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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pozice

vedoucí Mûstského kulturního stfiediska Ti‰nov
pfiíspûvková organizace

PoÏadavky:
– V·, popfiípadû S· s maturitou
– organizaãní a fiídící schopnosti
– komunikativnost a flexibilita
– morální bezúhonnost
– dobr˘ kulturní pfiehled
– orientace v zákonû 250/2000 Sb., v platném znûní, a v zákonû 262/2006 Sb.,

v platném znûní
– znalost práce na PC podmínkou
– praxe v oboru a jazykové znalosti v˘hodou
– nástup dle dohody, nejlépe 1. 12. 2009

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, 9. – 11. platová tfiída.

NáleÏitosti pfiihlá‰ky:
– jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu,

ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
– Ïivotopis
– prohlá‰ení o bezúhonnosti
– kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
– koncepce rozvoje organizace na dobu 5 let. Rozsah koncepce max. 5 stran strojopisu,

do koncepce zahrnout i ãinnost Mûstského muzea (od roku 2011)
– písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto v˘bûrového fiízení

ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ, v platném znûní

Pfied jmenováním doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evidence rejstfiíku trestÛ ne star‰í
3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.
Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûrového fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Informace poskytuje: Odbor kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14, Ti‰nov

RNDr. Hana Pokorná, vedoucí odboru, tel.: 549 439 820

Písemné pfiihlá‰ky podávejte na adresu:
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov do 6. 11. 2009
Obálku oznaãte slovy „V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ – MùKS – NEOTVÍRAT“



Radnice informuje

3TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2009

Co dûlat v pfiípadû
domácího násilí

Domácí násilí je problém, kter˘ se
mÛÏe dot˘kat i Vás. Hasiãsk˘ zá-
chrann˘ sbor JmK ve spolupráci
s Policií âR – Mûstské fieditelství Brno
a Diecézní charitou Brno Vám nabízí
nûkolik rad, co mÛÏete udûlat jako obûÈ
domácího násilí, pfiíp. jak mÛÏete této
obûti pomoci.
Co je a není domácí násilí

Domácí násilí je zejména dlou-
hodobé psychické, fyzické nebo se-
xuální násilí mezi blízk˘mi osobami
(manÏel � manÏelka, partner � part-
nerka, syn � rodiã/prarodiã, rodiã � dítû,
bratr � sestra, apod.). Dá se oznaãit
i jako t˘rání.

K domácímu násilí dochází zpravi-
dla v soukromí. Tím pádem je sníÏeno
odhalení, pfiíp. pomoc obûti domácího
násilí.
Násilí má postupn˘ v˘voj,
intenzita se zvy‰uje:
– uráÏky, poniÏování
– facky, rány pûstí
– útok proti Ïivotu
Domácí násilí není napfi.: „italská“ do-
mácnost, jednorázov˘ útok v afektu, ná-
silí mezi osobami, které nesdílí obydlí.

I kdyÏ se v tûchto pfiípadech nejedná
o domácí násilí, mÛÏe jít i o jinou formu
protiprávního jednání! 
Co mÛÏe násilné chování vyvolat
u obûti 
– stres a strach z návratu domÛ
– pocit viny
– ‰patn˘ spánek, opakující se noãní mÛry
– nedÛvûra, nízké sebevûdomí, stáhnutí

se do sebe
– tendence maskovat svá zranûní, hle-

dání v˘mluv („spadla jsem ze schodÛ“,
apod.)

– sklony k sebevraÏdû
– pocity bezmoci a beznadûje
Co dûlat...
...jste-li obûtí domácího násilí:
– jestliÏe Vám hrozí akutní nebezpeãí,

volejte okamÏitû policii (tel. 158)
– v pfiípadû zranûní vyhledejte lékafie

a poÏádejte o zápis do zdravotní doku-
mentace

– pfiipusÈte si, co se dûje a pokuste se v˘-
voj problému zastavit vãas

– nikdy si nedávejte za vinu situaci, ve
které jste se ocitl(a)

– svûfite se znám˘m, pfiátelÛm nebo li-
dem, na které je moÏné se spolehnout

– kam se mÛÏete obrátit:
• DONA linka

tel.: 251 511 313 – 24 hodin dennû
Intervenãní centrum v Brnû
tel.: 739 078 078 – 24 hodin dennû

• Bíl˘ kruh bezpeãí, o. s.
tel.: 257 317 110 (www.bkb.cz),
v Brnû tel.: 541 218 122

• Obãanské poradny
(www.obcanskeporadny.cz), atd.

V tûchto intervenãních centrech pracují
pro‰kolení pracovníci, ktefií Vám bez-
platnû poradí, co máte dûlat.
...jste-li poÏádáni o pomoc / máte-li
podezfiení na domácí násilí:
– vyslechnûte ohroÏenou osobu (co se

stalo, jak ãasto, jakou formou, apod.)
– nenuÈte ji vyprávût detaily, pokud

sama nechce
– podpofite ji (dodejte odvahu, projevte

pochopení, vûnujte dostatek ãasu)
– nabídnûte pomoc (informujte o moÏ-

nostech fie‰ení situace, nabídnûte do-
provod do poradny, k lékafii, na policii)

– nechejte ohroÏenou osobu vyslovit
svoje vlastní rozhodnutí, do niãeho
ji nenuÈte

– ve‰keré kroky k fie‰ení situace pfiedem
naplánujte.
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Více informací t˘kajících se domácí-
ho násilí naleznete napfi. na interneto-
v˘ch stránkách www.domacinasili.cz. 
Právní nástroje Policie âR
Zákon ã. 283/1991 Sb. o Policii âR
Oprávnûní otevfiít byt nebo jin˘
uzavfien˘ prostor (§21):

Je-li dÛvodná obava, Ïe je ohroÏen
Ïivot nebo zdraví osoby anebo hrozí-li
vût‰í ‰koda na majetku, je policista
oprávnûn otevfiít byt nebo jin˘ uzavfien˘
prostor, vstoupit do nûho a provést po-
tfiebné sluÏební zákroky, sluÏební úkony
nebo jiná opatfiení k odvrácení bezpro-
stfiedního nebezpeãí. Policie mÛÏe poÏá-
dat o souãinnost hasiãe k otevfiení bytu. 
Zaji‰tûní (§14):
Policista je oprávnûn zajistit osobu, která:
– sv˘m jednáním bezprostfiednû ohro-

Ïuje svÛj Ïivot anebo Ïivot nebo zdraví
jin˘ch osob nebo majetek.

– byla pfiistiÏena pfii jednání, které má
znaky pfiestupku, je-li dÛvodná obava,
Ïe bude v protiprávním jednání pokra-
ãovat, anebo bude mafiit fiádné objas-
nûní vûci.

Pominou-li dÛvody zaji‰tûní, je poli-
cista povinen osobu ihned propustit.

Zaji‰tûní mÛÏe trvat nejdéle 24 hodin
od okamÏiku omezení osobní svobody.
Vykázání (§21a):

Lze-li na základû zji‰tûn˘ch skuteã-
ností, zejména s ohledem na pfiedcháze-
jící útoky, dÛvodnû pfiedpokládat, Ïe do-
jde k nebezpeãnému útoku proti Ïivotu,
zdraví, svobodû nebo zvlá‰È závaÏnému
útoku proti lidské dÛstojnosti, je poli-
cista oprávnûn toho, kdo je podezfiel˘
z takového jednání, vykázat z bytu nebo
domu spoleãnû ob˘vaného s ohroÏenou
osobou, jakoÏ i z jeho bezprostfiedního
okolí.
Zákon ã. 140/1961 Sb. – Trestní zákon
T˘rání osoby Ïijící ve spoleãnû
ob˘vaném bytû nebo domû (§215a):

(1) Kdo t˘rá osobu blízkou nebo jinou
osobu Ïijící s ním ve spoleãnû ob˘va-
ném bytû nebo domû, bude potrestán
odnûtím svobody aÏ na tfii léta.

(2) Odnûtím svobody na dvû léta aÏ osm
let bude pachatel potrestán:
– spáchá-li ãin uveden˘ v odstavci

1 zvlá‰È surov˘m zpÛsobem nebo
na více osobách, nebo

– pokraãuje-li v páchání takového
ãinu po del‰í dobu.

Oznámení

V období od pátku 30. 10. do nedûle
8. 11. 2009 bude otevírací doba ti‰nov-
sk˘ch hfibitovÛ prodlouÏena do
21.00 hod. V̆ jimkou bude také ·tûdr˘
den, kdy je moÏnost  hfibitovy nav‰tûvo-
vat do 24.00 hod. Mimo tato uvedená
data jsou v zimních mûsících hfibitovy
vefiejnosti zpfiístupnûny do 18.00 hod.

Odbor správy majetku a investic

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekonstruk-
cí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací –
bude pfieru‰ena dodávka el. energie:
Dne 26. 10. 2009 od 7.30 do 17.45 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: vypnutá bude ulice
U Lubû, chaty, zahrádky, b˘valá
cihelna, stfielnice, ulice Trnec,
ul. Tûsnohlídkova, ul. U Pily,
ul. Cihláfiská, ul. Mahenova, ul. Na
Nové, na ul. Hradãanská autobazar
a ã. p. 99, 168, 794, 834, dále bude
vypnuta chatová oblast pod Klucaninou
ke stfielnici, ul. Mr‰tíkova a b˘val˘
areál velkoobchodu potravin a garáÏe.
Odbûratelská trafostanice Ti‰nov
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pila (ã. 217139) – VYPNUTÍ SE
NET¯KÁ DOMÁCNOSTÍ.
Odbûratelská trafostanice Hrad-
ãany âD (ã. 217154) – VYPNUTÍ SE
NET¯KÁ DOMÁCNOSTÍ.

Dne 4. 11. 2009 od 7.30 do 12.30 hod.
Vypnutá oblast: Ti‰nov, bez napûtí
bude domov pro seniory na ulici
Králova.

Dne 5. 11. 2009 od 7.30 do 14.30 hod.
Vypnutá oblast: Ti‰nov, ul. Mánesova
ã.p. 199, 200, 201, 202 a 203 (lesácké by-
tovky).

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s. r. o.

Podûkování

Mûsto Ti‰nov, jako spolupofiadatel
Václavsk˘ch hodÛ v Ti‰novû, vyjadfiuje
podûkování za ochotu panu Pavlu
·touraãovi z Ti‰nova a panu Pouzovi
z Pfiedklá‰tefií, ktefií sv˘m jefiábem v˘-
znamnû pomohli pfii stavûní a sklizení
máje. Dûkujeme.

Zimní údrÏba místních
komunikací v Ti‰novû

Zimní údrÏbou místních komunikací
se rozumí zmírÀování závad, které
vznikly povûtrnostními vlivy a pod-
mínkami za zimních situací. Pfii zimní
údrÏbû se provádí odstranûní snûhu
a zmrazkÛ z místních komunikací
a novû i v‰ech chodníkÛ (dle novely
zákona ã. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikací, § 27, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ), jejich posyp pískem, pfiíp.
drtí, aby se zajistila jejich schÛdnost
a sjízdnost pfii bûÏném provozu.

Za zimní období se povaÏuje období
od 1. listopadu do 31. bfiezna kaÏdého

kalendáfiního roku. Vlivem poãasí mÛÏe
dojít ke zmûnám termínÛ.

Za zabezpeãení zimní údrÏby míst-
ních komunikací a chodníkÛ odpovídá
mûsto Ti‰nov, Odbor správy majetku
a investic, oddûlení komunálních sluÏeb
(tel. 549 439 829). Zaji‰Èuje bezpeãné
uÏívání komunikací, chodníkÛ, vjezdÛ
na parkovi‰tû a prÛjezdy parkovi‰tûm,
schodÛ, srázÛ a ostatních vefiejn˘ch
prostranství.

Poãínaje leto‰ním rokem provádí
mûsto Ti‰nov zimní údrÏbu místních ko-
munikací a chodníkÛ na základû
Smlouvy o zabezpeãení vefiejnû pro-
spû‰n˘ch sluÏeb uzavfiené s firmou
Skanska Facilities Management CZ,
s. r. o. V rámci smlouvy bylo dohodnuto,
Ïe firma Skanska zajistí zimní údrÏbu
místních komunikací a ãásti chodníkÛ,
které podléhají zimní údrÏbû. Nûkteré
chodníky bude udrÏovat mûsto své-
pomocí. Komunikace v majetku
Jihomoravského kraje udrÏuje Správa
a údrÏba silnic JMK.

U v‰ech provádûn˘ch ãinností je
smlouvou stanovena jednotková cena
za m2. Mûsto Ti‰nov udrÏuje k dne‰nímu
dni 130 000 m2 komunikací a 34 000 m2

chodníkÛ. Rozsah ãinností vypl˘vá
z Plánu zimní údrÏby mûsta Ti‰nova
schváleného na schÛzi Rady mûsta
Ti‰nova ã. 24/2009 konané dne 23. záfií
2009 a je dále upravován s pfiihlédnu-
tím k okolnostem  jako jsou aktuální po-
vûtrnostní podmínky, mnoÏství sráÏek,
pra‰nost apod.

Kompletní Plán zimní údrÏby je na
stránkách mûsta Ti‰nova www.tisnov.cz
(Praktické informace). Ve‰kerá rozhod-
nutí související s provádûním zimní ú-
drÏby jsou v kompetenci oddûlení komu-
nálních sluÏeb a vedení mûsta Ti‰nova.
Firma Skanska Facilities Management
CZ, s. r. o. tyto ãinnosti pouze na základû
smlouvy zaji‰Èuje.
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Závûrem Ïádáme spoluobãany,
dle jejich moÏností, o pomoc pfii
zimní údrÏbû chodníkÛ pfiiléhají-
cích k jejich nemovitosti, protoÏe
není v silách mûsta v‰echny chodní-
ky mít dennû 100 % udrÏované.

(odd. kom. sluÏeb)

V˘sledky soutûÏe
„O nejkrásnûj‰í rozkvetlé
okno Ti‰novska 2009“

V pátek 9. fiíjna 2009 probûhlo
v sále Mûstské knihovny v Ti‰novû
slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ ãtvrtého
roãníku soutûÏe „O nejkrásnûj‰í rozk-
vetlé okno Ti‰novska“, kterou uspofiá-
dalo Matefiské centrum Studánka ve
spolupráci s mûstem Ti‰nov a Mûst-
skou knihovnou v Ti‰novû.

Do soutûÏe se pfiihlásilo celkem
26 soutûÏících, ktefií byli nejen
z Ti‰nova, ale i z okolních obcí
– Níhov, Dolní Louãky, Îelezné, Deblín.
V kategorii rodinn˘ dÛm jsou
vítûzové:
1. místo: Vûra Jílková, Ti‰nov
2. místo: Marcela JÛzová, Deblín
3. místo: Marcela Radová, Níhov
V kategorii bytov˘ dÛm jsou
vítûzové:
1. místo: Ludmila Cvrkalová, Ti‰nov
2. místo: CSS – DÛm s peãovatelskou

sluÏbou Králova, Ti‰nov
3. místo: Antonín ·tûpánek, Ti‰nov

Zvlá‰tní ocenûní za zkrá‰lení ná-
mûstí 28. fiíjna obdrÏela Základní
‰kola Ti‰nov, nám. 28. fiíjna ã.
1708.
V‰em ocenûn˘m blahopfiejeme!

Za vûcné ceny a dárkové poukazy pro
vítûze dûkujeme mûstu Ti‰nov a zahrad-
nick˘m prodejnám: Dianthus – Hana

Andr˘sková, Zahradnictví U KopfiivÛ
·ebrov (prodejna Ti‰nov,
Brnûnská 154), Danielovo zahradnictví,
Florees s. r. o. (obchodní centrum Penny
market), ASTRA – Jitka Veselá,
AV centrum – Lubo‰ Brejcha.

Vítûzná okna si mÛÏete prohlédnout
na plakátech v Mûstské knihovnû
v Ti‰novû, v ti‰novsk˘ch zahradnictvích
a na internetov˘ch stránkách Matefi-
ského centra Studánka www.studanka.
webzdarma.cz.

Vzhledem k rozmarÛm leto‰ního po-
ãasí si obzvlá‰tû váÏíme va‰eho úsilí
o nazdobení oken a balkonÛ kvûtino-
v˘mi variacemi.
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MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

23. fiíjna ve 21.00 hod.
JAZZOV¯ KLUB Ml˘nská 152

Bloosers
Hana KfiíÏová-Kristová – zpûv

Eda Îovinec, Radim Baisa – el. kytara
Ivan Laser – basová kytara, zpûv

Pavel KfiíÏ – bicí souprava
Otevfieno od 19.30 hod.

29. fiíjna v 19.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS
Uvolnûte si, prosím

Pfiedprodej knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

Velk˘ sál MûKS Ti‰nov
Orientální bfii‰ní tanec pro Ïeny kaÏ-
dého vûku i stupnû pokroãilosti. Tanãí se
kaÏdé úter˘ od 18.30 do 19.50 hod.
Lekce vede Libu‰e Koneãná.

Na mûsíc listopad pfiipravujeme:

8. listopadu v 19,30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

PraÏská komorní zpûvohra
MAM’ZELLE NITOUCHE

aneb PRAVDA PANA CÉLESTINA
Ferdinand Hervé

Slavná hudební komedie vznikla
pfied sto lety a dodnes si uchovala svÛj
pÛvab. Jistû také proto, Ïe se do pfiíbûhu
promítl osud samotného skladatele,
zvlá‰È období jeho Ïivota, kdy se rozho-
doval mezi kostelem a divadlem. Svûtec
Célestin – svûták Floridor versus zboÏ-
ná klá‰terní schovanka Denisa, andílek
s ãertem v tûle. V hlavní roli Otakar
Brousek ml., kter˘ pfiedstavení reÏíro-
val. Dále hrají Jifií Wohanka / Franti‰ek
Kreuzmann / Petr Gelnar, Zdenûk
Hru‰ka / Bronislav Koti‰, Milada
Bednáfiová a dal‰í.

Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové
od 8. fiíjna, tel.: 549 410 022

18. listopadu v 19,30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Filmová a divadelní agentura Praha
Marie Jones: Pln˘ kapsy ‰utrÛ

Hrají:
Miroslav Vladyka, Radek Holub

Dva statisti z malé irské vesnice se
úãastní natáãení amerického velko-
filmu. âlenové ‰tábu, herecké hvûzdy
i místní venkovani, v‰ichni hrají své
role na place i mimo nûj. Co to ale udûlá
se dvûma obyãejn˘mi chlapíky, kdyÏ se
ocitnou na dosah velkého svûta, penûz
a slávy? ÚÏasné pfiedstavení, ve kterém
excelují pouze dva herci: Miroslav
Vladyka a Radek Holub. Neuvûfiitelnû
zvládají patnáct rÛzn˘ch rolí.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové
od 19. fiíjna, tel.: 549 410 022

Cviãení v MûKS

Pondûlí 18.45 – 19.45
KONDIâNÍ CVIâENÍ

Pondûlí 19.45 – 20.45
KALANETIKA

Úter˘ 9.00 – 10.00
ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ S PRVKY
PILATES

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 18.00 – 19.00
CVIâENÍ V RYTMU TANCE

âtvrtek 19.00 – 20.00
ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ S PRVKY
PILATES

âtvrtek 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 19.30 – 20.30
KALANETIKA (uãebna)

Jednotné vstupné 30,- Kã
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci listopadu 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

11. 11. a 25. 11. 2009 v 17.00
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ
– Kapitoly z dûjin hudby

4. 11. a 18. 11. 2009 v 17.00
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ
– Moderní architektura

10. 11. a 24. 11. 2009 v 17.00
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ
– Lidová kultura na dosah

Vzdûlávání se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Salonky

5. 11. 2009 v 9.30 Ti‰novská tele-
vize – Mûstská knihovna Ti‰nov
pofiádá v rámci 5. roãníku projektu
„Salonky“ exkurzi do prostor
Ti‰novské televize pod vedením
Ing. Radima Tichého.

Televize byla zaloÏena v roce 1998,
kdy zaãala se zku‰ebním vysílání video-
textové smyãky. V kvûtnu 1999 bylo
spu‰tûno i obrazové vysílání. Od bfiezna
2005 jsou pofiady prezentovány i na in-
ternetu. Od roku 2009 vysílá televize
v kabelov˘ch rozvodech digitálnû sou-
bûÏnû s analogov˘m vysíláním. Jejím
vlastníkem je mûsto Ti‰nov. Kromû po-
fiadÛ, které Ti‰novská televize vysílá
pravidelnû, se objevují i neménû zají-
mavé dokumentání pofiady TTV, z nichÏ
vût‰ina z nich vznikla u pfiíleÏitosti rÛz-
n˘ch v˘roãí (napfi. 60 let od 2. svûtové
války, otevfiení rozhledny...)

Sraz zájemcÛ: pfied budovou
Ti‰novské televize (Domeãek) na
ul. Riegrova v 9.30, pfiípadû velkého zá-
jmu je sraz druhé skupiny v 11.00.

Zájemci se pfiihlásí osobnû v knihovnû
nebo telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Trénování pamûti

2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11.
a 30. 11. 2009 v 9.30

Ach, ta moje hlava 2!!!
Pokraãovací kurz trénování pamûti

pro seniory je vûnován sedmi divÛm
svûta. Úãastníci si nejen osvojí znalosti
o divech svûta, ale pomocí rÛzn˘ch mne-
motechnik si informace zapamatují
a dokáÏí je zpûtnû vyvolat. Potrápí také
svoji dlouhodobou pamûÈ, trpûlivost
i logické my‰lení.

Cestopisné besedy

12. 11. 2009 v 17.00
Ti‰novsk˘ kras – historie a souãasnost

Promítání fotografií doplnûné prÛ-
vodním slovem ãlenÛ jeskyÀáfiské orga-
nizace vám umoÏní nahlédnout do
Královy jeskynû na Kvûtnici od doby je-
jího objevu do dne‰ních dní. PfiiblíÏí
vám 37 let ãinnosti jeskyÀáfiské skupiny
v Ti‰novû a pfiedstaví vám unikátní zá-
bûry posledních objevÛ uskuteãnûn˘ch
v roce 2008.

Tato akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné akce a besedy

Knihy mého srdce
Mûstská knihovna Ti‰nov

a Z· Smí‰kova pfiedstaví v mûsíci
listopadu 6. roãník spoleãného projektu
na podporu dûtského ãtenáfiství „Knihy
mého srdce“, kter˘ je v leto‰ním roce



Kultura v Ti‰novû

10 TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2009

vûnován Franti‰ku Nepilovi a Ondfieji
Sekorovi.

Oblíben˘ projekt pfiipomíná dûtem
knihy  v˘znamn˘ch dûtsk˘ch autorÛ.
V pfiedchozích letech jsme se inspirovali
dílem Astrid Lindgrenové, pfiipomnûli
jsme si kouzla a ãáry Josefa Lady, poezii
velkého pohádkáfie Václava âtvrtka
a ilustrace Heleny Zmatlíkové.

I v leto‰ním roce se v dûtském oddû-
lení uskuteãní pro Ïáky 1. – 5. tfiíd celá
fiada akcí – besedy, v˘tvarné i drama-
tické lekce, které rozvedou hlavní téma
do hravé podoby.

SoutûÏ – Znáte dobfie knihy
Franti‰ka Nepila?

Poradí si Ïáci s nelehk˘mi otázkami?
Ze správn˘ch kvizov˘ch odpovûdí vylo-
sujeme v˘herce a odmûníme je hezkou
knihou.

SoutûÏní otázky si ãtenáfii mohou
vyzvednout v knihovnû od 1. 11. a vypl-
nûné odevzdají do 23. 11.

3., 4., 5., 6., 12. a 13. 11. 2009 v 8.00
Hledání radosti – povídání o Ïivotû
a díle Franti‰ka Nepila
(beseda pro Ïáky 3. – 5. tfiíd)

V leto‰ním roce si pfiipomínáme
80. v˘roãí narození autora, kter˘ ve
sv˘ch knihách kladl dÛraz na hodnoty
pro ná‰ Ïivot dÛleÏité, ale ãasto opomí-
jené – schopnost porozumût jeden
druhému, chápat ho, respektovat a tole-
rovat. Jeho prózy pro dûti spojuje jemn˘,
moudr˘ a laskav˘ humor, s kter˘m na-
hlíÏel na okolní svût, na jeho kladné
i záporné stránky. Mûl rád lidi, rodn˘
kraj, pfiírodu, historii – v‰ude tam
ãerpal inspiraci pro psaní sv˘ch kníÏek.

Podívánky – spoleãné malování
4., 11., 18. a 25. 11. 2009 13.00 – 16.00
Stfiedeãní v˘tvarné dílny

3., 4., 5., 6., 12. a 13. 11. 2009 9.00
V˘tvarné lekce pro ‰koly

Inspiraci jsme ãerpali z knihy
o domovû, o na‰í vlasti, kterou mûl
Franti‰ek Nepil opravdu rád.
Velkoformátové obrázky  pro dûti opût
pfiedkreslila Milena Straková. V̆ tvarné
lekce se zúãastní Ïáci 3. – 5. tfiíd a ‰kolní
druÏiny.

10. a 20. 11. 2009 v 8.00 a 10.00
Vesele s Ondfiejem Sekorou
– beseda ke 110. v˘roãí narození
(beseda pro Ïáky 1. – 2. tfiíd)

Zaãínajícím ãtenáfiÛm pfiedstavíme
autora, kter˘ cel˘ svÛj Ïivot rozdával
radost a ‰tûstí a jehoÏ dílo bylo pro
mnohé ãtenáfie vstupní branou do ãarov-
ného svûta knihy. Bezprostfiednost
a snaha pfiedat dûtem jen to dobré
a veselé zpÛsobily, Ïe je se stejn˘m zau-
jetím ãtou nové a nové generace.

Autor se o své celoÏivotní tvorbû pro
dûti vyznal slovy: „...jsem pfiesvûdãen, Ïe
nestaãí znát poÏadavky literatury, ale Ïe
je tfieba také dûti hodnû, velmi hodnû
znát, s nimi i pro nû cítit.“

Souãástí besedy bude také vystou-
pení ÏákÛ literárnû – dramatického
oboru ze ZU· s názvem „Oslava“.

Co se stane, kdyÏ se Ferda mravenec
a jeho kamarádi dozvûdí, Ïe má jejich
autor Ondfiej Sekora letos v˘roãí a roz-
hodnou se to oslavit? Jak dopadne
Pytlíkovo kuchafiské umûní?

21. 10. 2009 od 8.00 do 11.00
V˘stava knih Franti‰ka Nepila

Velká v˘stava autorov˘ch knih jistû
zaujme mnohé náv‰tûvníky a podnítí je
k pfieãtení nûkterého z nabízen˘ch titulÛ.

Od 24. 11. Lipová alej
V˘stava Ïákovsk˘ch prací

„KníÏku uÏ jste otevfieli, oãi otevfiené
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nechte a pojìte se podívat, jak vypadá
svût pod na‰imi okny.“

Franti‰ek Nepil
Autorova slova prozrazují, Ïe na

okolní svût nahlíÏel s láskou a Ïe svût
vÏdy vidûl z té lep‰í stránky. Na‰e kni-
hovna bude obrázky vyzdobena aÏ do
jarních mûsícÛ.

24. 11. 2009 14.00 – 16.30
Spoleãné ãtení

Franti‰ek Nepil patfiil k nejoblíbe-
nûj‰ím vypravûãÛm, ne snad povoláním,
ale posláním. Byl jedním z tûch, kdo do-
vedl své posluchaãe zastavit a zti‰it.
Vûfiíme, Ïe pfiíbûhy, které pfied roky
oslovily ãtenáfie dnes jiÏ dospûlé, budou
promlouvat stejnû laskavû i k dne‰ním
dûtem.

KaÏdoroãnû vychází stovky nástûn-
n˘ch kalendáfiÛ. Od hradÛ pfies kvûtiny
a rÛzné nemoÏnosti aÏ po koãiãky,
dokonce i ty lidské, ãasto hanbaté.

Pfiiznám se, Ïe jako lokální patriot
dávám pfiednost kalendáfiÛm, které
ukazují na‰e mûsto nebo ná‰ region
a objevují nové zajímavosti. K tûm ob-
jevn˘m a opravdu zajímav˘m patfiily
kalendáfie, které vydávala ti‰novská
firma ZdeÀka Jílka JICOM.

Pro rok 2010 pfiipravil Zdenûk Jílek,
tentokrát ve funkci fieditele spoleãnosti
ART PERISCOPE, provozující
Jamborovu galerii, zajímav˘ nástûnn˘
kalendáfi nazvan˘ Ti‰nov oãima malífiÛ.
Podafiilo se v nûm shromáÏdit nûkteré
nové a netradiãní pohledy na mûsto od
znám˘ch i ménû znám˘ch v˘tvarníkÛ
(napfi. Kollárová, Vala, JÛza, Kristen,
Havel aj.). KaÏdá reprodukce je dopro-

vázena základními údaji o sv˘ch tvÛr-
cích. Kalendáfi je zajímav˘ nejen v˘bû-
rem v˘tvarníkÛ, ale také zajímav˘m
grafick˘m zpracováním.

·koda, Ïe kalendáfi vy‰el v nevelkém
nákladu, ale pro lokální patrioty a sbû-
ratele se pár v˘tiskÛ najde u pokladny
v Jamborovû domû.

Miroslav Pavlík
(majitel jednoho v˘tisku kalendáfie)

Besedy mezi obrazy

Novinkou a obohacením se staly
v galerii ART PERISCOPE v ti‰nov-
ském Jamborovû domû Besedy mezi
obrazy. Dramaturgie tûchto besed vy-
bírá zajímavá témata a neménû zají-
mavé osobnosti.

K tûm, které se setkaly s velk˘m
ohlasem, patfiila beseda Pfiíroda mezi
obrazy, kterou pfiipravil velk˘ znalec
pfiírody doc. Ing. Jan Lacina, CSc. Zcela
mimofiádnou byla také poslední beseda
Knihy mezi obrazy, na kterou aÏ
z Prahy pfiijel znám˘ knihkupec, spiso-
vatel a moderátor VráÈa Ebr.

Dal‰í zajímavou besedu pfiipravila
galerie na úter˘ 3. 11. 2009. Besedu
o naivním umûní uvede znám˘ sbûratel
a znalec univ. prof. MUDr. Anton
Kollár, DrSc., znám˘ to lékafi oboru
ORL a chalupáfi ze Îelezného. O naiv-
ním umûní dovede velmi zasvûcenû
vyprávût a jeho vzpomínky ze setkání
s naivními umûlci nejen z b˘valého âes-
koslovenska, ale i ze zahraniãní (vãetnû
zámofií) jistû zaujmou. Urãitû nebudete
zklamáni.

TakÏe si poznamenejte: úter˘
3. listopadu v 17.30 hod. v Jamborovû
domû v galerii Art Periscope.

(PAV)
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Publikace o Îelezném

Regionální tisky v posledních dnech
obohatila kníÏeãka, kterou v rámci
oslav 770. v˘roãí zaloÏení obce vydal
OÚ v Îelezném.

Nebylo v moÏnostech této útlé publi-
kace sepsat celou bohatou historii obce,
a tak ústfiední materiál pfiiná‰í jenom
stfiípky z historie obce v jejich zlomo-
v˘ch datech. Stfiípky z historie nazval
svou staÈ historik Mgr. Miroslav Pavlík,
kter˘ posbíral z pramenÛ a literatury
pfiehled dûjin obce, kter˘ sestavil do
souvislého textu vãetnû tabulky o pfie-
hledu poãtu obyvatel v dûjinách obce.

Spolky v obci jsou zastoupeny his-
torií hasiãského sboru (zpracoval Libor
Mach ml.) a také desetiletou ãinností
KPVU v Îelezném, kter˘ obohatil kul-
turní Ïivot v obci.

KníÏeãka pfiiná‰í také fotografické
dokumenty jak z historie obce, tak z její
souãasnosti (kterou zpracoval v úvodu
starosta obce Rad. Pavlíãek). Publikaci
do tisku pfiipravila nadûjná studentka
Ïurnalistiky Aneta Nejezová.

Zájemci mohou získat tuto bibliofilii
jak na OÚ v Îelezném, tak v místním
obchodû.

(PAV)

Podûkování

Ráda bych prostfiednictvím
Ti‰novsk˘ch novin podûkovala
Mûstskému kulturnímu stfiedisku
v Ti‰novû, jmenovitû paní Ivû Jiráskové
a její kolegyni, za pfiíjemnû strávené
odpoledne s Hurvínkem, Mániãkou,
Spejblem a psem Îerykem. Je velmi
dobfie, Ïe si mÛÏeme vychutnat takováto
pfiedstavení  v pohodlí Ti‰nova a Ïe se
kolektiv Mûstského kulturního stfie-
diska tak aktivnû a profesionálnû stará

o kulturní dûní v Ti‰novû a zaji‰Èuje
a vym˘‰lí nová pfiedstavení nejenom pro
dûti, ale i pro dospûlé.

Pfieji nám v‰em, aÈ se máme kaÏd˘
mûsíc na co tû‰it a aÈ jsou pfiedstavení
plná spokojen˘ch divákÛ.

Miriam Bûlu‰ová

Doubravnick˘ malífi Stanislav
Bûlík devadesátilet˘

Dvacátého devátého fiíjna letos
v Doubravníku oslaví devadesáté naro-
zeniny malífi, grafik, ilustrátor regio-
nální literatury Stanislav Bûlík. Narodil
se v Brnû, ale cel˘ jeho Ïivot je spjat
s mûstysem Doubravníkem, Podho-
ráckem a Horáckem. Do ‰koly chodil
v Doubravníku, do mû‰Èanské ‰koly
v Nedvûdici, vyuãil se zámeãníkem
(1936 – 1939), pracoval v Brnû u firmy
Electrum. Za druhé svûtové války byl
totálnû nasazen do Nûmecka (1943
– 1945). V letech 1945 – 1961 byl kresli-
ãem Îelezniãní stavební firmy
v Ti‰novû, potom byl tajemníkem MNV
v Doubravníku (1952 – 1960), od roku
1960 po dal‰ích dvacet let pracoval jako
podnikov˘ v˘tvarník v Tesle Brno.
Trvale Ïije a tvofií v Doubravníku.

Od mládí v˘tvarnû nadan˘ talent
rozvíjel samostudiem, studiem odborné
literatury, v˘tvarnou praxí, veãerním
studiem ·koly umûleck˘ch fiemesel
v Brnû (1941 – 1943), dálkov˘m studiem
kresby, malby a grafiky v Ústfiedním do-
mû umûlecké tvofiivosti v Praze (1957
– 1960). V roce 1945 udûlal úspû‰nû pfii-
jímací zkou‰ky na Akademii v˘tvarn˘ch
umûní v Praze, ale pro nadbytek ucha-
zeãÛ nebyl pfiijat. Stanislav Bûlík je
mnohostrann˘m v˘tvarníkem. Patfií
k realisticky tvofiícím v˘tvarníkÛm. Je
také jedním z mála, ktefií malují pfiímo
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v terénu. âasto se s ním potkáváme a ví-
dáme stát u ‰tafle za Doubravníkem,
u Nedvûdice, Boraãe, Ti‰nova, Víru,
Jimramova, Dolní RoÏínky, âernvíru,
KfiíÏovic a dal‰ích míst milovaného
Podhorácka a Vysoãiny. Nesmírnû rád
maluje Doubravník, Podhorácko,
Vysoãinu, ale rád maloval na Jesenicku,

Vala‰sku a Slovácku.
Z nûkolika zahraniãních
krátk˘ch cest a pobytÛ
v Nizozemí, ·v˘car-
sku, ¤ecku, Itálii,

Francii, Chorvatsku, ·panûlsku pfiivezl
obrazy tamûj‰í krajiny. Tvorbou a cel˘m
srdcem zÛstává vûren na‰í krajinû.

Je malífiem krásn˘ch obrazÛ krajiny,
vytvofiil cyklus více  neÏ ãtyfiiceti obrazÛ
nazvan˘ Krajinou fieky Svratky, kter˘
vystavil mimo jiné i v Ti‰novû. Je v˘-
born˘ a pohotov˘ kreslífi pfiírody, lidí,
Ïánrov˘ch záznamÛ. V̆ borné jsou jeho
kresebné a malované portréty sv˘ch
rodiãÛ, pfiátel, znám˘ch, ale i portrétÛ
tvÛrcÛ ãeské literatury. Zajímavá
a hezká je jeho ãernobílá a barevná gra-
fika, grafická komorní dílka inspiro-
vána prostfiedím Doubravníku. Je auto-
rem exlibris, které utvofiil pro své
známé, autorem ãetn˘ch novoroãenek
a rÛzn˘ch jin˘ch v˘tvarn˘ch aktivit.

Je ilustrátorem fiady publikací a tiskÛ
rÛzn˘ch regionálních autorÛ. Jeho kre-
sebn˘ a grafick˘ doprovod slovesn˘ch
dûl je typick˘ v˘raznou v˘tvarnou lin-
kou i realistick˘m souznûním s textem.

Stanislav Bûlík má za sebou fiadu
úspû‰n˘ch samostatn˘ch a spoleãn˘ch
v˘stav v Brnû, KromûfiíÏi, Doubravníku,
Ti‰novû, Îelezném, Ol‰í u Ti‰nova,
StfiíteÏi, Nedvûdici, Bystfiici n. P., Dolní
RoÏínce, âerné Hofie, Veverské Bít˘‰ce,
Víru aj., v zahraniãí probûhla úspû‰ná
v˘stava v Nizozemí.

Tvorba Stanislava
Bûlíka, skromného
ãlovûka a umûlce, je
plnû spjata s regio-
nem Podhorácka
a Vysoãiny, je tvo-
fiena s velkou láskou
a pokorou. Popfiejme
stále aktivnímu
doubravn i ckému
malífii do dal‰ích let
hodnû zdraví, dob-
rou Ïivotní a tvÛrãí
pohodu.

Mgr. Josef Pavlík

V˘stava v Doubravníku

Ve stfiedu dne 28. 10. v 10.30 hod.
probûhne VERNISÁÎ V¯STAVY
OBRAZÒ pana STANISLAVA BùLÍKA.

V̆ stava se koná u pfiíleÏitosti umûl-
cov˘ch devadesátin a bude probíhat
v prostorách staré radnice
v Doubravníku. Bude otevfiena od
28. fiíjna do 1. listopadu a pak je‰tû
dal‰í víkend od 7. do 8. listopadu 2009.
Na v˘stavû bude zahájen rovnûÏ prodej
stolního kalendáfie „Doubravník a okolí
oãima Stanislava Bûlíka“ na rok 2010.

Portrét matky /kresba/
St. Bûlík
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Pozvánka na v˘stavu

V˘bûr z díla
Vladimíra Adamce
(fotografie)
VernisáÏ: 7. 11. 2009 v 9.30 hod.

SoubûÏnû konaná akce
NEJEN pro dûti:

Prodej a zdobení „Krabiãko-
v˘ch adventních kalendáfiÛ“ pod
vedením lektorÛ s moÏností
nazdobení pfiímo na místû
(workshop pro dûti  ãi  pro
maminky s dûtmi). Tatínkové
taktéÏ vítáni!

DoplÀkov˘ prodej keramic-
k˘ch vánoãních ozdob, malova-
n˘ch triãek a jiného zboÏí z dílny
Lucie Dospí‰ilové.
Obû akce se konají 7. a 8. 11. 2009 ve
vestibulu Z· nám. 28. fiíjna, Ti‰nov.

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
22. 10. Salonky – malování 8.45 MûK

na hedvábné lunety
23. 10. Jazzov˘ klub – Blooser jazov˘ klub Ml˘nská 21.00 MûKS
29. 10. Travesti skupina SCEAMERS kino Svratka 19.30 MûKS

5. 11. Salonky – Ti‰novská televize 9.30 MûK
9. 11. Mam’zelle Nitouche kino Svratka 19.30 MûKS

12. 11. Ti‰novsk˘ kras knihovna 17.00 MûK
– historie a souãasnost

18. 11. Pln˘ kapsy ‰utrÛ kino Svratka 19.30 MûKS
19. 11. Trampoty ãertíka Culínka kino Svratka 9.00, 16.30 MûKS
25. 11. KPH – Duo Teres sál MûKS 19.30 MûKS

V˘stavy

Datum Akce Místo
17. 10. – 1. 11. Zuzana Gavlasová – obrazy a keramika JamborÛv dÛm
14. 11. – 30. 11. Zdenûk Kopeck˘ – obrazy JamborÛv dÛm
23. 5. – 28. 2. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum
8. 11. – 17. 11. Îidle Du‰ana Tejkala Podhorácké muzeum
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

25. 10. 2009
v 15 a v 16 hod.
Filipova dobrodruÏství
aneb do Zemû zdraví
(Divadlo Oveãka)

Filipova dobrodruÏství vás zavedou
do Zemû zdraví, kde vám bájeãn˘ doktor
Pfiíroda a spousta zvífiátek pomÛÏe nau-
ãit se, jak se starat o své zdraví. Kluci

Filip a Tom tak poznají spolu s dûtmi,
jak je dÛleÏité pít ãistou vodu, skákat
jako klokan, b˘t na ãerstvém vzduchu,
mít rád ovoce jako opiãka Julãa a u toho
v‰eho se je‰tû zpívá a hraje. TakÏe
vzhÛru do tajemné Zemû zdraví!

Cena vstupenky je pro dítû 50,- Kã
a pro dospûlého 80,- Kã. Je nutné se pfie-
dem pfiihlásit na tel.: 604 871 943 nebo
pfiímo v Matefiském centru Studánka.

KaÏdé úter˘ 18.00 – 19.30 hod.
KrouÏek Cuchanina – program:
27. 10. 2009 Pletení z papíru – zvonky
12. 11. 2009 Smaltování na vafiiãi, kurz
2 – 3 hodiny, cena 330,- Kã

Jinde

Datum Akce Místo
4. 10. – 31. 10. Slovo a cesty Libu‰ina galerie

28. 10. – 8. 11. V̆ stava – Stanislav Bûlík Doubravník, stará radnice
4. 9. – 31. 10. Obrazy mého srdce – Helena PraÏáková Domov sv. AlÏbûty
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3. 11. 2009 Kvûtináãe – zvonek
(ubrousková technika)

Cviãení pro posílení pánevního dna
Trápí vás bolesti v zádech? Bolesti

kyãlí? Bolesti kostrãe? Máte problém
udrÏet moã? Pfiijìte si zacviãit a dozvû-
dût se, jak posílit svaly pánevního dna
a pfiedejít tak nepfiíjemn˘m bolestem.
Odbornû vede Lucia Jefiábková, fyziote-
rapeutka.
Kam: Matefiské centrum Studánka Ti‰nov

Kvûtnická 821 (200 metrÛ vlevo
nad Z·)

Kdy: kaÏdou stfiedu 16 – 17 hod.
S sebou: pohodlné obleãení

Cviãení pro tûhotné
Bûhem tûhotenství mohou Ïenu trá-

pit bolesti v zádech, které jsou vût‰inou
zpÛsobeny ‰patn˘m drÏením tûla a uvol-
nûn˘mi vazy. Máte-li chuÈ si zacviãit
a dozvûdût se, co dûlat, pfiijìte. Odbornû
vede Lucia Jefiábková, fyzioterapeutka.
Kam: Matefiské centrum Studánka Ti‰nov

Kvûtnická 821 (200 metrÛ vlevo
nad Z·)

Kdy: kaÏdou stfiedu 17.00 – 18.00 hod.
S sebou: pohodlné obleãení
Pro tûhotné maminky jsou k dispozici
míãe, overbally, podloÏky na cviãení.

Vánoãní dárky pro dûti
z dûtsk˘ch domovÛ

Matefiské centrum Studánka ve spo-
lupráci s Dûtsk˘mi domovy v Ti‰novû
a v Pfiedklá‰tefií pfiipravilo projekt,
jehoÏ cílem je nákup dárkÛ pod vánoãní
stromeãek pro dûti z dûtsk˘ch domovÛ.
Popis projektu:
– kaÏdé dítû z dûtského domova si na-

psalo svoje pfiání
– pfiání je umístûno od 22. fiíjna 2009 na

vánoãním stromeãku v Matefiském

centru Studánka Ti‰nov, Kvûtnická
821 (200m vlevo nad ‰kolou)

V‰e ostatní je uÏ na Vás! Pfiijìte a splÀte
konkrétní pfiání konkrétního dítûte.
Kdy: Po – Pá 9 – 12

St 15 – 18
nebo si mÛÏete náv‰tûvu domluvit na
tel. 604 871 943, e-mail studanka@atlas.cz
ZpÛsob:
– v Matefiském centru Studánka si vy-

berete Vám blízk˘ dárek
– zakoupíte ho, zabalíte a pfiinesete zpût

k nám do konce listopadu 2009
– na zaãátku prosince dárky vyzvedne

JeÏí‰ek, aby je v prav˘ okamÏik pfie-
dal

Dûti mûly jednoduchá pfiání, která
zvládnete splnit. Cena dárku je
cca 200,- Kã.
MoÏná chcete podpofiit dobrou vûc, ale
váháte, aby Va‰e finanãní prostfiedky
pomohly. Na ná‰ projekt se mÛÏete
spolehnout!

Lenka Vlasáková
koordinátorka MC Studánka

Persefona je obãanské sdruÏení po-
skytující odborné sociální poradenství
osobám star‰ích 18 let, které jsou obûtí
domácího násilí, znásilnûní a sexuál-
ního zneuÏívání. Jsme tu také pro ty,
ktefií se obûtem uvedeného pfiíkofií snaÏí
pomoci.
Co je domácí násilí?

Tímto pojmem se oznaãuje fyzické,
psychické a sexuální násilí mezi part-
nery, které se odehrává v soukromí,
je opakované a má vzrÛstající tendenci.
Zahrnuje ve‰keré násilí, které probíhá
za zdmi domova. MÛÏe smûfiovat nejen
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k partnerÛm a manÏelÛm, ale i ke sta-
r˘m lidem, dûtem a zdravotnû postiÏe-
n˘m. Vyskytuje se v pfiípadech, kdy lze
konstatovat nerovnováhu moci.
Rádi bychom Vás upozornili na zmûnu.

Obãanské sdruÏení Persefona bude
poskytovat odborné sociální pora-
denství kaÏdé druhé pondûlí v mûsíci
(12. fiíjna, 9. listopadu, 14. prosince)
od 14 do 18 hod, v Matefiském centru
Studánka o. s., Kvûtnická 821.

Po pfiedchozí konzultaci je moÏné si
domluvit i jin˘ termín a to na mobilní
lince 737 834 345 nebo na pevné lince
545 245 996 v pracovní dny v ãase
9 – 17 hod.

Persefona o. s. Jiráskova 8, 602 00 Brno
domacinasili@persefona.cz

www.persefona.cz

„Podpofieno gran-
tem z Islandu,
Lichten‰ t e jnska
a Norska v rámci
Finanãního mecha-

nismu EHP a Norského finanãního me-
chanismu prostfiednictvím Nadace roz-
voje obãanské spoleãnosti.“

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

www.ddm-tisnov.cz

Smaltované
‰perky
Znovu pofiádáme
kurz smaltování

pro zaãáteãníky i pokroãilé. S sebou:
pracovní obleãení a pfiezÛvky. Na kurz
je nutné pfiihlásit se pfiedem, poãet míst
je omezen. Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í infor-
mace: Dá‰a Lazarová tel.: 731 507 220,
e-mail: lazarova@ddm-tisnov.cz.

Nedûle 25. 10. 2009 v 10.00 – 15.00 hod.
Cena kurzu 560,- Kã

Ti‰novsk˘ poklad
Nová akce – tip na podzimní akãní

vycházku s GPS navigací!
Hledání pokladÛ v okolí Ti‰nova po-

mocí GPS ve stylu celosvûtové hry geo-
caching.
Trasa: 2 – 3 km, ãasová nároãnost asi
2 – 3 hod., urãeno pro rodiãe s dûtmi,
doporuãen˘ vûk od 6 let, kaÏdé dítû pfii-
nese jednu malou vûc (hraãku z kinder
vajíãka apod.)
Startovné dobrovolné, na konci obãer-
stvení.
Termín: 28. 10. (st. svátek) 9 – 12 hod.
Pfiihlá‰ení a informace:
hybl.jaromir@ddm-tisnov.cz
tel.: 776 647 344

Podzimní prázdniny s Domeãkem
– celodenní program pro dûti v dobû
‰kolního volna

ãtvrtek 29. 10. Prázdniny s drakem
pátek 30. 10. ZOO Olomouc – Svat˘

Kopeãek (i pro rodiny a vefiejnost)

Prázdniny s drakem
– celodenní program pro dûti

K podzimu patfií vyrábûní a pou‰tûní
drakÛ. Dopoledne budeme vyrábût a od-
poledne pÛjdeme pou‰tût draky.
Program bude doplnûn o hry, stolní fot-
bálek, ping-pong apod.
Pro holky a kluky od 7 let.
ãtvrtek 29. 10. od 9 – 15 hod.
Cena: 100,- Kã (v cenû je obûd a pití)
S sebou: pfiezÛvky a sportovní obleãení
pro pobyt venku, provázek na pou‰tûní
draka
Pfiihlaste se do 26. 10.!

ZOO Olomouc – Svat˘ Kopeãek
– podzimní v˘let do jedné na‰í

zajímavé ZOO
Kromû pavilonÛ opic, Ïiraf, netop˘rÛ,
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medvûdÛ, ‰elem aj. je zde velmi atrak-
tivní velk˘ pfiírodní v˘bûh pro makaky.
Náv‰tûvnicky jde o jednu z nejatraktiv-
nûj‰ích expozic. Doplnûná je dfievûnou
lávkou zavû‰enou 7 metrÛ nad údolím
a dlouhou 41 metrÛ. V̆ bûhem mohou
odváÏnûj‰í náv‰tûvníci projít nejprve
pfies most a pak volnû po stezce pfiímo
mezi zvífiaty.

Raritou olomoucké zoo je vyhlídková
vûÏ vysoká 32 metrÛ. MÛÏeme z ní pozo-
rovat zvífiata v zoo, obdivovat barokní
architekturu baziliky Nav‰tívení Panny
Marie, sledovat panoráma Olomouce
a jeho okolí nebo za jasného poãasí
shlédnout siluetu JeseníkÛ a Pradûd
(www.zoo-olomouc.cz). Pokud bude pfiíz-
nivé poãasí, nav‰tívíme pfiímo v zoo
Dûtské lanové centrum Lanáãek pro
dûti 3 – 12 let (http://www.lanovecent-
rum.cz/lanacek/fotogalerie.php)

Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘. MÛÏe
s námi jet samotné dítû ‰kolního vûku
nebo dítû s rodiãi nebo prarodiãi, ale
i sám dospûl˘.
Odjezd autobusu od DDM Ti‰nov je
v pátek 30. 10. v 8.00 hod.
Pfiedpokládan˘ návrat v 17.00 hod.
Cena: dítû 3 – 15 let a studenti 350,- Kã

dítû do 3 let 290,- Kã
dospûl˘ 390,- Kã

V cenû je doprava autobusem a vstupné
do ZOO. Lanáãek: 40,- Kã (se platí
zvlá‰È aÏ na místû).
Je nutné pfiihlásit se pfiedem nejpo-
zdûji do 26. 10!
Kontakty na pfiihlá‰ení na podzimní
prázdniny (je moÏné i na jednotlivé
dny):
Dá‰a Lazarová tel.: 731 507 220 nebo
kanceláfi: 549 410 118 nebo e-mailem:
lazarova@ddm-tisnov.cz
Pfiihlá‰ky je moÏné stáhnout na:
www.ddm-tisnov.cz
DDM hledá: k renovaci star‰í sedací
nábytek, tel.: 549 410 118, 777 712 140

Hodina tûlocviku nebo
trénink Taekwon-Do?

Taekwon-Do je
druh bojového
umûní, které se

v‰ak nepouÏívá k útokÛm, ale k sebeo-
branû. Ukázku tohoto umûní jsme vy-
zkou‰eli i v hodinách tûlesné v˘chovy
u nás na ‰kole. Celá netradiãní hodina
zaãala zvlá‰tním pozdravem, základním
rozcviãením a následn˘m rozbûháním.
Pak jsme prohfiáté svaly pofiádnû pro-
táhli a byli jsme pfiipraveni na speciální
ãást tréninku (naznaãované kopy, údery,
v˘skoky…). Na konci celé hodiny se nás
mistr, tak se fiíká lidem, ktefií dostali
ãern˘ pásek v tomto umûní, zeptal,
jestli nám nepfiipadají nûjaké cviky
povûdomé? Jak by ne. Byly to prvky
z atletiky a gymnastiky. Celá hodina
byla velmi zábavná, ale fyzicky hodnû
nároãná. Dozvûdûli jsme se také, co
tento sport obná‰í, kdybychom se ho
rozhodli provozovat aktivnû. Byla by
moÏnost jezdit na závody, o víkendech
na soustfiedûní a v˘lety, v zimû na hory.
Pfied zazvonûním na konci hodiny jsme
se zase pozdravili a ‰li unavení do ‰a-
ten. Na celou hodinu ráda vzpomínám.

A abych nezapomnûla, tréninky,
které probíhají v na‰í tûlocviãnû, jsou
také moc zajímavé. Zveme v‰echny zá-
jemce o tento netradiãní sport. Pfiijìte
se podívat a zacviãit si.

Lucie Mazánková 8. C
Z· nám. 28. fiíjna

Nejkrásnûj‰í rozkvetlé
okno Ti‰novska

JiÏ 4. rokem vyhla‰uje Matefiské
centrum Studánka ve spolupráci
s Mûstsk˘m úfiadem a Mûstskou kniho-
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vnou v Ti‰novû soutûÏ o Nejkrásnûj‰í
rozkvetlé okno Ti‰novska. Letos se ‰kola
na námûstí 28. fiíjna rozhodla poprvé
zúãastnit. Na‰e ‰kola obhájila v loÀ-
ském ‰kolním roce jiÏ podruhé prestiÏní
titul Eko‰kola, snaÏíme se tedy dodrÏo-
vat zásady z tohoto titulu vypl˘vající
a jistû k nim patfií i zkrá‰lení jinak
strohé budovy. Fotit ‰kolu s rozkvetl˘mi
mu‰káty je docela tûÏké, protoÏe ‰kola
je opravdu velká a truhlíky v porovnání
s budovou malé. Pfiesto jsme letos po-
prvé vyzkou‰eli okna kvûtinami ozdobit.
Prvotní nápad vze‰el od paní fieditelky,
která sama je milovnicí mu‰kátÛ. Mladé
rostlinky vysázela v hodinû pûstitel-
sk˘ch prací paní uãitelka Eva Veãefiová
s Ïáky, poté pan ‰kolník Buãek vymys-
lel, jak ‰ikovnû upevnit truhlíky. Potom
uÏ chtûly mu‰káty jen dobrou péãi, pra-
videlné kaÏdodenní zalévání a pfiihnojo-
vání. Nejvût‰í péãi vyÏadovaly pocho-
pitelnû v dobû letních prázdnin, kdy
je ‰kola témûfi prázdná, ale sluníãko
nebralo Ïádné ohledy na dobu dovole-
n˘ch. Obãas byl „zalit˘“ i ten, kdo ‰el do
‰koly, pfiece jen tíha mu‰kátÛ truhlíky
naklonila a voda pfietekla. I pfies obãas-
nou nepfiízeÀ poãasí mu‰káty vydrÏely,
rozrostly se a jistû pfiispûly k potû‰e oka
nejen ÏákÛ a uãitelÛ, ale i kolemjdoucích
obãanÛ mûsta Ti‰nova. K na‰í radosti
pak byla témûfi pÛlroãní péãe o kvetoucí
truhlíky ocenûna a v pátek 9. 10. 2009
jsme se v ti‰novské knihovnû zúãastnili
slavnostního vyhlá‰ení O nejkrásnûj‰í
okno Ti‰novska. Získali jsme zvlá‰tní
ocenûní za zkrá‰lení námûstí 28. fiíjna.
Potû‰il nás nejen finanãní poukaz, kter˘
pouÏijeme na nákup dal‰ích rostlin na
pfií‰tí rok, ale hlavnû vûdomí, Ïe na‰e
snaha a práce má smysl.

Eva Opltová

Patfiíme mezi nejlep‰í

V pátek 9. 10. se zúãastnili Ïáci
Z· Smí‰kova tradiãního pfiespolního
bûhu o Îele‰ickou rÛÏi. Ve velmi poãet-
ném poli startujících se na‰im ÏákÛm
dafiilo a Ïluté dresy svítily vÏdy v po-
pfiedí. První místo v jednotlivcích obsa-
dily M. Vrzalová (star‰í Ïákynû)
a E. Kohoutková (mlad‰í Ïákynû), druhé
místo získali L. Dufek (mlad‰í Ïáci)
a M. Gabrielová (nejmlad‰í Ïákynû).

Velkého úspûchu v‰ak dosáhli v‰ichni
v soutûÏi druÏstev, dodrÏovali domluve-
nou taktiku, pfiekonali potíÏe a projevili
pevnou vÛli. Motivace postupu do dal-
‰ího kola byla tak velká, Ïe kromû druÏ-
stva mlad‰ích ÏákÛ, které obsadilo
druhé místo, si v‰echna ostatní druÏ-
stva odvezla místa nejcennûj‰í a tím
i dal‰í rÛÏe do ‰kolní zahrady.

15. fiíjna nás tak ãeká krajské kolo
v Hodonínû. Vûfiíme, Ïe motivace a chuÈ
po dobrém umístûní bude stejnû velká
a ani tady se na‰e ‰kola a na‰i „ÏluÈásci“
neztratí.

VV

Setkání se Ïáky a uãiteli
ze Seredi

Závûr mûsíce záfií byl v Z· Smí‰kova
kaÏdoroãnû spojen s náv‰tûvou a setká-
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ním s kolegy uãiteli ze ‰koly
J. A. Komenského v Seredi. Jsem velice
rád, Ïe jsme i letos navázali na pûknou
tradici vzájemn˘ch setkávání z let mi-
nul˘ch a 25. záfií jsme tak mohli pfiivítat
v Ti‰novû poãetnou delegaci dûtí a uãi-
telÛ ze Slovenska.

Hlavní náplní náv‰tûvy tentokrát
nebylo pouze sportovní utkání na‰ich
a slovensk˘ch dûtí v atletice, basketbalu
a malé kopané, ale i vzájemné konzul-
tace uãitelÛ nad problémy právû probí-
hající kurikulární ‰kolské reformy u nás
i na Slovensku. Souãástí byly i ukáz-
kové hodiny dramatické v˘chovy a ãtení
ve tfietí a ãtvrté tfiídû.

Oficiální pfiivítání probûhlo na ‰kol-
ním hfii‰ti za úãasti pana starosty
Ing. Franti‰ka Svobody. Poté se jiÏ na-
plno rozbûhly sportovní soutûÏe a sou-
bûÏnû s nimi i obû ukázkové hodiny,
které byly ze strany slovensk˘ch kolegÛ
velmi pûknû hodnoceny. Po obûdû se
uskuteãnilo mimofiádné metodické
sdruÏení uãitelÛ I. stupnû s v˘mûnou
vzájemn˘ch zku‰eností, na kterém
zbyl i ãas na neformální popovídání
o „krásách“ uãitelské profese. V‰e vyvr-
cholilo v odpoledních hodinách pfii slav-
nostním vyhodnocení sportovního klání
a dekorováním vítûzÛ jednotliv˘ch atle-
tick˘ch disciplín.

Vûfiím, Ïe cel˘ den, kter˘ se nesl,
i díky nadcházejícím hodÛm, ve slav-
nostním duchu, zanechal ve v‰ech
zúãastnûn˘ch spoustu pûkn˘ch záÏitkÛ.
K tomu snad pfiispûla i skuteãnost,
Ïe hlavním smyslem setkání nebyly
branky, body a poãet medailov˘ch umís-
tûní v atletice, ale moÏnost utvrdit
a prohloubit vzájemné pfiátelství
a dobré vztahy mezi obûma ‰kolami.

Závûrem bych rád podûkoval v‰em
uãitelÛm Z· Smí‰kova, firmû
Stavoprogres Brno, spol. s r. o., Odboru
kultury a ‰kolství Ti‰nov a ÏákÛm
SOU Ti‰nov za pomoc pfii realizaci spo-
leãného setkání obou druÏebních ‰kol.

Mgr. Michal Komprs, fieditel ‰koly

Úspû‰ní úãastníci
vûdomostní soutûÏe
„ÎIRAFA“ na MZLU Brno

V pátek 18. 9. se dvû druÏstva ÏákÛ
na‰í ‰koly zúãastnila vûdomostní sou-
tûÏe „ÎIRAFA“ (Ïivot, radost, fantazie)
pofiádané v rámci Festivalu vûdy na
Mendlovû zemûdûlsko-lesnické univer-
zitû v Brnû.

Na 8 stanovi‰tích rozmístûn˘ch
v rÛzn˘ch odborn˘ch uãebnách a labora-
tofiích soutûÏící plnili nejen teoretické,
ale i pokusné laboratorní úkoly z oborÛ
botaniky, zoologie, chemie, fyziky, v˘-
tvarného umûní a architektury.

A druÏstva na‰í ‰koly si vÛbec ne-
vedla ‰patnû – druÏstvo chlapcÛ
z 9. B ve sloÏení Suchomel Vít, Fojt
Martin, Martínek David, Chutn˘ Jan
a ·afáfi Martin obsadili krásné 5. místo
z celkového poãtu 35 soutûÏících druÏ-
stev se ztrátou pouh˘ch 6,5 bodu na
vítûze – Blahopfiejeme!

Na‰e mlad‰í druÏstvo dûvãat z 8. B ve
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sloÏení Zweinerová Jitka, Tesafiová
Martina, Ivanisková Lenka, Kadlecová
Veronika, Pilátová Radka a Holasová
Nikol bylo oproti chlapcÛm v nev˘hodû,
neboÈ s chemií teprve zaãínají. Pfiesto se
stateãnû snaÏily na v‰ech stanovi‰tích
a z Ïádného neodcházely bez bodÛ, za
coÏ si urãitû zaslouÏí velkou pochvalu.
Umístily se na 28. místû a odcházely
s nad‰ením a odhodláním zúãastnit se
této soutûÏe i pfií‰tí rok.

A. J., Z· Smí‰kova

Ti‰novské dûti opût v Anglii

Ve dnech 3. – 10.fiíjna t. r. se Ïáci
základní ‰koly Smí‰kova jiÏ podruhé
zúãastnili jazykovû-poznávacího
zájezdu do Anglie. Tentokrát odjelo
42 ÏákÛ 7. – 9. roãníku  v doprovodu
pí. uã. Mgr. Z. Kulové, Mgr. M. Nûmcové
a Mgr. D. Zacpalové. Zájezd jsme orga-
nizovali ve spolupráci s cestovní kance-
láfií STUDENT AGENCY, která má se
zaji‰Èováním podobn˘ch programÛ dlou-
hodobé zku‰enosti. Cestovali jsme auto-
busem a pfies kanál  La Manche z Calais
do Doveru  a zpût jsme se pfieplavili tra-
jektem. Po celou dobu pobytu nás dopro-
vázela zku‰ená prÛvodkynû Irena
Tichá.

Pobyt byl rozdûlen na ãást jazykovou
a ãást poznávací. Îáci absolvovali bû-
hem tfií dnÛ 12 hodinov˘ jazykov˘ kurs

pod vedením anglick˘ch uãitelÛ v jazy-
kové ‰kole ve mûstû WORTHING na
jihu Anglie v hrabství Sussex. V̆ uka
probíhala v˘hradnû v angliãtinû a byla
zamûfiena na konverzaci a nûkteré gra-
matické jevy podle pokroãilosti ÏákÛ.
Dûti oceÀovaly zejména hravou formu
v˘uky, u které nechybûla legrace a vtip
a samozfiejmû i velká  trpûlivost jejich
anglick˘ch uãitelÛ. Na závûr tohoto
kursu dostali v‰ichni Ïáci certifikát
o jeho absolvování, kter˘ kromû úrovnû
pokroãilosti obsahoval i struãné zhodno-
cení jejich práce v hodinách.

Dal‰í rozvíjení jazykov˘ch doved-
ností ÏákÛ probíhalo v rámci jejich
komunikace v hostitelsk˘ch rodinách ve
Worthingu. Dûti byly ubytované po 2 aÏ
3 a musely v rodinû zvládnout bûÏnou
domluvu o jídle, denním ãasovém roz-
vrhu, o ‰kole i o Ïivotû v Anglii a u nás
atd. Zhostily se toho velmi dobfie,
kaÏd˘ podle sv˘ch znalostí angliãtiny
i obecn˘ch komunikaãních dovedností.

Dûti mûly moÏnost porovnat ang-
lick˘ dÛm s domem ãi bytem vlastním
a zjistily, co pfiesnû znamená slovo
lunch, toast, dinner a marmelade
a také, Ïe tradiãní anglická snídanû se
slaninou, vejci a fazolemi se podává
spí‰e o víkendu jako brunch, protoÏe
bûÏnû se snídají spí‰ cereálie v‰eho
druhu a toasty.

Neménû dÛleÏitou ãástí pobytu byly
v˘lety. Cestou do Worthingu jsme na-
v‰tívili pÛvabn˘ Leeds Castle, kde je
v rozlehlém anglickém parku zámek
i muzeum obojkÛ a pfiírodní bludi‰tû
z kefiÛ, kterému se anglicky fiíká maze.
Velk˘m záÏitkem pro v‰echny byla
prohlídka historické lodi HMS Victory,
které velel v bitvû u Trafalgaru
admirál Nelson, a námofiního muzea
v Portsmouthu. Nav‰tívili jsme i sídlo
rodu NorfolkÛ Arundel Castle, hlavní
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mûsto hrabství Sussex Chichester
a krásnou gotickou katedrálu
v Salisbury. Prohlédli jsme si také pre-
historick˘ kamenn˘ kruh Stonehenge
a toulali jsme se po bíl˘ch útesech
Seven Sisters. Poslední den jsme strá-
vili v Lond˘nû, spatfiili jsme celé mûsto
jako na dlani z obfiího vyhlídkového
kola zvaného London Eye, pro‰li jsme
se po znám˘ch námûstích Trafalgar
Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square a den jsme zakonãili v Madame
Tussauds ve spoleãnosti voskov˘ch
figurín mnoha znám˘ch osobností. Pfii
krátk˘ch rozchodech  si dûti pfii nakupo-
vání suven˘rÛ a obãerstvení i dárkÛ pro
své blízké opût mohly vyzkou‰et, jak ro-
zumí bûÏné angliãtinû a jak pohotovû
jsou schopny reagovat. Nûktefií také zji-
stili pomûrnû brzy, jak zrádné mÛÏe b˘t
nakupování za anglické libry, protoÏe
vût‰ina cen zboÏí, které kupovali, se po-
hybovala v librách v fiádu jednocifer-
n˘ch ãísel.

Závûrem je tfieba fiíci, Ïe t˘denní po-
byt v Anglii byl pro vût‰inu dûtí první
zku‰eností s anglicky mluvícím prostfie-
dím. Byla to pro nû zku‰enost velmi
cenná, která bude urãitû  silnou moti-
vací pro jejich dal‰í studium angliãtiny
a pro jazykové pobyty v budoucnu.
Z hlediska ‰koly se jednalo o dal‰í dÛle-
Ïit˘ krok v rozvíjení jejího zamûfiení na
v˘uku jazykÛ.

Dal‰í podobn˘ pobyt bude jistû
následovat.

Mgr. D. Zacpalová

Ti‰novská 50 a vrtochy
podzimu

V sobotu 10. fiíjna se konal 39. roãník
turistického pochodu Ti‰novská pade-
sátka. Vlastní akci pfiedcházela pfiíprava

pûti tras, které v úvodní ãásti smûfio-
valy z mûsta po levém bfiehu proti
proudu fieky Svratky do ·tûpánovic.
Tam se trasy rozdûlovaly a podle své
délky vedly buì úpatím Jahodné do
Lomniãky a Ti‰nova (11 km), nebo stou-
paly strmû po Ïluté znaãce na Veselí
a vracely se pfies Lomnici (18 km), nebo
smûfiovaly na Ochoz aÏ k vrcholové
partii S˘kofiské pahorkatiny (25 km).
Del‰í trasy 35 a 50 km v‰ak ze ·tûpá-
novic pokraãovaly podle fieky aÏ do
Doubravníku a po pfiekonání strmého
stoupání do KfiíÏovic odboãila nejdel‰í
trasa na ãervenou znaãku a vedla aÏ za
obec âernovice dále k vrcholu Znûcko.
Krat‰í 35km trasa odboãila k hájence na
S˘kofii a vracela se spolu s 25 km okru-
hem pfies Lomnici. Tam se trasy na
nové cyklostezce v obofie spojily s 50 km
trasou a vedly spoleãnû údolím potoka
Besének  do ·erkovic a z Lomniãky pak
úpatím Kvûtnice k ti‰novské sokolovnû.
Na v‰ech trasách mûli pofiadatelé
z KâT Ti‰nov kontrolní stanovi‰tû. A Ïe
pochodníkÛm v pfiírodû pûknû vytrávilo,
pfii‰lo v‰em vhod obãerstvení – ãaj, chléb
se sádlem a cibulí.

Jediné, co se snaÏilo ovlivnit náladu
úãastníkÛ i samotn˘ch pofiadatelÛ po-
chodu, bylo od samého rána poãasí.
Z poãátku bylo vcelku sucho, takÏe kdo
vyrazil jiÏ v 6 hodin ráno na nejdel‰í
trasu, u‰el pûkn˘ kus cesty, neÏ zaãalo
drobnû pr‰et. Ti, co se vydali na pochod
kolem 9. hodiny, uÏ museli vyndat plá‰-
tûnky a de‰tníky. Nûktefií si poãkali
v místû startu, aÏ nárazov˘ dé‰È ustane
a pak teprve vy‰li, av‰ak nûkolik rodiãÛ
s dûtmi nebylo na zmûnu poãasí pfiipra-
veno a svÛj v˘let nezakonãili v cíli.
·koda, protoÏe se zanedlouho poãasí
umoudfiilo a aÏ odpoledne se objevilo
drobné mrholení. Ve vy‰‰ích partiích
byla dokonce mlha, a tak bohuÏel nebylo
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nic moc vidût. To uÏ ale byli mnozí
z krat‰ích tras doma a jistû nelitovali.

Z reakcí fiady ze 194 pochodníkÛ
vím, Ïe se jim trasy líbily stejnû jako
nové diplomy a Ïe v pohodû proÏili první
skuteãn˘ podzimní den tohoto roku.
Diplom v cíli za svÛj v˘kon dostali i nûk-
tefií pejskové a jedni rodiãe zaregistro-
vali dokonce oãekávané miminko, které
se narodí na  pfielomu roku.

A na závûr trochu ãísel, které sdûlili
pofiadatelé: trasa T11 mûla úãast 69 po-
chodníkÛ, 52 bylo na trase T18. Okruh
v délce 27 km ‰lo 21 lidí a na trase T35
bylo 12 zku‰en˘ch turistÛ. Nejdel‰í
trasu absolvovalo 40 vytrvalcÛ. Na ko-
lech jela necelá desítka úãastníkÛ a za
zmínku stojí v˘kon kaÏdoroãního úãast-
níka pana Ivo ·ikuly z Bystfiice n. P.,
kter˘ tradiãnû pokofií pû‰ky 50 km
v ãase kolem 6,5 hodiny.

(FJM)

Akce Centra sociálních
sluÏeb Ti‰nov v listopadu 2009
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

4. 11. – stfieda – Plavání
a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích

Cena zájezdu 130,- Kã – zahrnuje do-
pravu i vstupné. Odjezd od Domu s pe-
ãovatelskou sluÏbou, Králova ulice
v 13.30 hodin. Autobus dále zastavuje
u Podhorácké restaurace, na Humpolce
a na sídli‰ti Pod Klucaninou.
Pfiedpokládan˘ návrat v 17 hodin.
V˘hradnû pro úãastníky zájezdu je
hodinu zamluven plaveck˘ bazén,
relaxaãní bazén s perliãkov˘mi lÛÏky
a sedátky, vífiivá vana, infrasauna.
Dal‰í plavání: 18. 11.

25. 11. – stfieda – Prodejní vánoãní
v˘stava

V prostoru vedle jídelny DPS
Králova od 9.00 do 13.00. Bude moÏné si
prohlédnout a koupit háãkované deko-
race od paní Fabiánové, drhané deko-
race paní Juraãkové, vy‰ívaná pfiáníãka
od paní Bártové a dal‰í.

Od 14.00 probûhne vánoãní dílna
s aranÏérkou Lenkou Miholovou, kde si
jako jiÏ tradiãnû budete moci vyrobit
adventní vûnce, ‰toly nebo svícny.

Zaãátkem adventu je v plánu zájezd
na vánoãní v˘stavu, jarmark nebo
podobnou akci. Datum a místo bude
upfiesnûno.

Na akce srdeãnû zveme v‰echny
ti‰novské seniory.

Den otevfien˘ch dvefií v Centru
sociálních sluÏeb Ti‰nov

Dne 8. 10. 2009 se uskuteãnil první
Den otevfien˘ch dvefií v Centru sociál-
ních sluÏeb v Ti‰novû. PfiestoÏe zaãátek
akce byl ohlá‰en na 9.00 hodin, jiÏ po
osmé se objevili první zájemci. A dal‰í
pfiicházeli. Zájem o to, vidût prostory
„penzionu“, nás pfiíjemnû pfiekvapil.
âasto chodily celé rodiny, vãetnû mal˘ch
dûtí. AÏ nûkolik desítek náv‰tûvníkÛ si
prohlédlo jídelnu, knihovnu a pokoj pro
krátkodobé ubytování seniorÛ. V tûloc-
viãnû bylo moÏné vyzkou‰et si masáÏ
nohou chÛzí po oblázcích, v pfiísálí jí-
delny v‰ichni obdivovali v˘robky ruã-
ních prací seniorek z DPS. Velk˘ zájem
byl také o náv‰tûvu bûÏného bytu – do
nich nechaly nahlédnout ochotné obyva-
telky. Mnozí pfii‰li se zájmem o kon-
krétní informace t˘kající se bydlení
v domû s peãovatelskou sluÏbou, o moÏ-
nostech peãovatelské sluÏby a dal‰í na-
bídce Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov.

Vzhledem k úspû‰nosti této akce
pfiedpokládáme, Ïe pfií‰tí rok bude den
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otevfien˘ch dvefií opût. Do „penzionu“ se
v‰ak mÛÏete pfiijít podívat i kdykoliv
jindy – aÈ uÏ na nûjakou spoleãenskou
akci nebo se informovat na na‰e sluÏby. 

Dûkuji v‰em, ktefií se jakkoliv podí-
leli na pfiípravû a prÛbûhu Dne otevfie-
n˘ch dvefií.

Ing. Bc. Jana Wildová
fieditelka Centra sociálních sluÏeb

Ti‰nov, pfiíspûvkové organizace

Ubytování v DPS – odpovûdi
na nejãastûj‰í dotazy 
Kde si mohu zaÏádat o ubytování
v Domû s peãovatelskou sluÏbou?

Nejlep‰í je pfiijít osobnû do kanceláfie
fieditelky CSS a potfiebné tiskopisy si
vyzvednout. Je moÏné si je také stáh-
nout na stránkách www.css.tisnov.cz.
Kdo si mÛÏe zaÏádat o ubytování
v Domû s peãovatelskou sluÏbou?

Îadatel musí pobírat starobní dÛ-
chod nebo pln˘ invalidní dÛchod a musí
b˘t sobûstaãn˘. To znamená, Ïe je scho-
pen Ïít sám v bytû, jen s pfiípadnou
v˘pomocí peãovatelské sluÏby. SvÛj
zdravotní stav musí Ïadatel doloÏit
vyjádfiením lékafie.
MÛÏe si podat Ïádost i nûkdo,
kdo nebydlí v Ti‰novû?

MÛÏe. B˘t obãanem Ti‰nova není
podmínka pfii podání Ïádosti, ale je to
v˘hoda. Mimoti‰nov‰tí ãekají déle.
Platí se nûco pfii nástupu do DPS?

Ne. Îádn˘ jednorázov˘ poplatek se
neplatí. Pfied ubytováním na DPS je
nutné pouze absolvovat vstupní pro-
hlídku u lékafiky na DPS.
Jaké jsou ãekací doby na byt v DPS?

Je tfieba poãítat s ãekací dobou ales-
poÀ tfii, ãtyfii roky. V‰echny byty v DPS
jsou obsazeny, takÏe dal‰í nájemník
mÛÏe bydlet aÏ po uvolnûní bytu nájem-
níkem pfiedchozím. Nelze odhadnout,
kolik bytÛ se za rok uvolní a kdy tedy

pfiijde fiada na konkrétního Ïadatele.
KdyÏ  je Ïadatel v pofiadníku
„na fiadû“, musí se nastûhovat?

Není povinné byt pfiijmout. Îadatel
mÛÏe ponechat Ïádost v evidenci a po-
sunout dobu, kdy se ubytuje, na pozdûji. 
Je moÏné si vybrat, ve kterém
bytû budu bydlet?

Pokud má Ïadatel nûjaké poÏadavky
na byt, mÛÏe je uvést v Ïádosti. Je tfieba
poãítat s tím, Ïe ãím více je poÏadavkÛ,
tím déle musí Ïadatel ãekat v pofiadníku.
Jak vlastnû funguje bydlení
v domû s peãovatelskou sluÏbou?

KaÏd˘ obyvatel DPS má nájemní
smlouvu na byt – buì jednogarsoniéru
nebo dvojgarsoniéru (ty se pfiidûlují
párÛm). Jedná se o jeho soukromí, kam
nikdo z vedení Centra nebo z peãova-
telek nesmí bez souhlasu nájemníka.
V DPS není Ïádn˘ spoleãn˘ reÏim ve
smyslu budíãku, snídanû apod., platí
zde pouze domovní fiád. Ubytovan˘ si
sjednává  peãovatelskou sluÏbu a platí
za provedené úkony.
Kolik zaplatí nájemník v DPS
mûsíãnû? 

Nájemné spolu se zálohami na vodu,
teplo, elektfiinu se u jednogarsoniér ve-
jde do cca 3000,- Kã, u dvojgarsoniér do
5000,- Kã. Peãovatelská sluÏba a obûdy
se sjednávají individuálnû. Snídanû
a veãefie nezaji‰Èujeme.
Je moÏné mít v DPS psa?

Ne. Chov jak˘chkoliv zvífiat v DPS
není moÏn˘.
Co se stane, kdyÏ se zdravotní stav
obyvatele DPS v˘raznû zhor‰í?

V pfiípadû zhor‰ení zdravotního
stavu, kdy obyvatel DPS nebude splÀo-
vat podmínky pro dal‰í pobyt, je ãasto
nutné  pfiemístûní do zafiízení s celo-
denní o‰etfiovatelskou péãí (Domov pro
seniory, Domov se zvlá‰tním reÏimem
apod.) nebo do péãe rodiny. Na DPS
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Králova jsou zfiízeny pokoje s intenzivní
peãovatelskou sluÏbou, je jich v‰ak
pouze 7 a nelze zde umístit osoby,
jejichÏ zdravotní stav vyÏaduje kom-
plexní o‰etfiovatelskou péãi nebo vede
k naru‰ení souÏití v domû s peãovatel-
skou sluÏbou.

Pozvánka na
XXXIV. podzimní
mezinárodní expozici
minerálÛ, Ti‰nov
6. – 8. listopadu 2009

Leto‰ní v pofiadí jiÏ 65. ti‰novská
expozice minerálÛ se koná ve dnech
6. – 8. listopadu 2009 v pátek, sobotu
a v nedûli v ti‰novské sokolovnû
a v gymnáziu. Pro vefiejnost bude expo-
zice pfiístupná v pátek od 11 do 19 ho-
din, pfiiãemÏ oficiální zahájení je v pátek
ve 12.00 hodin. V sobotu bude na‰e
expozice otevfiená pro vefiejnost od 9.00
do 19.00 a v nedûli od 9.00 do 16.00 ho-
din. Náv‰tûvu v‰ak neodkládejte na ne-
dûli po 15. hodinû, protoÏe v uvedenou
dobu jiÏ nûktefií vystavovatelé budou
„balit“. Ti‰novská expozice minerálÛ je
bezesporu nejvût‰í akcí  svého druhu ve
v˘chodní Evropû a jedna z nejv˘znam-
nûj‰ích evropsk˘ch mineralogick˘ch
akcí vÛbec,  která se tû‰í mimofiádné po-
zornosti na‰ich i zahraniãních jak vysta-
vovatelÛ, tak náv‰tûvníkÛ. Oproti minu-
l˘m roãníkÛm nedochází k podstatn˘m
zmûnám – zÛstává diferencované
vstupné na jednotlivé dny – v pátek
30,- Kã, v sobotu do 14 hodin 70,- Kã,
v sobotu po 14 hodinû 40,- Kã a v nedûli
20,- Kã pro osobu a den. Rozdíln˘mi
cenami vstupného  se snaÏíme utlumit
sobotní nával, na podzim neb˘vá v so-
botu v sokolovnû ãi v gymnáziu v dobû
mezi 10. aÏ 13. hodinou k hnutí, proto se

snaÏíme diferencovanou cenou o pfiesun
náv‰tûvníkÛ na sobotní odpoledne a na
nedûli. Pro ty, co nechtûjí ãekat v sobotu
pfied pokladnou v sokolovnû, bude v so-
botu dopoledne moÏnost zakoupení
vstupenky i v gymnáziu. Nebo dal‰í ra-
da, mÛÏete nav‰tívit i bez vstupenky ex-
pozici v základní ‰kole. Tam je sice je-
nom asi 10% z toho, co je v sokolovnû,
ale i to stojí za to. Mezitím se fronta
pfied pokladnou urãitû zmen‰í. Pro
‰kolní zájezdy nad 15 osob, pokud se
pfiedem ohlásí, je v pátek zlevnûné
vstupné 20,- Kã na osobu. Poãet vysta-
vovatelÛ bude pfies 260, z ãehoÏ bude
70 zahraniãních. Budou to vystavova-
telé z 15 evropsk˘ch zemí a jeden
z Austrálie, kter˘ bude vystavovat
drahé opály. Z Berlína pfiijede Nancy
Lie s minerály ãi spí‰ ‰perky vzdálené

âíny a ze vzdáleného Novosibirska paní
Ludmila Gnûdková. Doporuãujeme Vám
v‰ak nav‰tívit expozici pana Ficiána
z Brna – zde vystavují svoje v˘robky
– kartónové dárkové krabiãky zrakovû
postiÏení. Jsou opravdu hezké a celá
fiada na‰ich vystavovatelÛ si jiÏ u nich
objednala jejich v˘robky. Vystavují
v gymnáziu v druhé tfiídû na pravé
stranû od vchodu. Ná‰ zájem o jejich v˘-
robky jim dodává pocit sebevûdomí
a prospû‰nosti. Kupte si tam nûco
– jejich v˘robky nejsou drahé a prospû-
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jete dobré vûci. Co se t˘ãe minerálÛ, tak
tam bude opût pestrá paleta z celého
svûta i nepfieberné mnoÏství drobn˘ch
‰perkÛ z polodrahokamÛ a pro nároãné
i z drahokamÛ. Pokud jde o náv‰tûv-
níky, oãekáváme úãast pfies 9.000 ná-

v‰tûvníkÛ z celé na‰í republiky i ze sou-
sedních státÛ. K dispozici bude i dal‰í
jiÏ 26. ãíslo „Zpravodaje“ Mineralogic-
k˘ch expozic v Ti‰novû v celobarevném
provedení  i s termíny dal‰ích mineralo-
gick˘ch akcí pro zbytek roku 2009 a ter-
míny ti‰novsk˘ch i dal‰ích burz pro rok
2010, jako i adresy firem a vystavova-
telÛ. A i tentokrát s hornickou písní.
Úvodní ãlánek je vûnován 20. jubileu
ukonãení tûÏby na dole R¤ Ol‰í
a témuÏ jubileu sametové revoluce.
Dále je tam ãlánek o náv‰tûvû jubi-
lejní 60. Internationale Freiberger
Mineralienbörse, patrnû nejstar‰í burze
minerálÛ vÛbec. Zájemci si „Zpravodaj“
mohou zakoupit v prÛbûhu expozice

u ‰atny v sokolovnû. RovnûÏ si tam
mÛÏete zakoupit  pohled  s ti‰novskou
sokolovnou a rovnûÏ i pohlednice
s minerály uranov˘ch dolÛ v Dolní
RoÏínce. Akci, na kterou srdeãnû zveme
v‰echny zájemce ze ‰irokého okolí, po-
fiádá SOKOL Ti‰nov ve spolupráci
s Gymnáziem v Ti‰novû a Muzeem
Brnûnska v Pfiedklá‰tefií pod patronací
Mûstského zastupitelstva v Ti‰novû,
s odbornou garancí mineralogicko-pet-
rografického oddûlení Moravského zem-
ského muzea v Brnû a Odborné skupiny
mineralogie âeské geologické spoleã-
nosti a s mediální spoluprací s âesk˘m
rozhlasem Brno. Nenechejte si ujít jedi-
neãnou pfiíleÏitost zhlédnout minerály
z celého svûta ãi nakoupit si dárky
u nás v sokolovnû a potû‰it své blízké
hezk˘m pfiívûskem ãi jin˘m ‰perkem
s prav˘m kamenem anebo hezk˘m
kamenem do vitríny. Pokud by Vám to
nevy‰lo, tak dal‰í, v celkovém pofiadí jiÏ
66. ti‰novská mineralogická expozice,
bude na jafie 30. 4. – 2. 5. 2010.

NAZDAR a na shledanou s Vámi
v ti‰novské sokolovnû a v gymnáziu pfii
mezinárodní expozici se tû‰í v˘bor TJ
SOKOL Ti‰nov.

(Ing. Andrej Suãko)

PS: Informace na telefonu 549 415
332 (Ing. Suãko), T/F 549 413 175, mobil
604 474 571 (Ing. Jefiábek), e-mail:
sokoltisnov.min@wo.cz; nebo na strán-
kách www.sokol-tisnov.wz.cz

LISTOPAD ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 7. 11. 8.00 stol. tenis – Ïactvo  + muÏi Okresní pfiebor
UPOZORNùNÍ vchod pro diváky je ze dvora.

20.00 futsal, I. FC Kvûtnice – Kalábek Brno
Nedûle 8. 11. 17.00 házená – muÏi A, Telnice
Sobota 14. 11. 10.00 volejbal – muÏi, Sokol Dûdice

13.00 volejbal – muÏi, Sokol Dûdice
16.00 basketbal – Ïeny, UNI Brno
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RÛzné

Nedûle 15. 11. 9.30 basketbal – Ïeny, Kyjov
Sobota 21. 11. 8.00 stol. tenis – veteráni, Velká cena âR
Nedûle 22. 11. 17.00 házená – muÏi A, Prostûjov
Sobota 28. 11. 10.00 volejbal – muÏi, Sokol ·lapanice

13.00 volejbal – muÏi, Sokol ·lapanice

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pátek 6. 11. 11.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Sobota 7. 11. 9.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Nedûle 8. 11. 9.00 – 16.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Úter˘ 10. 11. 10.00 – 17.00 Bytov˘ textil – ãeské v˘roby
Stfieda 11. 11. 10.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 12. 11. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 14. 11. 9.00 – 15.00 Prodej obuvi
Pondûlí 16. 11. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 19. 11. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
Pondûlí 23. 11. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 24. 11. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 26. 11. 9.00 – 17.00 Prodej obuvi

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

(Závûr)
1976 – 1984
V r. 1976 mûl spolek zahrádkáfiÛ

v Ti‰novû za sebou jiÏ více neÏ 40 let
ãinnosti. Nûktefií zakládající ãlenové jiÏ
neÏili. Na poãátku tohoto roku postihla
ti‰novské zahrádkáfie velká ztráta.
Zemfiel pfiedseda a zakládající ãlen
spolku, vynikající ovocnáfi, zelináfi,
kvûtináfi a vãelafi Bohumil Kfiivan. Byl
osobností, která sv˘m zápalem a obûta-
vostí dokázala strhnout a nadchnout
pro práci ostatní ãleny. Pfiedsedou
spolku zahrádkáfiÛ byl více neÏ 30 let.

Nov˘m pfiedsedou spolku byl zvolen
Karel Hanu‰. Po dvou letech jeho
funkci pfievzal Josef âern˘. Ve v˘boru

pracovali v tûchto letech Alois Patloka,
M. Koláfi, B. Machatka, Dr. Zajícová,
A. Patloka, J. Pernica, B. Fejfar,
K. Filka, M. Fiala, J. Havlát, B. Matal,
Fr. Procházka, Fr. Vavfiina, V. Vítek,
K. Zemánek, R. Mlãoch. Revizní komise
– A. Burianová, A. Bûlík, Lad. Opatrn˘.
V roce 1980 byl zvolen nov˘ v˘bor.
Mnozí jeho ãlenové pracovali ve vedení
spolku dal‰í desítky let.
SloÏení v˘boru:
Pfiedseda – Ing. Miroslav Drbal
I. místopfiedseda – Josef Zavfiel
II. místopfiedseda – Václav Vítek
Jednatel – Ing. Josef Závi‰ek
Pokladní – Drahoslava Zajícová
Hospodáfi – Bohumír Fejfar,

Michal Soták
Vzdûlávání – Ing. Miloslav Zerák
Evidence ãlenÛ – Jan Pernica
ÚdrÏba strojního zafiízení
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– Milou‰ BartÛ‰ek
âlenové: Karel Filka, Franti‰ek

Procházka, Karel Zemánek
Revizní komise:
Pfiedseda – Alena Îìárská
ãlenové – Ladislav Opatrn˘,

Franti‰ek Vavfiina
Po volbách v r. 1982 pracovali ve v˘-

boru spolku dal‰í ãlenové – Oldfiich
Koudelka, Ladislav Chaloupka,
Bohumil Augustin, po volbách v r. 1984
zástupci zahrádkov˘ch osad Jan
Harnol, Jifií Zapletal, Otto Klembera
a v revizní komisi Eva Lázniãková
a Ing. Miroslav ·vec.

V roce 1976 mûl spolek 304 ãlenÛ. Po
krátkodobém mírném poklesu zaãal
poãet ãlenÛ opût rÛst. V r. 1983 bylo
registrováno 430 ãlenÛ a tento poãet se
po nûkolik dal‰ích let témûfi nemûnil.

Pokraãovala a s nov˘m v˘borem se
dále rozvíjela tradiãní vzdûlávací, kul-
turní, spoleãenská a vefiejnû prospû‰ná
ãinnost ti‰novsk˘ch zahrádkáfiÛ – od-
borné pfiedná‰ky, pfiedná‰ky Jaroslava
Hudce pro Ïáky ‰kol, v˘kup, lisování
a su‰ení ovoce (B. Fejfar, M. Fiala,
pfi. Urbánek, pfi. ¤ehofi, B. Poláãek),
v˘stavy ovoce a zeleniny, detitisíce
odpracovan˘ch brigádnick˘ch hodin
(v akcích „Z“, pfii úpravû zelenû, v zemû-
dûlství, na stavbû lisovny a skladu atd.),
vzájemné náv‰tûvy v rámci druÏby se
zahrádkáfii a chovateli z Falkenthalu
v NDR, úãast v soutûÏích a pofiádání
soutûÏí (napfi. o nejhezãí pfiedzahrádku),
zájezdy,  Mikulá‰ské veãírky, pÛjãování
náfiadí a literatury, zaji‰Èování hnojiv
a ovocn˘ch stromkÛ atd.

V areálu lisovny byl postaven sklad
zahrádkáfisk˘ch potfieb. Byla uvedena
do provozu su‰iãka ovoce, pro plánova-
nou povidlárnu byly zakoupeny kotle
a do lisovny hydraulick˘ lis. Na usku-

teãnûní tûchto zámûrÛ se ãlenové mohli
podílet odpracováním brigádnick˘ch ho-
din, finanãním pfiíspûvkem nebo poskyt-
nutím bezúroãné pÛjãky spolku. V budovû
lisovny slouÏila ãlenÛm nová knihovna.

V r. 1980 zanikla zahrádková osada
Trnec. DÛvodem bylo rozprodání jednot-
liv˘ch zahrádek MûNV Ti‰nov jejich
uÏivatelÛm bez vûdomí v˘boru spolku.
V̆ bor usiloval o získání pozemkÛ pro
zbudování nové zahrádkové osady. Od
JZD Drásov se podafiilo získat pozemek
o rozloze 3,9 ha v prostoru soutoku
Svratky a Besénku. V roce 1981 vznikla
zahrádková osada Besének (pozdûji
Besének I) se 76 zahrádkami.
Pfiedsedou osadního v˘boru se stal
Miroslav Hamák a jeho nástupcem
Oldfiich Zelinka. Pro druhou zahrádko-
vou osadu byla získána pÛda o rozloze
3,5 ha od JZD âebín v k. ú. Ti‰nov
– Hradãany. Dostala název „Nad rozvod-
nou“. Pfiedsedou osadního v˘boru se stal
Josef Frömmel z âebína. O dva roky po-
zdûji bylo zahájeno budování osady
Besének II.

V roce 1984 oslavili ti‰nov‰tí zahrád-
káfii v˘znamné v˘roãí – 50 let své ãin-
nosti. V sokolovnû se pfii této pfiíleÏi-
tosti konal slavnostní veãer za úãasti
200 ãlenÛ spolku a hostÛ. V pfiedsálí se
konala v˘stava „My a spoleãnost“ doku-
mentující historii spolku. V̆ roãí bylo
pfiipomenuto ve zpravodaji Ti‰novsko
a jeho zvlá‰tní pfiíloze. Padesátiletou
ãinnost zahrádkáfiÛ a její pfiínos pro ti‰-
novsk˘ region vysoce ocenilo vedení
mûsta Ti‰nova i OV âZS.

VáÏení ãtenáfii, zápisem z roku 1984
konãí první díl kroniky ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ, jehoÏ sepsání bylo souãástí
oslav 50. v˘roãí spolku. V leto‰ním roce
slaví ZO âeského zahrádkáfiského
svazu v Ti‰novû jiÏ 75. v˘roãí svého
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Pod vysokou sítí – volejbal

3. 10. 2009
VK Ti‰nov

– TJ Lokomotiva
Ingstav
1:3, 1:3 

Úvodní domácí dvojzápas sezóny,
stejné muÏstvo, na‰e mládí a proti

zku‰en˘ soupefi – tak je moÏné charak-
terizovat struãnû do ãeho jsem ‰li.
Pfiesto, Ïe kapitán velel k útoku, tak nás
stafií mazáci dostali témûfi ve v‰ech ãin-
nostech. Byli trpûlivûj‰í, mûli více ‰tûstí
a hráli spoleãnû i s rozhodãím na nervy.

Zápas mnoho pozitiv nepfiinesl,

av‰ak zapojení nového hráãe – Jakuba
Kubernáta – na pozici nahrávaãe se
vydafiil.

10. 10. 2009
TJ Sokol Komárov – VK Ti‰nov

2:3, 3:0
K nápravû reputace po nevydafie-

n˘ch utkáních s Ingstavem do‰lo na pa-
lubovce Komárova jen ãásteãnû. První
zápas byl vyrovnan˘ a aÏ zkrácen˘
první set rozhodl zaslouÏenû pro nás.

V druhém zápase, do kterého jsme
vstoupili vlaÏnûji, se jiÏ tolik nedafiilo.
Soupefi byl lep‰í, vyuÏil v˘hody domá-
cího prostfiedí a zaslouÏenû vyhrál. Stav
1:1 na zápasy byl asi spravedliv˘.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Znojmo 4 4 0 0 12:1 321:220 8

2. TJ Sokol ·lapanice 4 4 0 0 12:3 355:267 8

3. TJ Lokomotiva - Ingstav 4 4 0 0 12:4 385:338 8

4. VK Moravská Slávia Brno 4 4 0 0 12:4 394:346 8

5. TJ Tesla Brno 4 2 2 0 8:8 367:369 6

6. TJ Sokol Komárov 4 1 3 0 7:9 357:366 5

7. VK Ti‰nov 4 1 3 0 5:11 359:387 5

8. TJ Sokol Dûdice 4 0 4 0 4:12 310:385 4

9. TJ Sokol Letovice 4 0 4 0 3:12 276:351 4

10. TJ âKD Blansko 4 0 4 0 1:12 225:320 4

Tabulka po 4 utkáních

Co nás ãeká:
17. 10. 2009 – doma Tesla Brno
(sehráno pfied v˘tiskem TN)

24. 10. 2009 – doma Sokol Letovice
– tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!!

(sik)

vzniku. PovaÏovali jsme za vhodné pfii-
pomenout pfii této pfiíleÏitosti její nej-
star‰í historii. S obsahem dal‰ích dílÛ
kroniky dokumentujících ãinnost za-

hrádkáfiÛ za posledních dvacet pût let
Vás rádi seznámíme pfii nejbliÏ‰í vhodné
pfiíleÏitosti.

M. Kulhánková
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Blahopfiání

Dne 5. 11. 2009
oslaví stfiíbrnou
svatbu manÏelé
BURIANOVI.
Pfiejeme jim do
dal‰ích let
pevné zdraví,

hodnû ‰tûstí, spokojenosti a dobré po-
hody. Blahopfiejí dcera Jana s rodinou,
dcera Vûra a Jifií s rodinou, syn Jaroslav
s rodinou.

Podûkování

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li rozlouãit
s na‰ím milovan˘m manÏelem a tatínkem
panem Ing. JOSEFEM KELLNEREM.
RovnûÏ dûkujeme za slova útûchy a pro-
jevenou soustrast. ManÏelka a dcery
Ingrid a Edita s rodinami.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na‰ím
milovan˘m synem MUDr. LUëKEM
KUTùJEM do Nového Mûsta na Moravû,
za slova útûchy v bolesti a do‰lé kondo-
lence. Za celou zarmoucenou rodinu
srdeãnû dûkují rodiãe.

Vzpomínky

Dne 6. 11. uplyne 10 let
od úmrtí paní MILO-
SLAVY SENDLEROVÉ.
Stále vzpomíná rodina.

Dne 30. fiíjna uplynou
2 roky od chvíle, kdy nás
navÏdy opustila man-
Ïelka, maminka, babiãka
paní ZDE≈KA JANDÍ-
KOVÁ. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje manÏel

a dcery s rodinami.

Dne 27. fiíjna uplyne
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustil man-
Ïel, tatínek, dûdeãek pan
ANTONÍN PROKE·.
Za tichou vzpomínku dû-
kuje manÏelka a dcery

s rodinami.

Dne 10. 10. uplynuly
2 smutné roky, kdy nás
navÏdy opustil pan
FRANTI·EK URBÁ-
NEK. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje manÏelka
a dûti s rodinami.

Dne 28. 10. uplyne 5 let
od chvíle, kdy nás na-
vÏdy opustila na‰e milo-
vaná manÏelka, mamin-
ka, babiãka a sestra paní
MILADA VR·KOVÁ.
Za tichou vzpomínku

dûkuje manÏel, syn a dcery s rodinami.

Sport

Nejlep‰í morav‰tí jachtafii
jsou z Ti‰nova

O uplynulém víkendu se na jezefie po
b˘valé ‰tûrkovnû u Hluãína konal závû-
reãn˘ závod plachetnic v dûtské lodní
tfiídû Optimist. Vítûzem závodu se stal

Jifií Halouzka z Ti‰nova následován na
druhém místû sv˘m bratrem Jakubem.
Jirka se tak stal i celkov˘m vítûzem
Moravského poháru pro rok 2009 v ka-
tegorii star‰ích ÏákÛ. V kategorii mlad-
‰ích ÏákÛ se moravsk˘m ‰ampionem
stal Jakub Halouzka.

H.



Pfied rokem dne 29. 10.
ode‰la na vûãnost
v 87 letech na‰e mi-
lovaná maminka,
babiãka a sestra paní
ALÎBùTA BA·NÁ
(rozená ·ikulová Ela).

S láskou vzpomínají syn, dcera
s rodinou a sestra Bernadetta.
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Inzerce

Hledám byt v Ti‰novû. Cena do 2 mil.
Tel.: 604 441 580

Pronajmu nov˘ byt 3+kk OV v Ti‰novû
s balkonem, 4. patro, voln˘ ihned, 
7.000,- Kã + inkaso, tel.: 731 428 362

Pronajmu 1+1 v Ti‰novû.
Tel.: po 18. hod. 603 754 690

Pronajmu 1+KK, vhodné pro samo-
statné osoby, firemní pracovníky. Nájem
vãetnû zafiízení a poskytovan˘ch sluÏeb
6.000,- Kã (u firem + DPH). Telefonní
kontakt: 603 894 613

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

Vymûním obecní byt, nájem na dobu
neurãitou, 3+1 panel v Brnû-Juliánovû,
za stejn˘ v Ti‰novû nebo okolí, téÏ na
dobu neurãitou. Rozmûr bytu 55,42,
nájem 3.500 Kã , se zálohami na teplo
atd., celkem 6000 Kã. Mobil: 603 171 674.

Prodám DB 3+1 Kvûtnická ul., 4 patro,
blízko centra. Tel.: 736 749 304

VáÏn˘ zájemce koupí obraz J. Jambora.
Seriózní jednání. Tel: 604 347 541

Prodám brambory na uskladnûní cena
4 Kã/kg, vãetnû dopravy Ti‰nov a okolí.
Tel.: 777 661 618

Firma Lektor pfiijme birgádníky.
Vhodné pro studenty V·, Ïeny na ma-
tefiské dovolené. Pracovní náplÀ: komu-
nikace s klienty po telefonu. Podmínky:
dobré vyjadfiovací schopnosti. Informace
na tel.: 724 704 539

Dne 23. fiíjna
u p l y n e
5 smutn˘ch
let, co nás
opustila na‰e
m a m i n k a ,
b a b i ã k a

a prababiãka paní ANNA ZELINKOVÁ.
Dne 23. listopadu uplyne 2 rok, co nás
opustil ná‰ tatínek, dûdeãek a pradûdeãek
pan MILO· ZELINKA. S láskou vzpomí-
nají dûti, vnouãata a pravnouãata.
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