost a lásku.

Dûti a teta Zdena z DD Pfiedklá‰tefií

Jak jsme jeli prodávat
na jarmark do Olomouce

V leto‰ním roce se poprvé dûti
z Dûtského domova v Pfiedklá‰tefií
zúãastnily akce, kterou pro dûtské
domovy organizuje Nadace Terezy
Maxové. Jmenuje se „Jarmarky pro
‰ikovné ruãiãky“. Dûti mají za úkol vy-
robit nejrÛznûj‰í dárkové pfiedmûty jako
napfiíklad ‰perky, v˘robky z textilu ãi
keramiky a nadace zorganizuje moÏnost
tyto v˘robky dûtí prodat na jedno-
denním jarmarku. Moravské dûtské
domovy prodávaly v pátek 12. ãervna

v Olomouci na Horním námûstí. Poãasí
nám pfiíli‰ nepfiálo, ale i tak si Va‰ek,
Petr, Franti‰ek, Maru‰ka a BoÏenka
mûli moÏnost ozkou‰et na vlastní kÛÏi,
kolik námahy dá vlastním úsilím
vydûlat peníze. Podafiilo se prodat pfies
100 v˘robkÛ, které dûti peãlivû vyrábûly
uÏ nûkolik mûsícÛ pfied akcí.

A protoÏe polovina ze zúãastnûn˘ch
28 dûtsk˘ch domovÛ z Moravy bude mít
moÏnost se je‰tû v záfií prezentovat na
celostátním jarmarku v Praze, tû‰íme
se, Ïe si i s novû získan˘mi zku‰enostmi
v záfií akci zopakujeme. DrÏte nám
palce!

Dûti z DD Pfiedklá‰tefií

Ze zámku

Tak jsme se koneãnû doãkali, máme
tu opût léto se v‰ím, co k nûmu patfií.
V nedûli 21. ãervna Slunce dosáhlo nej-
severnûj‰ího bodu své pomyslné dráhy,
tedy obratníku Raka, a léto oficiálnû
zaãalo. S letním slunovratem pfii‰el
i poslední t˘den leto‰ního ‰kolního
roku, jehoÏ konec je Ïáky vÏdy velmi
netrpûlivû oãekáván. DÛvod je prost˘
– letní prázdniny. Jaké ale byly závû-
reãné mûsíce na na‰í ‰kole?

Ráda bych se krátce vrátila k za
dlouhou dobu nejvût‰í akci, do které
jsme se na zámku pustili. Jedná se
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o leto‰ní pfiehlídku odborn˘ch doved-
ností, tedy o velkolepou barokní zámec-
kou slavnost, kterou urãitû mnozí z vás
nav‰tívili. Kdo tak neuãinil, udûlal
chybu. 15. kvûtna si i pfies ponûkud
nepfiíznivé poãasí na lomnick˘ zámek
na‰ly cestu stovky lidí ze ‰irokého okolí.

Realizace celého dne byla pro Ïáky
i zamûstnance velice nároãná, proto nás
velmi potû‰ilo, Ïe se akce setkala s tak
velk˘m zájmem a ohlasem. Vzhledem
k opravdu neãekanému úspûchu jiÏ nyní
pfiem˘‰líme nad tím, jak zámeckou pfie-
hlídku pojmeme pfií‰tí rok, aby v niãem
nezaostala za leto‰ním historick˘m v˘-
letem do období baroka a rokoka. Snad
se nám opût podafií v‰echny pfiíjemnû
pfiekvapit.

I následující t˘dny byly na na‰í
‰kole velmi hektické, konaly se totiÏ
maturitní a závûreãné zkou‰ky. V leto‰-
ním roce jsme do „dospûlého Ïivota“
vypustili hned ãtyfii tfiídy absolventÛ
na‰ich studijních i uãebních oborÛ.
V‰ichni doufáme, Ïe se jim podafií uspût
pfii dal‰ím studiu ãi v práci a vyuÏijí
poznatky a dovednosti, které u nás
získali.

Jak je v‰ude dobr˘m zvykem, probí-
haly i u nás v posledních dnech pfied
prázdninami ‰kolní v˘lety a exkurze,
dokonce se nám letos podafiilo zreali-
zovat i zahraniãní zájezd do italského
letoviska Caorle, kam uÏ fiadu let velmi

rádi mífií za praxí mnozí na‰i Ïáci, ze-
jména uãni oboru kuchafi-ãí‰ník.

Po dvou mûsících volna ale nastanou
na ‰kole opût ru‰né dny. Mimo bûÏn˘ rá-
mec dûní  jsme se museli pfiipravit také
na mnohé novinky, z tûch zásadních
bych ráda upozornila na to, Ïe od záfií
2009 na‰e ‰kola zaãne vyuãovat podle
rámcového, respektive ‰kolního vzdûlá-
vacího programu. V následujícím ‰kol-
ním roce se také uskuteãní jiÏ dlouho
pfiipravované a velmi netrpûlivû, u mno-
h˘ch i s velk˘mi obavami, oãekávané
státní maturitní zkou‰ky. Ale jak uÏ
jsem fiekla, pfied tím nás je‰tû ãekají
letní prázdniny. V‰em tedy pfieji, aby
proÏili léto pfiesnû podle sv˘ch pfiedstav
a obohatili se bûhem nûj o spoustu hez-
k˘ch záÏitkÛ.

Lucie Halouzková

Spokojené stáfií

Chci krátce vylíãit samotu stáfií
dÛchodce penzionu. Mûlo by mnû
k tomu pomoci prostfiedí, ve kterém Ïiji
od samého vzniku pfied patnácti lety.

Jako vzorek mohu pouÏít konkrétní
obyvatele, které osobnû znám.

Jenom v na‰em pavilonu je osmde-
sát bytÛ a za kaÏd˘mi dvefimi Ïije jiná
osobnost. KaÏdá z nich kráãí ke Golgotû
s vlastním kfiíÏem na ramenou a není
nikoho, kdo by pfiesnû pochopil tíÏi
a velikost toho bfiemene.

Osud kaÏdého z tûchto lidí je jedi-
neãn˘, neopakovateln˘, ale jedna vûc je
formálnû pro v‰echny stejná: Ïijí ve
v˘mûnku penzionu, odkázáni sami na
sebe, mnozí dokonce s pfietrhan˘mi vaz-
bami na dfiívûj‰í Ïivot, bez pfiíbuzen-
sk˘ch vztahÛ, zcela opu‰tûni a ztraceni
v anonymitû.

Penzion je tedy svût dÛchodcÛ, jejich
Ïivotním prostfiedím a kaÏd˘ z nich se
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s tímto zásadním problémem vypofiá-
dává jinak. To je podmínûno indivi-
duální pfiipraveností na stáfií.
Rozhodující je pfiitom nejen fyzick˘ fond
ãlovûka a jeho materiální podmínky, ale
hlavnû, a to pfiedev‰ím, intelektuální
a citová úroveÀ.

K problematice lidského stáfií patfií
zpÛsob hospodafiení ãasem. Dokud jsme
byli aktivnû úãastni v pracovním proce-
su, neustále jsme zápasili s nedostat-
kem ãasu a museli  si odfiíkat mnohá
pfiání a potfieby, protoÏe ãas byl pro nás
nedostatkov˘m zboÏím. Potom pfii‰el
den „Dé", skonãila etapa existenãních
povinností, nad námi se rozklenula
vûãnû modrá obloha klidu, odpoãinku
a relativní svobody. Stali jsme se
dÛchodci s materiálním zaji‰tûním
a museli jsme se rozhodnout, jak postu-
povat dál.

Jako veteráni navrátiv‰í se z dlou-
hého Ïivotního boje s men‰ími ãi vût‰ími
‰rámy na tûle i na du‰i rozhodli jsme se,
kde a jak Ïít.

My, ktefií jsme zvolili Ïivot v penzi-
onu, mûli jsme pro to svoje dÛvody.
Unaveni nikdy nekonãícími starostmi
o údrÏbu a obnovu materiálních statkÛ,
uvítali jsme reálnou moÏnost zbavit se
pracovního ruchu, hluku a tíÏe.
Takov˘ch je nás vût‰ina.

Îijeme v relativnû stejn˘ch ubytova-
cích podmínkách a pfiece se li‰íme sv˘m
vnitfiním pojetím Ïivota. Ne kaÏd˘ je
úspû‰n˘m strÛjcem vlastního ‰tûstí
a spokojenosti.

Jsou lidé, ktefií si dovedou racio-
nálnû uspofiádat denní rozvrh, aby se
nenudili a netrápili bezobsaÏnou samo-
tou. Stfiídají drobné aktivity sloÏené
z poslechu rozhlasu a televize, ãtení
knih a ãasopisÛ, krátk˘ch vycházek do
pfiírody, besedují se sousedy nebo volí
cesty do mûsta za nákupem, náv‰tûvu

hfibitova a kostela. Z aktivních ãinností
tkají pleteninu spokojenosti, jsou opti-
misté a rádi na svûtû.

BohuÏel, existuje je‰tû druhá sku-
pina obyvatel, kter˘m jejich byt slouÏí
jako samovazba. Nedovedou se pro nic
nadchnout, nesná‰ejí se s lidmi, odmí-
tají komunikaci s rodinn˘mi pfiíslu‰níky
nebo je obtûÏují stále opakovan˘mi
náfiky o neutû‰eném zdravotním stavu.
Jsou zatrpklí, mrzutí, zlí, nepfiístupní.
Dusí se nudou, stûÏují si na tûÏk˘ Ïivot,
cítí se zbyteãní v Ïivotû a v tûchto boles-
tiv˘ch chvílích myslí na smrt, která ne-
pfiichází a nechává je trpût.

Jsou to lidé, kter˘m nemÛÏe nikdo
pomoci, a tak zasluhují alespoÀ polito-
vání. Jejich psychika je nemocná,
a proto oni nikdy nepochopí, Ïe i stáfií
mÛÏe b˘t hezké, spokojené, ‰Èastné!

Jaromír BroÏa, penzion Ti‰nov

Královniãky v Ti‰novû

Královniãky – to je líbezná dívãí ob-
fiadní obchÛzka na rozhraní jara a léta.
V minulosti se fiíkalo tûmto svátkÛm
letnice nebo rusadlné svátky, po pfiijetí
kfiesÈanství svatodu‰ní. Konaly se pfied
nedávnem, jsou v kalendáfii pohyblivé.
Oslavovala se nová Ïivotní moc slunce
a vody, bohatství a uÏití rostlinstva
a oãekávání úrody. Hledali se pfiímluvci
v zosobnûn˘ch pfiírodních silách, po-
zdûji svatí patroni a Panna Maria.
NezapomeÀme, Ïe pfied sto lety bylo pro
pfieváÏnou ãást obyvatelstva Ti‰novska
zemûdûlské hospodafiení nejdÛleÏitûj‰í
formou obÏivy. Pro dívky to nicménû
také mohla b˘t forma iniciaãního ob-
fiadu, vãetnû zajímavé postavy dívky
pfievleãené za „krále“, partnera balda-
ch˘nem chránûné a ostatními vodûné
„královny“.
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Jako ve vût‰inû projevÛ lidové kul-
tury i zde mÛÏeme odkr˘t souãásti
hmotné, jako slavnostní zvlá‰tní odûv,
rekvizity a pokrmy. Duchovní obsah
písní a tancÛ, slova a pohyby, spojují
v sobû pfiedkfiesÈansk˘ magick˘ základ
s pozdûj‰í vrstvou kfiesÈansk˘ch prvkÛ
a dokonce s nejmlad‰ím zábavn˘m
repertoárem. Obojí je pevnû usazeno
v sociální rovinû, pokud se t˘ká úãast-
níkÛ aktivních i pasivních divákÛ.
Dívky (cca do 14 let) chodily dÛm od
domu nebo se zastavovaly na prostran-
stvích ve vsi, vydávaly se do polí a ke
studánkám.

V okolí Ti‰nova se obchÛzky králov-
niãek konaly je‰tû v poslední tfietinû
19. století. Jako mimofiádnou látku ke
zkoumání je zapisovali mnozí badatelé
napfi. v Drásovû, Malhostovicích, Senti-
cích, Skaliãce, Ra‰ovû (napfi. Franti‰ka
Kyselková, Hynek Bím, dozvuky pak
Zdenka Jelínková). Nejlépe a nejpodrob-
nûji byly zachyceny v Kozárovû neda-
leko Lomnice (Lucie Bake‰ová), pfii
pfiípravách na národopisnou v˘stavu,
která se konala v Ti‰novû v roce 1893.
Dûvãata z Kozárova pak tanãila
v Ti‰novû je‰tû pfii nûkolika slav-
nostních pfiíleÏitostech, naposledy
v roce 1928.

Zejména ve vesnicích od Ti‰nova
smûrem na Vysoãinu se v pásmech krá-
lensk˘ch zpûvÛ a tancÛ nalézají úryvky
související s „ãi‰tûním, vyléváním, otví-
ráním“ studánek. To byl dal‰í dívãí jarní
obfiad. Po splnûní takového úkolu se
dívky vracely do vesnice a za zpûvu
a tance vybíraly odmûnu, buì dal‰í ne-
dûli nebo ve svatodu‰ní pondûlí. Svou
silnou a jímavou atmosférou se otvírání
studánek stalo inspirací pro slavnou
stejnojmennou kantátu Bohuslava
MartinÛ na slova Miroslava Bure‰e.

V posledním ãervnovém t˘dnu je
i svátek sv. Jana, spojen˘ místy s pále-
ním ohÀÛ, ãarováním pro lásku i pro
zdraví, zafiíkáním za pomoci léãiv˘ch
a kouzeln˘ch bylin pro lidi i pro domácí
zvífiata, jako dal‰í zesílení shora uvede-
n˘ch v˘znamÛ.

Zajímavé je, Ïe – jak tradice velí
– sv˘m charakterem zmiÀované písnû
a tance zároveÀ odpovídají právû odrÛ-
stajícím dûtem. Na ti‰novsk˘ch trzích
jsme je mohli 13. ãervna sledovat v po-
dání souboru Bíte‰an z Velké Bíte‰e.
Taneãní soubor KVJ Ti‰nov mûl králen-
ské pásmo také ve svém programu (pfii
náv‰tûvû ministra Stráského), ale vûk
dospûl˘ch taneãnic jiÏ tématu neodpoví-
dal, a proto se pásmo zatím odloÏilo.

ObchÛzka královniãek, aãkoliv dnes
uÏ pouze v souborovém provedení,
je ojedinûl˘m záÏitkem. Pfii pohledu na
vystrojené dÛstojnû vykraãující dívenky
na okamÏik pocítíme, jak silné pouto
nás spojuje s dávn˘mi pfiedky.

Irena Ochrymãuková

Strom Ti‰novska 2009

I letos se v Ti‰novû chys-
táme slavit Den stromÛ
a po roãní pfiestávce obno-
vujeme anketu Strom
Ti‰novska, pofiádanou

s návazností na celostátní Strom roku,
která si mezi obyvateli ti‰novského
regionu získala fiadu pfiíznivcÛ.

Aby se zajímav˘ strom va‰eho okolí
nebo va‰í obce mohl stát nominovan˘m
kandidátem, je tfieba pofiídit jeho foto-
grafii ve velikosti 13x18 cm nebo vût‰í
(pfiípadnû nûkolik fotografií) a pfiipojit
potfiebné údaje: název stromu, lokalitu,
kde se nachází, jeho stáfií a v˘‰ku
(alespoÀ odhadem) a obvod kmene ve



RÛzné

27TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2009

v˘‰ce 130 cm. NezapomeÀte také na tzv.
pfiíbûh stromu, tedy ve‰keré dostupné
a zajímavé informace o jeho Ïivotní
historii. Uzávûrka je stanovena na
9. 10. 2009.

Vzhledem k tomu, Ïe tématem leto‰-
ního roãníku Dne stromÛ i stejnojmenné
podzimní Trhové slavnosti jsou ovocné
stromy a jejich praktick˘ uÏitek, vyhla-
‰ujeme je‰tû speciální kategorii
Nejkrásnûj‰í ovocn˘ strom. Jsme zvû-
davi, která z ãetn˘ch jabloní, hru‰ní,
tfie‰ní a dal‰ích druhÛ ovocného stro-
moví na‰ich domácích zahrad, ale i sadÛ
a alejí v okolí se stane „ovocnou miss“.
Podmínkou pro úãast je i zde zaslání
fotografie s názvem stromu a popisem
lokality, ostatní údaje dle moÏností
a dostupnosti. Dûtem z M· a 1. stupnû
základních ‰kol nabízíme moÏnost
ztvárnit  toto téma v˘tvarn˘mi techni-
kami.

V‰echny nominace, fotografie i v˘-
tvarné práce, budou vystaveny a bude
pro nû moÏné hlasovat. Vyhlá‰ení v˘-
sledkÛ probûhne v sobotu 17. 10. 2009
na ti‰novsk˘ch trzích.

Smetanova Litomy‰l

Nejen Smetanova, ale v úter˘ 23. 6.
2009 i na‰e, tedy úãastníkÛ zájezdu
Svazu tûlesnû a zdravotnû postiÏen˘ch
v Ti‰novû.

Ranní dé‰È nás neodradil a vyjeli
jsme pfies Letovice, Svitavy, a neÏ nám
vedoucí zájezdu pan O. Pospí‰il sdûlil,
co v‰echno na na‰í cestû uvidíme, byli
jsme na první zastávce na námûstí
v Litomy‰li. Tak jako vût‰ina mûst se
opravuje a vylep‰uje. Zámek a park byl
krásnû upraven, nádvofií pfiipraveno pro
veãerní koncerty. My jsme v‰ak sly‰eli
a vidûli, jak se ladil klavír. PrÛvodkynû
na zámku byla milá a prohlídka se nám
líbila.

V dobû od 12 do 14 hod. jsme mûli
indiv. prohlídku mûsta a pak jsme vyra-
zili smûr Hlinsko s cílem „Vesel˘ kopec“
– se souborem lidov˘ch staveb a fiemesel
Vysoãina. Tam jsme zavzpomínali na
svá dûtská léta, která jsme trávili
u babiãek na venkovû a zjistili jsme, Ïe
si toho uÏ hodnû pamatujeme. Ale klid-
n˘m tempem jsme se pro‰li po cestiãce
mezi dfievûn˘mi chalupami, koupili
pohlednici nebo suven˘r a pfied odjez-
dem popili kafíãko a vraceli jsme se
domÛ s pocitem krásnû a hodnotnû strá-
veného dne.

Dûkujeme za dÛkladnou pfiípravu
a organizaci zájezdu panu Ol. Pospí-
‰ilovi, fiidiãi téhoÏ pfiíjmení, Ïe nás bez-
peãnû pfiivezl zpût do Ti‰nova coÏ pfii
dne‰ním provozu je opravdu umûní
a tû‰íme se na dal‰í zájezdy.

L. Cvrkalová

Z kroniky ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ
75 let ãinnosti spolku

(pokraãování z TN ã. 12)
1936 – 1944

Spolek zahrádkáfiÛ v Ti‰novû se od
svého zaloÏení v roce 1934 vûnoval
pfiedev‰ím teoretické a praktické vzdû-
lávací ãinnosti. Konaly se pfiedná‰ky za-
mûfiené zejména na pûstování ovoce,
praktické ukázky (napfi. fiezu ovocn˘ch
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stromÛ) a exkurze do zahrad zku‰en˘ch
zahrádkáfiÛ v Ti‰novû a okolí. âlenové
v˘boru se snaÏili sestavit seznam odrÛd
ovoce vhodn˘ch pro zdej‰í kraj. V r. 1936
vy‰el spis fieditele zemûdûlské ‰koly
v Ti‰novû Arno‰ta Hapaly „Pûstování
a fiez ovocn˘ch zákrskÛ“ s dodatkem
Jana Dostála „O pûstování a fiezu vinné
révy“. Konala se spoleãenská setkání
napfi. „Zahrádkáfiská besídka“, pfii nichÏ
si pûstitelé vymûÀovali své zku‰enosti.

V roce 1936 byl pfiedsedou spolku
zvolen ppl. Rudolf Materna, v roce 1938
se po del‰ím váhání stal pfiedsedou prof.
Jan Kosík. Do v˘boru pfii‰li noví ãlenové
– Hedvika MackÛ, Ing. Karel Fi‰er,
‰t. kpt. Jan Pánek, Rudolf Skládan˘,
Jaroslav Pafiil, Hefiman BrÛÏiãka,
BoÏena Krejãí, Marie Pafiízková, Andûla
Hlaváãková, Ludvík Studen˘, Bohumil
Kfiivan, Fr. Kellerová a dal‰í.

Politická situace v Evropû se v‰ak
zhor‰ovala. Obavy z nastupujícího
fa‰ismu se postupnû stále více projevo-
valy sníÏen˘m zájmem o spolkovou
ãinnost.

Poãet ãlenÛ spolku zahrádkáfiÛ
v Ti‰novû klesl v roce 1938 na 30 ãlenÛ
a v roce 1939 na pouh˘ch 20 ãlenÛ.
Finanãní prostfiedky byly minimální.
Koncem roku 1939 ãinily 149,07 Kã.
UvaÏovalo se o zru‰ení spolku.

V roce 1940 nastal obrat. Pfiedsedou
Spolku zahrádkáfiÛ a pfiátel pfiírody
v Ti‰novû se stal Bohumil Kfiivan.
Spolek mûl 41 ãlenÛ. Do v˘boru pfii‰li
Vojtûch Chytr˘, Otmar Bednáfi a revizor
úãtÛ Augustin Navrátil. âinnost spolku
znovu oÏila, a zv˘‰il se proto zájem
o ãlenství. V roce 1941 vzrostl poãet
ãlenÛ na 77, o rok pozdûji na 80.
Pfiedná‰ková ãinnost byla bohatá.
Konaly se aÏ dvû odborné pfiedná‰ky za
mûsíc. Postupnû obsáhly cel˘ rozsah

zahrádkáfiství. Spolek uspofiádal také
v˘stavu ovoce. Hlavní druhy jabloní na
Ti‰novsku v tomto období byly:
PrÛsvitné letní, Signe Tillisch,
Gráf‰t˘nské, Matãino, Sudetská reneta,
Panenské, Baumanova reneta,
Blenheimská reneta, Landsberská
reneta, Boikovo, Smifiické, Koxova
reneta, Krasokvût Ïlut˘, Vilémovo,
Parména zlatá, Jaderniãka moravská,
Wagenerovo, Black Ben, Str˘mka.
(Dnes se odborníci k tûmto osvûdãen˘m
odrÛdám znovu vrací.)

Z prostfiedkÛ spolku byla  zakoupena
odborná literatura a zahrádkáfiské
pomÛcky, které se pÛjãovaly ãlenÛm
spolku. Na poÏádání byly ãlenÛm prová-
dûny postfiiky ovocn˘ch stromÛ v jejich
zahradách. Pro zájemce byly zakoupeny
rouby a sadbové brambory.

Do v˘boru spolku pfii‰li v letech 1943
– 44 noví ãlenové – J. Krãál, J. Kunc,
S. Alexandr, Kolafiík, J. Svánovsk˘,
Cyril Pe‰ka, Ing. Fialík, K. Stromer,
J. Musil.

V roce 1944 mûl spolek jiÏ 100 ãlenÛ.
Pokraãovala bohatá vzdûlávací i prak-
tická ãinnost. Obûtavost nûkter˘ch teh-
dej‰ích ãlenÛ je obdivuhodná. V tomto
roce byla sestavena napfi. i skupina pro
správnost vyhlá‰ení termínu náletu
obaleãe jableãného. Byla zaloÏena od-
borná knihovna. V závûru roku 1944
sestával majetek organizace z motorové
stfiíkaãky „Famosa", 55 svazkÛ odbor-
n˘ch knih a finanãního jmûní ve v˘‰i
4.169,65 Kã.

Situace v‰ak nebyla optimistická.
¤ada ãlenÛ spolku byla totálnû nasa-
zena. Byla to nejtûÏ‰í léta okupace.

(Pokraãování pfií‰tû)
M. Kulhánková



Sport

29TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2009

·erkovick˘ pétanque 2009

V nedûli 14. 6. 2009 odpoledne pro-
bûhl na hfii‰ti v ·erkovicích jiÏ 3. roãník
otevfieného turnaje dvojic v pétanque
pod názvem ·erkovické koulení.

Na startovní listinû turnaje dospû-
l˘ch bylo 24 párÛ, do turnaje dûtí se
pfiihlásilo 8 dvojic.

Turna j  s i
buduje povûdomí
i mimo Mikrore-
gion Porta. V pfií-
jemném letním
poãasí 64 úãast-
níkÛ ze ·erkovic,
Ti‰nova, Brna
a Buchlovic pfied-
vádûlo hodnotné
v˘kony.

I kdyÏ mezi
hráãi byli i zku‰e-
ní borci z pfiedních míst republikového
Ïebfiíãku, vítûzství zÛstalo pfiekvapivû
v ·erkovicích.
Koneãné celko-
vé v˘sledky
dospûl˘ch:
1. Kvûtoslav a Iva

T e s a fi o v i ,
·erkovice

2. K a l á b o v á
a Hrbáãek,
Brno (SLOPE)

3. Chemici – Ivo
Buchta a Lojza
Zeman, ·erko-
vice/Ti‰nov

4. Eva a Franti‰ek Hara‰tovi, SLOPE
Brno

5. Jirka Sonntag a Tonny Mach,
Buchlovice (Stfiíbrné kule)

6. HvíÏì a Rylich, Brno (SLOPE)
7. Bohdan Mach a Petr Kamenick˘,

Buchlovice (Stfiíbrné kule) ……

Kategorie dûtí – koneãné pofiadí:
1. Lubo‰ Jan‰ta a Jan Tesafi
2. Romana Vorlová a Klára Halová
3. Karel ·indelka a Radim ·ed˘
4. Jakub Bahensk˘ a Va‰ek Valíãek
5. Tomá‰ Dou‰ek a Kvûto‰ Tesafi
6. Hanka Senohrábková a Vojta Tesafi
7. Adélka a Nikolka Veselé
8. Katka Bahenská a Marek Valíãek

Medaile se sym-
boly pétanque
a vûcné ceny pro
v‰echny soutûÏící
vûnovala obec
·erkovice a dal‰í
sponzofii akce.
Pofiadatelé od-
vedli dobrou práci
– hráãi ocenili
pfiesnû nachy-
staná hfii‰tû (bou-

lodromy) s kvalitním povrchem. Po cel˘
turnaj bylo k dispozici obãerstvení, k po-
hodové atmosféfie pfiispûla i reproduko-

vaná hudba.
Hra pétanque
– nejãastûji hraná
ve Francii – si
v ·erkovicích
upevÀuje svoji
oblibu, o ãemÏ
svûdãí nejen poãet
32 soutûÏících
dvojic, ale i hojn˘
poãet divákÛ.
Pofiadatelé pfiislí-

bili zorganizování 4. roãníku v ãervnu
2010.

Pfiíznivce tohoto sportu zveme na
Turnaj dûtí, kter˘ probûhne na konci
prázdnin.

MR/O·
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TJ Sokol Lomniãka
byla vidût

âlenové na‰eho oddílu se zúãastnili
celostátního Pfieboru âOS ve v‰estran-
nosti Ïactva a dorostu v Plzni. Dokázali,
Ïe i v mal˘ch jednotách je gymnastika
a atletika na dobré úrovni.

Nejúspû‰nûj‰ím ãlenem na‰í v˘-
pravy se stal Vojta Rozsypal, kter˘
vybojoval dvû 2. místa (v hodu míãkem
a v bûhu na 800 metrÛ), v celkovém

souãtu gymnastiky a atletiky skonãil na
v˘borném 4. místû a dosáhl zatím nej-
lep‰ího umístûní v republikové soutûÏi.
Ostatní závodníci M. Holcner a V. Souã-
ková podali dobré v˘kony a shodnû
obsadili druhou polovinu závodního
pole.

H.S.

Ti‰novsk˘ triatlon

V sobotu 18. 7. 2009 se v Ti‰novû
koná 1. roãník netradiãního Ti‰nov-
ského triatlonu – závod v disciplínách
plavání v bazénu, horská kola a krosov˘
bûh pro ‰irokou sportovní vefiejnost.
Závody se konají v areálu naproti kou-
pali‰ti, prezentace v centru od 8.30 do
9.30 hod. Startovné 100,- Kã pro
v‰echny závodníky. Intervalov˘ start od
10.00 hod. po kategoriích muÏi, doro-
stenci, Ïeny a dorostenky. Kompletní in-
formace na stránkách www.titri.wz.cz.

Vzpomínky

Dne 14. 7. uplyne druh˘
smutn˘ rok od tragické
smrti na‰eho syna
MARTINA GAÎIHO.
Kdo jste ho znali, vzpo-
mínejte rádi. Vzpomíná
rodina.

Dne 25. ãervence to bude
10 let, kdy nás opustil
ná‰ tatínek a dûdeãek
pan LEOPOLD NùMEC.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte s námi.
Stále vzpomíná man-

Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 12. 7. uplyne
5 let, kdy nás navÏdy
opustila paní VLASTA
HORÁKOVÁ. Stále
vzpomínají manÏel, sy-
nové, sestra, bratr, ‰va-
grová a tety s rodinami.

Dne 13. 7. uplyne 20 rokÛ,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ drah˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan
Ing. JAROSLAV PRO-
CHÁZKA. Za tichou
vzpomínku dûkují man-

Ïelka a dcery s rodinami.
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Dne 19. ãervence uplyne
5 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.

Dne 24. ãervence vzpo-
meneme 5. smutné
v˘roãí, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûde-
ãek, pradûdeãek pan
MILOSLAV JELÍNEK.

Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka
a synové  Miloslav a Pavel s rodinami.

Dne 2. ãervence uplynulo
10 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka a babiãka paní
JI¤INA LIEBERZEI-
TOVÁ. Stále vzpomínají
dcera Helena a syn Jifií

s rodinami.

„Naveãer slunce zemi opustilo.
Tvé srdce se navÏdy zastavilo.
Ode‰el jsi nám s veãerní tmou,
ode‰el jsi ti‰e s bolestí svou.“

Dne 22. ãervence tomu
bude 5 rokÛ, kdy utichlo
srdce plné lásky pana
FRANTI·KA PALKY.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka a syn.

Dne 27. 7. 2009 uplyne
100 let od narození
mé tety MILADY
ÎIVOTSKÉ. Po absolvo-
vání IV. âeské reálné
‰koly v Brnû studovala
na Uãitelském ústavu,

a jako pedagog se svému povolání vûno-
vala aÏ do sv˘ch 70 let. Uãila na základ-
ních ‰kolách v okolí Ti‰nova a v Ti‰novû
samém. Zemfiela v roce 1995. S láskou
vzpomíná za celou rodinu synovec
Zdenûk.

4. 7. uplynulo 5 smut-
n˘ch let, kdy ode‰el
ná‰ syn DALIBOR
ONDRA. Tak hlubokou
ránu v srdci ãas velmi
tûÏko hojí, jen smutné
vzpomínky zÛstávají.

Nikdy nezapomeneme – rodiãe, man-
Ïelka s dûtmi a sestra s rodinou.

Dne 22. 6. uplynulo
5. smutné v˘roãí, co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘  dûdeãek, tatínek
pan JI¤Í MEDEK
z Bfieziny. Se zármutkem
a láskou vzpomínají

vnuãka Simona, Lucka a syn Jifií.

Dne 19. 7. uplyne 1 rok,
kdy nás navÏdy opustil
drah˘ manÏel, tatínek,
tchán a dûdeãek pan
LADISLAV MICHALÍK
ze Svatoslavi. Za tichou
vzpomínku dûkuje za-

rmoucená rodina.

Dne 21. 7. uplyne 16 rokÛ od úmrtí po dlouhé
nemoci ZDE≈KA CHROMÉHO a dne 22. 7.
uplyne 40 rokÛ od tragického úmrtí DALIBORA
CHROMÉHO. S láskou vzpomíná a za tichou
vzpomínku dûkuje bratr a syn – Zdenûk s rodinou
a maminka.



32 TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2009

Inzerce

Pronájem bytu 3+1 OV v Ti‰novû, na
sídl. Kvûtnice, 73 m2, 1. patro po rekon-
strukci, 6000,- Kã + inkaso. Voln˘ od záfií.
2009. Tel.: 604 156 583, 549 411 902

Pronajmu 2+kk, nov˘ v Kufiimi.
Tel.: 721 569 189

Dlouhodob˘ pronájem 1+1 v Ti‰novû.
Individuální plynové vytápûní. Voln˘
ihned. Tel.: 724 064 054

Pronajmu 1+1 v Ti‰novû zafiízen˘, cena
7000,- Kã vãetnû inkasa. Tel.: 606 317 445

Prodám byt 2+1 po celkové rekon-
strukci v Ti‰novû, cena 1.700.000,- Kã.
Tel.: 736 669 017

Prodám byt 3+1 v OV, v Rohozci,
garáÏ, zahrádka, 2 sklepy. Pfii rychlém
jednání sleva. Tel.: 605 192 539

Prodám byt v OV 2+1 v Ti‰novû, Pod
Kvûtnicí, bez RK, pûkn˘ v˘hled.
Tel.: 777 103 359

Koupím RD se zahrádkou v Ti‰novû
a okolí, popfi. stavební pozemek na
domek. Tel.: 602 521 766

Prodám ·kodu Octavii Combi Tour
1.9 TDI, 81 kW, N1, 2005, perfektní
stav. Tel.: 724 064 054

Koupím star‰í Ïdímaãku.
Tel.: 604 554 835

Prodám bazénovou sadu 404 DL
z K·2009 obsahuje bazén 5,5x3,7, pís-
kovou filtraci, solární ohfiev, schÛdky, se
slevou 30% za 27.100,- Kã montáÏ je
zdarma, mail: nemec.bce@seznam.cz

V˘klad karet, fie‰ení Ïivotních situací,
vztahÛ, zdraví. Tel.: 606 721 899

PÛjãka pro v‰echny s nejv˘hodnûj‰ími
podmínkami. Info tel.: 739 779 049

Kadefinictví Iva Hanskutová nabízí
dámské a pánské kadefinictví na adrese
Koráb – Relax centrum. Objednávky na
tel. ãísle: 777 696 060

Jazyková ‰kola hledá lektora AJ.
Tel.: 777 240 925, 777 935 412

RE/MAX hledá realitní makléfie/ky.
Nabízíme 80% podíl z provize!
100@re-max.cz, tel.: 773 500 753
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