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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 04/2010 konaného
dne 1. ãervence 2010

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. UÏ‰í v˘bûr ÏadatelÛ o byt na II. polo-
letí roku 2010.

3. Prodej ãástí pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 786/24, podle GP oznaãen˘ch
jako parc. ã. 786/124 o v˘mûfie 12 m2

a parc. ã. 786/125 o v˘mûfie 6 m2

Stavebnímu bytovému druÏstvu
KVùTNICE, se sídlem v Ti‰novû
za kupní cenu ve v˘‰i 150,- Kã/m2

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

4. Prodej pozemku v k. ú. Ti‰nov parc.
ã. st. 1225 o v˘mûfie 20 m2 Jaroslavu
Ka‰parcovi, bytem Drásov a Jifiímu
Ka‰parcovi, bytem LipÛvka za kupní
cenu ve v˘‰i 300,- Kã/m2 + úhradu ná-
kladÛ spojen˘ch s prodejem vãetnû
danû z pfievodu nemovitostí.

5. Pfiijetí dotace r. ã. CZ 1.04/4.1.01/
/53.00036 z Operaãního programu
Lidské zdroje a zamûstnanost
„Nastavení systému projektového
a procesního fiízení na MûÚ Ti‰nov“
ve v˘‰i Kã 3.871.981,2.

6. Pfiijetí dotace od Ministerstva financí
ve v˘‰i Kã 329.318,- na zabezpeãení
ãinností vykonávan˘ch v oblasti so-
ciálnû-právní ochrany dûtí.

7. Pfiijetí dotace od Ministerstva ze-
mûdûlství ve v˘‰i Kã 473.599,- na
úhradu nákladÛ na ãinnost odbor-
ného lesního hospodáfie.

8. Poskytnutí investiãního pfiíspûvku
MûKS Ti‰nov ve v˘‰i Kã 455.000,- na
pofiízení projektové dokumentace mo-
dernizace víceúãelového sálu kina
Svratka.

9. Poskytnutí pfiíspûvku na provoz
MûKS Ti‰nov ve v˘‰i Kã 65.000,-.

10. Pfiijetí dotace z rozpoãtu JMK pro
Mûstské kulturní stfiedisko Ti‰nov
na projekt Tradice a souãasnost
v kultufie Ti‰novska – rÛzné kul-
turní akce, ve v˘‰i Kã 30.000,- za
podmínek návrhu Smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpoãtu JMK.
Uzavfiení Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpoãtu Jihomoravského
kraje, jejíÏ pfiedmûtem je poskytnutí
dotace z rozpoãtu poskytovatele pro
Mûstské kulturní stfiedisko Ti‰nov
na projekt Tradice a souãasnost
v kultufie Ti‰novska.

11. Rozpoãtové opatfiení mûsta Ti‰nov
ã. 3/2010 ke dni 30. 6. 2010 dle pfied-
loÏeného návrhu.

12. Annu Rausovou, Marii Byte‰níkovou
a Pavla Kozelku do funkce pfiísedí-
cího Okresního soudu Brno – venkov
na funkãní období let 2010 – 2014.

13. Smlouvu o spolupráci v rámci indivi-
duálního projektu Plánování rozvoje
sociálních sluÏeb v Jihomoravském
kraji mezi mûstem Ti‰nov
a Jihomoravsk˘m krajem.

ZM neschvaluje:
1. Pofiízení zmûny platného ÚPN SÚ

Ti‰nov v lokalitû b˘valé cihelny Na
Trnci v Ti‰novû, kterou ve sv˘ch
shodn˘ch návrzích na pofiízení zmûny
poÏaduje 218 obãanÛ mûsta Ti‰nova.

ZM povûfiuje:
1. RM v pfiípadû pfiijetí dotace schvalo-

vat a provádût pfiíslu‰ná  rozpoãtová
opatfiení.

ZM zpro‰Èuje:
1. Z funkce tajemnice V̆ boru pro komu-

nitní plánování sociálních sluÏeb paní
Emílii Trnãákovou a jmenuje tajem-
níkem uvedeného v˘boru Bc. Michala
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Kudláãka, vedoucího odboru sociál-
ních vûcí.

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

Ti‰nova do 23. 6. 2010.
2. Zprávu o investiãních akcích roku

2010.
3. Zprávu o hospodafiení s nebytov˘mi

prostorami.
4. Zprávu o hospodafiení Svazku vodo-

vodÛ a kanalizací Ti‰novsko za rok
2009.

5. Zprávu o hospodafiení Dobrovolného
svazku obcí Ti‰novsko za rok 2009.

6. Zprávu tajemníka MûÚ ve vûci usta-
vení pozice projektového manaÏera.

7. PfiedloÏenou zprávu o moÏnostech
financování a realizace akce
„Nadstavba Z· Smí‰kova“.

ZM ukládá:
1. Odboru územního plánování a sta-

vebního fiadu MûÚ Ti‰nov o v˘sledku
jednání zastupitelstva ve vûci návrhu
pofiízení zmûny ÚPN SÚ Ti‰nov v lo-
kalitû b˘valé cihelny Na Trnci
v Ti‰novû informovat bezodkladnû
v‰echny navrhovatele.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
místostarosta

Je‰tû k bioplynové stanici

UÏ del‰í dobu se vedou v Ti‰novû
boje za zfiízení bioplynové stanice
a proti ní. Byli jsme úãastníky nebo
alespoÀ pozorovateli mnoh˘ch diskusí
a petic, ale i zábavnûj‰ích, akãních zpÛ-
sobÛ boje, jako je prÛvod s prapory.

Nechci zde dnes uvádût Ïádné vûcné
argumenty pro nebo proti, chci jen
poprosit o pozornost k nûkolika pfiipo-

mínkám k celé diskusi.
Pfiedstavitelé (nebo také otcové, jak

se fiíká) mûsta, jsou-li zodpovûdní, mají
vidût trochu dál, neÏ jen Ïe je potfieba
nûkde opravit chodník. Máme pfiece
vÛãi na‰im potomkÛm povinnost fie‰it
rÛzné problémy, které se uÏ nyní r˘sují
a které v budoucnu hrozivû porostou
– napfi. otázku likvidace odpadÛ anebo
alternativních zdrojÛ energie. A jejich
fie‰ení sk˘tá – mimo jiné – právû bio-
plynka.

Je to nová vûc a jako taková pfiiná‰í
spoustu problémÛ a otázek, z nichÏ
nûkteré jsou uÏ vyfie‰eny, jiné se teprve
fie‰í. To ale pfiece není dÛvod, abychom
ji zavrhovali. VzpomeÀme si, jak byly
pfiijímány zpoãátku tfieba automobily.
Bylo nafiízeno, Ïe pfied kaÏd˘m musí
kráãet muÏ s praporkem, aby nebyla
ohroÏena bezpeãnost chodcÛ. Spousta
lidí mûla za to, Ïe automobil je jen v˘-
stfiední nápad, kter˘  ãas odnese. Stejnû
tomu bylo se Ïeleznicí, letadly …

Co je ale na celé vûci rozhodnû
‰patnû, je postoj nûkter˘ch obãanÛ,
ktefií stále viní vedení mûsta z toho, Ïe
z nûjak˘ch obskurních nebo dokonce
zi‰tn˘ch dÛvodÛ se snaÏí do mûsta vnu-
tit nûco nepatfiiãného, ‰kodlivého.
V souãasné dobû probíhá fiízení k odbor-
nému posouzení vlivu BPS na okolí
z nejrÛznûj‰ích hledisek a mûla-li by
opravdu ‰kodit, jistû se její vybudování
neuskuteãní.

A tak jen prosím, veìme vûcnou,
vûci prospû‰nou diskusi bez pfiedpoja-
tosti a nepfiátelství a naslouchejme sku-
teãnû pozornû i názorÛm druhé strany.
PomÛÏe nám to v‰em.

MUDr. Ludmila Hlaváãová
âlenka ZM
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Sportovní a obchodní
centrum v Ti‰novû

Jistû si vût‰ina z nás v‰imla rychle
rostoucí budovy v prostoru proti nád-
raÏí. Jde o stavbu nového sportovního
a obchodního centra.

Po mnoha letech pfiíprav se tak
Ti‰nováci mohou tû‰it na areál, kter˘
poskytne obyvatelÛm Ti‰nova i blízkého
okolí chybûjící sluÏby.

Novû vznikající dvoupodlaÏní bu-
dova nabídne nejen dal‰í supermarket
(Albert), ale také se poãítá s otevfiením
sportovního centra s bowlingem, squas-
hem, badmintonem, aerobní zónou
a wellness centrem. Chybût nebude dût-
sk˘ koutek, restaurace a dal‰í navazu-
jící sluÏby.

Cel˘ areál bude napojen na okolní
komunikace a doplnûn parkovacími
místy vnû i uvnitfi areálu. Doufejme,
Ïe se plánovan˘ listopadov˘ termín do-
stavby podafií dodrÏet a Ti‰novákÛm
bude pfiedán do uÏívání nov˘ netradiãní
sportovnû-obchodní areál.

(red)

MûKS Ti‰nov

nedûle 29. srpna 2010
letní kino

KALANDRAFEST
V leto‰ním roce by
se byl doÏil 60. naro-
zenin jeden z nejoso-
bitûj‰ích muzikantÛ
na ãeské rockové,
bluesové a folkové
scénû – kytarista,
zpûvák, hráã na fou-
kací harmoniku
a skladatel Petr
Kalandra. V záfií

souãasnû uplyne 15 let od jeho pfiedãas-
ného úmrtí. Na jeho poãest se koncem
prázdnin uskuteãní v ti‰novském letním

kinû vzpo-
mínkov˘ fes-
tival, a to jak
za úãast i
o s o b n o s t í ,
s nimiÏ se
potkával na
spoleãn˘ch
pódiích, tak i tûch, ktefií svou tvorbou
stojí na témÏe „hudebním bfiehu“, pfií-
padnû pfiímo peãují o jeho odkaz.

Petr Kalandra se narodil 10. 3. 1950,
nûkolik mûsícÛ pfied popravou svého
str˘ce Závi‰e Kalandry, kter˘ se stal
obûtí komunistick˘ch procesÛ. JiÏ jako
dítû vystupoval v televizním pofiadu
„Hledáme písniãku pro dûti“, ve tfiinácti
zpíval v bigbeatové skupinû Karkulka,
jejímÏ ãlenem byl pfied Olympikem
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i Petr Janda. Bûhem let 1967 – 68 hrá-
val s Jaroslavem Hutkou na Karlovû
mostû, poté Ïil s rodiãi del‰í dobu
v Tunisu, ve Francii a v USA, coÏ v˘-
raznû ovlivnilo jeho pozdûj‰í hudební
tvorbu. Od roku 1973 pÛsobil se
Zuzanou Michnovou a Oskarem Petrem
(kterého pak vystfiídali Pavel Skála
a Jifií Vondráãek) ve skupinû Marsyas.
Následovala léta s Janem Spálen˘m
a Franti‰kem Havlíãkem v Amatérském
sdruÏení profesionálních muzikantÛ
a také pÛsobení ve vlastní kapele Blues
Session. Jeho smrt 7. 9. 1995 zpÛsobilo
naprosté selhání organismu poté, co se
v nemocnici od ãervence vzpamatovával
z pádu, pfii kterém si zlomil nûkolik
Ïeber.

KalandrÛv nezapomenuteln˘ chla-
peck˘ hlas a citlivá akustická kytara
jsou zaznamenány na celé fiadû hudeb-
ních nosiãÛ. Témûfi kultovní postavení
má dnes zejména první album
Marsyasu z roku 1978, nûkolik singlÛ
i LP desek pak vy‰lo triu ASPM (v˘bûr
z nich je obsahem v˘roãního Kalandrova
dvojalba, které bylo vydáno letos) a za-
ãátkem 90. let Petr stihl natoãit i dvû
vlastní alba s repertoárem, kter˘ byl pro
nûj nejtypiãtûj‰í.

Na ti‰novském Kalandrafestu pfiislí-
bili úãast ªubo‰ BeÀa a Matûj Ptaszek
(známe je jiÏ z dubnového koncertu
v sále na Ml˘nské), poslední Petrova
domovská kapela Blues Session, jejíÏ
vÛdãí osobou je dnes Olin Nejezchleba
a která se do znaãné míry personálnû
kryje s Mi‰íkov˘m ETC, nûkterá z mo-
difikací stále existujího ASPM Jana
Spáleného a revivalová parta Petr
Kalandra Memory Band s hostem
Oskarem Petrem. Nejsou vylouãena ani
dal‰í pfiíjemná pfiekvapení. S podrob-
nostmi Vás bûhem prázdnin je‰tû sezná-
míme.

Franti‰ek Jurek
v Jamborovû domû

Mûstské kul-
turní stfie-
disko ve spo-
lupráci se
spoleãnost í
Art Periscope
pofiádají ve
dnech 31. 7.
– 27. 8. v ga-
lerii Jambo-
rÛv dÛm v˘-
stavu obrazÛ
a litografií

Franti‰ka Jurka. Akce je vzpomínkou
na nedoÏité 55. narozeniny malífie
nostalgick˘ch vzpomínek na pfielom
19. a 20. století, na dobu na‰ich pradûdÛ
a prababiãek. V̆ razná barevnost, cha-
rakteristická stylizace, roztanãené
domy, dámy v kloboucích, koãka v oknû,
balón na obloze – v‰e pod jasnû modrou
oblohou, v pohodû, s úsmûvem a beze
spûchu. VernisáÏ se uskuteãní v sobotu
31. 7. 2010 ve 14 hodin, o hudební do-
provod se postará saxofonista a klarine-
tista Franti‰ek Bartl.

V˘tvarné léto v Îelezném

Leto‰ní „V̆ tvarné léto v Îelezném“
vstoupilo jiÏ do desátého roãníku. Je to
jiÏ v pofiadí dvacátá tfietí v˘stava, kte-
rou zde pofiádá KPVU v Ti‰novû ve spo-
lupráci s OÚ v Îelezném.

V̆ stavu obeslalo pfies sedm desítek
v˘tvarníkÛ z celé âR. A to nejen
z Ti‰nova a okolí, ale také z Brna,
Prahy, Tfiebíãe, Pfierova, Jimramova,
Îìáru n. Sáz. a jin˘ch mûst. Z tûch pfie-
spolních uveìme alespoÀ Inéz
Tuschnerovou a NadûÏdu Kubinskou
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(Brno), Josefa Kremláãka (Tfiebíã),
Karla Mrázka (Praha) nebo Ivana ·tû-
pána (Îìár n. Sáz.). Poãetnû jsou za-
stoupeni také v˘tvarníci regionu, napfi.
Jar. Zelen˘, Rad. Bárta, Stan. Bûlík, Jifií
Ondra, Milo‰ KnûÏíãek ãi Marie
Ochrymãuková. Îelezné bude zastou-
peno tvorbou Milady Kollárové a Mir.
Pavlíka.

Náv‰tûvníci v˘stavy shlédnou témûfi
ãtyfii sta exponátÛ vãetnû ãásti unikátní
sbírky tvÛrce lidov˘ch dfievûn˘ch hra-
ãek Zd. Bukáãka z Krouny.

V̆ stava potrvá aÏ do 8. srpna a otev-
fiena je dennû od 14.00 do 18.00 hod.

(PAV)

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
23. 7. Johny Cash revival band zahrádka U Palce 20.00
29. 8. Kalandrafest letní kino 15.30 MûKS

V˘stavy

Datum Akce Místo
26. 6. – 30. 7. Karel „Cara“ Novotn˘: Obrazy z pÛdy JamborÛv dÛm
31. 7. – 27. 8. Franti‰ek Jurek JamborÛv dÛm
25. 4. – 17. 10. ·kolní kabinet Podhorácké muzeum
23. 5. – 28. 9. DobrodruÏství vertikál Podhorácké muzeum

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

www.ddm-tisnov.cz

Letní Zumba
na Domeãku!
LETNÍ ZUMBA
PÁRTY NA
DOMEâKU.

Pátek 20. 8. 2010 od 19.30 do 23.00,
DDM Ti‰nov, Riegrova 312
90 minut ZUMBA
Veãerní posezení + míchané koktejly
Info a rezervace na tel. 724 305 414
nebo na cechrom@seznam.cz
Tû‰í se na Vás Romana.

CVIâÍME CELÉ PRÁZDNINY
KAÎDOU ST¤EDU I âTVRTEK
19.30 – 20.30
Sluneãní sál, Riegrova 312
Nutná rezervace na tel. 724 305 414
cechrom@seznam.cz

Provozní doba kanceláfie DDM
(Ing. Koláãek) o prázdninách:
7. 7. – 18. 7., 2. 8. – 8. 8., 16. 8. – 31. 8.,
v pracovní dobû od 6.30 do 15.00 hod.

Mozek roku 2010
V˘sledky ankety
Mozek roku 2010
a Sportovec
roku 2010
Z· Smí‰kova.



RÛzné

7TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2010

I tento ‰kolní rok jsme ãtenáfiÛm
Ti‰novska pfiiná‰eli zprávy z rÛzn˘ch
soutûÏí a chlubili se v˘sledky. Bez talen-
tovan˘ch a ‰ikovn˘ch ÏákÛ by se nám to
ov‰em nepodafiilo. Pfiiná‰íme v˘sledky
na‰ich anket, gratulujeme v‰em vítû-
zÛm, pfiejeme mnoho dal‰ích úspûchÛ
a dûkujeme za skvûlou reprezentaci
na‰í ‰koly.

Mozek roku:
1. Barbora Pálková
2. Vít Suchomel
3. Barbora Helísková

Sportovec roku:
Mlad‰í dívky:
10. Magda Matulová 
9. Koãková Klára 
8. Kuãerová Petra 
7. Do Thi Marie 
6. Kovafiíková Tereza 
5. Váchová Barbora 
4. V̆ rostová Petra 
3. KfiíÏová Tereza 
2. Kohoutková Eli‰ka 
1. Gergelyová Nikola 

Star‰í dívky:
10. Zwienerová Jitka
9. Neãasová Markéta
8. Barto‰ová Lucie
7. Pálková Barbora
6. Tesafiová Martina
5. Vrzalová Mí‰a
4. Dufková Krist˘na

3. Rosická Markéta
2. Alexová Katefiina
1. Novotná Petra

Mlad‰í chlapci:
10. Bíl˘ David
9. ·ãasn˘ Michal
8. Trtílek Petr
7. âoupek Jakub
6. Svoboda Zdenûk
5. Spurn˘ Adam
4. Sítafi Martin
3. Nguyen  David
2. ·paãek ·tûpán
1. Dufek Ladislav

Star‰í chlapci:
10. Toman Jifií
9. ·ipka Lubo‰
8. Madûránek Jakub
7. Jake‰ Adam
6. Dvofiáãek Lubo‰
5. Jan‰ta Lubo‰
4. Pulgret Luká‰
3. Suchomel Vít
2. Jufiíãek Vojtûch
1. Miãánek Tomá‰

Zprávy z parlamentu

V prÛbûhu roku probûhlo mnoho
akcí pofiádan˘ch ‰kolním parlamentem
pfii Z· Smí‰kova.

Organizaãní t˘m byl ochuzen o od-
cházející Ïáky z devát˘ch tfiíd, ale také
posilnûn ãerstvou a energickou skupi-
nou ‰esÈákÛ. NeÏ se noví ãlenové staãili
rozkoukat, byla na programu první
akce. Vzít si na sebe obleãení v ãerno-
-bíl˘ch barvách bylo úkolem âernobí-
lého dne. Ve stejném duchu byly v prÛ-
bûhu roku uspofiádány dal‰í tématické
dny, jako napfi. Kvûtinov˘ den, Baby
den, Retro den, Den extravagance a Den
povolání.

Nenechali jsme se zahanbit a uspo-
fiádali i vût‰í akce. Velmi vyveden˘
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Filmov˘ festival,
spojen˘ s pfiespá-
ním ve ‰kole, se
stal jiÏ tradiãním
a pro velkou úãast
a velmi kladné
ohlasy bude jistû
u s p o fi á d á n
i v p fi í ‰ t í c h
l e t e ch  : o ) .

Poslanci ‰kol-
ního parlamentu
se podíleli také na
jin˘ch akcích ve
spolupráci s uãitelsk˘m sborem. Jako
andûlé, rozná‰ející andûlskou po‰tu, ãi
jako pomocníci na jednotliv˘ch stanovi‰-
tích se úãastnili Adventních dílniãek
pofiádan˘ch pro vefiejnost. V˘tûÏek
z dílniãek byl zaslán na onkologické
oddûlení do nemocnice v Brnû. Stejnû
tak poslanci splnili i funkci prÛvodcÛ
budoucím prvÀáãkÛm, ktefií se pfii‰li na
Den otevfien˘ch dvefií podívat na svoji
budoucí ‰kolu a také projít si stezku
vedoucí po stopách skfiítka Tydlifouska.

Za dobfie vykonanou práci v ·P jsme
se odmûnili pfiíjemn˘m a zábavn˘m
v˘letem k Brnûnské pfiehradû.
Samozfiejmû jsme nemohli vynechat
jízdu parníkem a obhlídku hradu
Vevefií, kter˘ leÏí u pfiehrady.

V‰echny akce se z na‰eho pohledu
velmi vydafiily a jsme si jisti, Ïe i za
námi, Ïáky devát˘ch roãníkÛ, zÛstanou
viditelné ‰lépûje, ve kter˘ch budou na‰i
mlad‰í nástupci kráãet stejnû úspû‰nû
jako my. Jsme velmi rádi, Ïe máme také
moÏnost prostfiednictvím ·P zasahovat
do chodu ‰koly, formou obãasn˘ch schÛ-
zek s vedením a pfiedstavováním ná-
vrhÛ a pfiipomínek vznesen˘ch od ÏákÛ.
Tímto bychom chtûli mnohokrát podûko-
vat p. uã. Kulové a p. uã. Volenové,

které za‰tiÈovaly
·P ze strany uãi-
telského sboru,
ãímÏ jsme dostali
tu moÏnost, aby
·P vÛbec fungo-
val.
Dûkujeme peda-
gogickému sboru
a ÏákÛm za úãast
pfii akcích pofiáda-
n˘ch ·P.

Cykloturistick˘ kurz 2010

I v tomto ‰kolním roce jsme my Ïáci
9. roãníkÛ Z· Smí‰kova odjeli na spor-
tovní kurz, kter˘ se konal od 14. do
18. 6. a místem na‰eho pobytu bylo
krásné prostfiedí areálu Kamínka poblíÏ
vesniãky Ro‰tín u KromûfiíÏe.

Spoleãnû s námi se na tento v˘let vy-
pravila i ãtvefiice uãitelÛ ve sloÏení p. uã.
Volenová, Souãková, p. uã. Komprs
a Vrtûl. Nesmûl chybût ani zdravotník,
peãlivû se o nás starala p. Jureãková.

V místû na nás ãekal opravdu rÛzno-
rod˘ program, kaÏd˘ si mohl najít svoji
oblíbenou ãinnost. Dopoledne se konaly
vyjíÏìky do okolí v krásném prostfiedí

Lucie Barto‰ová
a Barbora Pálková,

senátorky z devát˘ch roãníkÛ
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Buchlovsk˘ch kopcÛ, turisté si pláno-
vali v˘lety dostupné pû‰ky nebo pomoci
místní dopravy. Odpoledne probíhaly
míãové turnaje.

Po celém t˘dnu jsme se vraceli domÛ
plni záÏitkÛ a myslím, Ïe mohu za
v‰echny fiíci, Ïe tento v˘let byl velmi vy-
dafien˘ a v‰ichni odjíÏdûli spokojeni.

Mí‰a Vrzalová, Ïákynû 9. B

Matefiské centrum
Studánka Vás srdeãnû zve
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

MAPA ÎIVOTA
Semináfi
Lektorka: Hana Ufiídilová
Kde: MC Studánka
Kdy: v sobotu 7. 8. 2010

od 9 do 18 hod.
Cena: 850,- Kã (vãetnû obûda)

Jednodenní semináfi, kter˘ vám
umoÏní podívat se na svÛj Ïivot z jiné
perspektivy, vidût ho mnohem celistvûji,
neÏ  jsme bûÏnû zvyklí. PomÛÏe vám
znovu se podívat a poléãit události va-
‰eho Ïivota, které jste kdysi uloÏili
a nezpracovali.

Pracuje se tvofiivou technikou pas-
telkami na velk˘ formát papíru, bûhem
dne si znovuvybavíme dÛleÏité chvíle
svého Ïivota a ztvárníme je podle vlastní
pfiedstavy. Mapa Ïivota pro nás mÛÏe
pracovat nejen tento den, má i dal‰í roz-
mûr, ale podrobnosti aÏ na semináfii…

Spoleãnû budeme také hledat posel-
ství, které pro nás mají na‰i nejbliÏ‰í,
abychom je mohli vyuÏít pro svoji dal‰í
cestu.

Poãet míst je omezen (8 – 9 uãast-
níkÛ), proto se prosím pfiihla‰ujte na
email: studanka@atlas.cz nebo telefon

603 918 524, Lenka Kfiehlíková.
Více o lektorce p. Hanû Ufiídilové:

www.oktavazdravi.cz

Ahoj ‰kolko…

V mûsíci ãervnu se pfied‰koláci
z M· U Humpolky radovali, Ïe pÛjdou
na Z· nám. 28. fiíjna  proÏít sportovní
odpoledne, kam je pozvaly p. vychova-
telky ze ‰kolní druÏiny. Poãasí nám v‰ak
stále nepfiálo a termín náv‰tûvy nám
vy‰el aÏ na tfietí pokus.

Spoleãné setkání na hfii‰ti s na‰imi
b˘val˘mi „Ïáãky“ bylo milé. Je aÏ neu-
vûfiitelné, Ïe dûti, se kter˘mi jsme se
nedávno u nás  v M· rozlouãili, jsou po
roce tak samostatné, Ïe pomáhaly sv˘m
mlad‰ím kamarádÛm projít daná stano-
vi‰tû a zvládnout roli vedoucího – dûtem
ve svém sportovním druÏstvu dokázaly
poradit a dovedly je aÏ k cíli. Odpoledne
probûhlo v radostné náladû a dûti mûly
radost, Ïe v‰e zvládly, a potû‰ila je
i malá „smajlíková“ odmûna. Pro rodiãe
a jejich pfied‰kolní dûti se pomalu stává
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tradicí, Ïe si v prÛbûhu celého ‰kolního
roku mohou proÏít nûkolik zábavn˘ch
odpolední v Z·. Dûti si hravou formou
vyzkou‰í, Ïe i ve ‰kole je ãeká zábava, ze
které nemusí mít strach, a ovûfií si tak
pfied zápisem do 1. tfiídy svoje vûdo-
mosti, ale i sociální zralost. Pfiechod ze
‰kolky do „velké“ ‰koly je pro nû tak
snadnûj‰í, protoÏe mají moÏnost poznat
nové prostfiedí i p. uãitelky je‰tû pfied
nástupem do 1. tfiídy.

I u nás v M· vedeme dûti k samo-
statnosti tím, Ïe jezdíme do „·KOLKY
V P¤ÍRODù“. UÏ nûkolik let jezdíme do
krásného prostfiedí Podmitrova. Vût‰inu
ãasu trávíme v pfiírodû, formou her dûti
plní rÛzné úkoly zdatnosti, ale i odvahy
a za odmûnu pak objeví nûjak˘ poklad.
Nechybí ani tradiãní opékání bufitÛ.
DomÛ odjíÏdí s pocitem radosti ze v‰eho
proÏitého, ale i z toho, Ïe se po cel˘ ãas
pobytu dokázaly o sebe samy postarat
a nemûly ãas smutnit. Návrat domÛ byl
o to veselej‰í.

NeÏ se nám dûti rozbûhly na prázd-
niny, tak byly poslední ãervnov˘ den
slavnostnû „PASOVÁNY" do fiad budou-
cích ‰kolákÛ. Pfiejeme jim, aby byl pfie-
chod z M· do Z· pfiíjemn˘ a aby se jim
ve ‰kole dafiilo. Odmûnou pro nás je, Ïe
se za námi do M· vrací „pochlubit se“ se
sv˘mi ‰kolními úspûchy.

M· U Humpolky

Vycházka na Kvûtnici
s ekologick˘m zamûfiením

Pfied koncem ‰kolního roku v pátek
25. 6. jsme se s Ïáky druhého stupnû na‰í
‰koly cel˘ den  zamûfiili na poznávání
okolí, ekologické chování a hospodafiení.
Toto téma jsme pojali netradiãnû, spojili
jsme ho s pobytem v pfiírodû.

Ráno jsme nav‰tívili Ekoporadnu
v Ti‰novû. Její pracovnice Kamila

Synková pro Ïáky pfiipravila tematicky
zamûfienou vycházku. Zahájila ji krát-
k˘m seznámením s Ekoporadnou, která
nabízí informace a poradenství v oblasti
ochrany pfiírody, provozuje knihovnu
a pofiádá akce pro vefiejnost v Ti‰novû
a okolí. Potom uÏ nás provedla horou
Kvûtnicí.

Celá vycházka byla protknuta pou-
tav˘mi aktivitami s ekologick˘m zamû-
fiením. Dûti ve skupinách plnily úkoly
z pracovního listu, provádûly terénní
práce – vyzkou‰ely si odchyt hmyzu
a jeho urãování. Seznámily se s nejhoj-
nûj‰ími lesními dfievinami a rostlinami,
které se vyskytují v na‰í nejbliÏ‰í pfií-
rodní památce.

âást programu byla vûnována odpa-
dovému hospodáfiství, vlastnímu cho-
vání dûtí k pfiírodû i nakládání s odpady
v domácnosti. Vysvûtlovali jsme si také
v˘znam recyklace rÛzn˘ch materiálÛ.

Îáci velmi kladnû ohodnotili netra-
diãní – záÏitkovou – formu v˘uky, navíc
v nároãném terénu.

Tato exkurze provûfiila nejen fyzic-
kou kondici dûtí, ale i napomohla rozví-
jení vzájemn˘ch vztahÛ v ‰ir‰ím kolek-
tivu a upevnûní pozitivních vazeb
navzájem. K úspû‰nosti akce pfiispûlo
i hezké poãasí, které nás v‰echny prázd-
ninovû naladilo.

Za pedagogické pracovníky Z· a DD
Pfiedklá‰tefií Mgr. Marcela Uhrová
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Ná‰ nov˘ BMW – bazén

Hurá, koneãnû je tady léto. Leto‰ní
léto si uÏijeme o to víc, protoÏe nám ãle-
nové BMW klubu darovali pûkn˘ bazén
a pomohli ho také postavit. Pokud
pr‰elo, vÛbec nám nedocházelo, jak

bájeãn˘ dar jsme to vlastnû dostali, ale
teì, v dobû tropick˘ch veder, jsme
stra‰nû rádi, Ïe ho máme. Nikde jinde
neÏ v bazénu totiÏ není tak pfiíjemnû.
Trávíme v nûm celé dny. Byli bychom
zde i v noci, ale to nám tety vychova-
telky nedovolí. Doufáme, Ïe léto bude
nadále sluneãné a ná‰ nov˘ bazén
budeme moci dostateãnû vyuÏívat.
Za v‰echny kluky a dûvãata ãlenÛm
BMW-klubu moc a moc dûkujeme a po-
kud chtûjí, budeme rádi, kdyÏ se k nám
pfiijdou také nûkdy vykoupat. A pokud
jim to nevyjde a uÏ je do prázdnin
neuvidíme, tak jim pfiejeme hezkou
dovolenou se spoustou sluníãka a ne-
obyãejn˘ch záÏitkÛ. Je‰tû jednou moc
dûkujeme.

Kluci a holky z Dûtského domova
v Ti‰novû

M· Sluníãko

Dovolte mi prosím, abych jménem
rodiãÛ, jejichÏ dûti nav‰tûvovaly
M· Sluníãko, podûkovala v‰em sleãnám

a paním uãitelkám, personálu kuchynû
i technickému zázemí ‰kolky a paní
fieditelce Zemanové za jejich úÏasnou
práci. Dne 24. 6. 2010 v obfiadní síni
ti‰novské radnice obnovila M· tradici
louãení s pfied‰koláky a nutno fiíci, Ïe
tradici krásnou a velmi dojemnou. Po
uvítání budoucích ÏáãkÛ a jejich rodin-
n˘ch pfiíslu‰níkÛ panem místosta-
rostou Schneiderem, paní fieditelkou
Zemanovou a po vystoupení ‰ikovn˘ch
pfied‰kolákÛ obdrÏely dûti od sv˘ch
uãitelek jako vzpomínku na ‰kolku
vysvûdãení a krásné fotoalbum, které
zachycuje jejich okamÏiky ve ‰kolce. Za
uãitelky, v‰echny dal‰í zamûstnance
‰kolky i za rodiãe bych dûtem popfiála,
aby se jim ve ‰kole dafiilo a líbilo
a M· Sluníãko, aby o její ‰kolku byl na-
dále tak velik˘ zájem, jak˘ je, a aby se
jim na cestû, kterou jdou, v‰echno da-
fiilo a nemuseli pfiekonávat zbyteãné
pfiekáÏky. Díky za podporu místních
‰kolek patfií také mûstu Ti‰novu.

Kamila Marková ·evãíková

50 let SOU Ti‰nov

Rok 2010 je pro na‰e odborné uãi-
li‰tû bezesporu mimofiádnû v˘znamn˘.
Od jeho zaloÏení uplynulo jiÏ padesát
let. Také název se nûkolikrát zmûnil.
B˘val˘ pfiívlastek „zemûdûlské“ uÏ defi-
nitivnû zmizel a dnes existuje v Ti‰novû
„ST¤EDNÍ ODBORNÉ UâILI·Tù“.

Oslava 50. v˘roãí se uskuteãnila
v sobotu 15. kvûtna 2010. Byla sloÏena
ze dvou ãástí. Dopoledne se konal „Den
otevfien˘ch dvefií“ v budovû ‰koly na ná-
mûstí Míru, zároveÀ i v dílnách odbor-
ného v˘cviku u koupali‰tû. Odpolední
akce probíhala v sále ti‰novské sokolovny.

Do na‰eho mûsta pod Kvûtnicí se
sjelo mnoho b˘val˘ch absolventÛ, aby
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zavzpomínali se sv˘mi b˘val˘mi spolu-
Ïáky na spoleãnû strávená léta dospí-
vání. Mohli si prohlédnout pÛvodní
i nové tfiídy v pfiístavbû vybavené mo-
derní vyuãovací technikou. Rádi si popo-
vídali pfii men‰ím poho‰tûní s uãiteli
teorie i uãiteli odborného v˘cviku.
V‰ude je pfiivítalo pfiíjemné prostfiedí
a srdeãná atmosféra panovala mezi mla-
d˘mi i dfiíve narozen˘mi po cel˘ slav-
nostní den.

Svou vzácnou náv‰tûvou nás do-
konce poctil hejtman Jihomoravského
kraje Mgr. Michal Ha‰ek. Pfii oslavû
v sokolovnû patfiili mezi ãestné hosty
starosta Ti‰nova Ing. Franti‰ek
Svoboda a pan senátor Sehnal.

V úvodní ãásti akademie „Jak ‰el
ãas“ nás provázely slovem uãitelky
Mgr. Jitka Alexová, Mgr. Renata
Novotná a Ilona ·ubertová. Sly‰eli jsme
zde poutavé vyprávûní pedagogÛ – pa-
mûtníkÛ, ktefií vzpomínali na své pÛso-
bení v uãili‰ti. Na pódiu se vystfiídali
b˘valá fieditelka paní Marie
Pololáníková, Ing. Vilém Vránek,
Ing. Eva Vránková, Alena Hubáãková,
Josef Alexa. O souãasnosti ‰koly hovo-
fiili zástupci Ing. Miroslav Ja‰ek,
Ing. Rudolf Ma‰ek a nakonec vystoupil
s projevem fieditel SOU Ing. Franti‰ek
Holánek.

Kulturní program s recitací pfiipra-
vila Mgr. Olga Schwarzerová se stu-
denty tfiíleté dálkové maturitní ná-
stavby oboru podnikání. Dále jsme
mohli zhlédnout i módní pfiehlídku
na‰ich ÏákyÀ a vystoupení maÏoretek.
Moderní tance a nároãnou tûlov˘cho-
vnou sestavu nacviãila Mgr. Renata
Novotná.

Pfii této pfiíleÏitosti v‰ak nesmíme
zapomenout ani na almanach vydan˘
k v˘roãí zaloÏení uãili‰tû. Za jeho vznik
vdûãíme pfiedev‰ím paní uãitelce Irenû

Hamákové a Ing. Pavlu Judasovi.
K tisku jej pfiipravil Ing. Richard
Zouhar.

O v˘zdobu sokolovny se postarala
Ing. Zuzana Bfienková a síÀ tradic
zajistili Mgr. Hana Strelowová
a Ing. Antonín Novák. O hladk˘ prÛbûh
mimofiádné akce ‰koly 15. 5. se zaslou-
Ïili i ostatní pedagogové a správní
zamûstnanci.

Vûfiíme, Ïe se oslavy 50. v˘roãí
vzniku SOU v Ti‰novû trvale vryjí do
pamûti nejen na‰im ãetn˘m zúãastnû-
n˘m absolventÛm, ale i rozsáhlé vefiej-
nosti z na‰eho regionu.

Organizaãní v˘bor oslav

Chcete vûdût, kde konãí
odpad z Ti‰novska?
Pojìte se s námi podívat
na skládku v Bukovû!

Stále vzrÛstající produkce
odpadÛ je problémem ne-
jen âR a stává se o to zá-
vaÏnûj‰ím, kdyÏ je vût‰í
ãást odpadÛ skládkována

bez dal‰ího vyuÏití. Prioritou nakládání
s odpady by mûlo b˘t právû jejich vyu-
Ïití. Teprve to, co jiÏ jakkoliv vyuÏít
nelze, je tfieba odstranit bezpeãn˘m zpÛ-
sobem s minimálním vlivem na Ïivotní
prostfiedí. K tomuto úãelu slouÏí
napfi. fiízené skládky a jednou z nich je
i skládka tuhého komunálního odpadu
Bukov provozovaná s. p. DIAMO,
o. z. GEAM.

Tato skládka, která slouÏí k uklá-
dání smûsn˘ch komunálních a prÛmy-
slov˘ch odpadÛ z oblastí Bytfiicka,
Ti‰novska a Novomûstska, je v provozu
od roku 1996 a doãkala se jiÏ dvou roz‰í-
fiení (1999, 2006). Poslední 3. etapa by
mûla zajistit provoz asi do roku 2025.
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Zajímá Vás, jak je skládka technicky
zabezpeãena, co v‰e a jak˘m zpÛsobem
je na skládce monitorováno a proã je dÛ-
leÏité tfiídit odpady, aby se ‰etfiilo místo
na skládce?

Pojìte s námi v nedûli 8. 8. 2010
nav‰tívit skládku TKO Bukov, kde bu-
dete mít jedineãnou moÏnost vidût
v‰echny fáze skládkovacího procesu
– od nepfiekryt˘ch izolaãních vrstev pfies
ukládání odpadu na skládku aÏ po re-
kultivované tûleso 1. etapy skládky.

Odjezd v 8.48 hod vlakem z Ti‰nova
do RoÏné, pû‰í v˘let asi 3 km do Bukova,
poté prohlídka skládky s v˘kladem.
Návrat opût vlakem z RoÏné (moÏnost
zmûny trasy zpáteãní cesty).

Tû‰íme se na setkání!
Ekoporadna Ti‰novsko

Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov – ãerven
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

Plánované akce:

Zájezd do TELâE
Sobota 14. srpna 2010,

odjezd autobusu v 7.30 od DPS Králova.
Dal‰í zastávky: u Podhorácké restau-
race, u po‰ty, u Penny, sídli‰tû pod
Klucaninou. Cena zájezdu: 250,- Kã.
V cenû je zahrnuta doprava a vstupné.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 19. hod.
Program: prohlídka zámku, v˘stava
„Hraãky nestárnou“, obûd – dle vlast-
ního v˘bûru – si hradí kaÏd˘ sám.

V Telãi se v srpnu konají Historické
slavnosti Zachariá‰e z Hradce
a Katefiiny z Vald‰tejna aneb Dominium
pánÛ z RÛÏe. Slavnosti jsou doprová-
zeny tradiãními kulturnû spoleãensk˘mi

akcemi s lidovû historickou tematikou.
Doprovázejí je ‰ermífiské, hudební, ta-
neãní a divadelní produkce doplnûné
dobov˘mi atrakcemi a dobov˘m jar-
markem.
Zájemci hlaste se do pátku 6. 8. 2010.

Zájezd do DIVADLA
Doprava autobusem ZDARMA.

Je plnû hrazena ze získan˘ch penûz pro-
jektu: „Podpora dostupnosti Národního
divadla Brno v Jihomoravském kraji“.
Slevy vstupného na pfiedstavení:
– pro dÛchodce 25%
– dûti, studenti a drÏitelé prÛkazÛ ZTP

a ZTP-P 50%.
Ceny vstupenek se pohybují do 400,- Kã.
Nabízená pfiedstavení:
Madama Butterfly – opera – pfiedsta-
vení s drÏitelkou ceny Thalie Csilla
Boross za hlavní roli.
Pondûlí 1. 11. v 19.00 – Janáãkovo

divadlo
Louskáãek – balet – vánoãní pfiedsta-

vení
Sobota 18. 12. v 19.00 – Janáãkovo

divadlo
Zájemci hlaste se do pátku 30. 7. 2010.

NA UVEDENÉ AKCE JE MOÎNÉ SE
HLÁSIT V CENTRU SOCIÁLNÍCH
SLUÎEB, A TO OSOBNù NEBO TELE-
FONICKY NA 549 410 312 A 773 590 274.
SRDEâNù ZVEME SENIORY Z TI·-
NOVA I OKOLÍ.

Linka psychopomoci

Linka psychopomoci je urãena lidem,
ktefií se nacházejí nejen v psychické
krizi. Poskytujeme sociálnû právní
poradenství, pomÛÏeme zorientovat se
v nepfiíznivé Ïivotní situaci. Pfiedáme
informace t˘kající se v‰ech aspektÛ du-
‰evního zdraví a nemoci. Poskytneme
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kontakty na odborníky a zafiízení posky-
tující pomoc v oblasti nejen du‰evního
zdraví z celé âeské republiky. Na‰e
linka je urãena v‰em, ktefií potfiebují po-
radit, vyslechnout, podpofiit.

Provozovatelem linky je âeská aso-
ciace pro psychické zdraví – âAPZ.
Organizace dále zfiizuje Terapeutickou
komunitu M˘to, vydává ãasopis Esprit.
Úzce spolupracuje s Psychoterapeutic-
k˘m sanatoriem Ondfiejov.

Linka psychopomoci je v provozu
kaÏd˘ pracovní den od 9 do 21 hodin na
ãísle 224 214 214 nebo 777 783 146 nebo
na e-mailu: psychopomoc@capz.cz.

Volajícím jsou k dispozici plnû kvali-
fikovaní konzultanti.

Ti‰nov‰tí diabetici
na rekondiãním pobytu

Jako kaÏd˘ rok, tak i letos uãinili ti‰-
nov‰tí diabetici nûco pro své zdraví. Dne
11. 6. – 18. 6. 2010 proÏili t˘den na
Vysoãinû v hotelu Pavla v tûsné blíz-
kosti rybníku Sykovec.

Rekondice pro diabetiky patfií mezi
dlouhodobé preventivní programy. Tato
forma edukace je uznávaná a doporuão-
vána Diabetologickou spoleãností âeské
republiky.

Smyslem rekondice je bûhem t˘den-
ního pobytu pfiedat diabetikovi ve‰keré
informace o jeho celoÏivotní nemoci.
Dokázat, Ïe pravidelné cviãení, pohyb
(vycházky) a strava mají vliv na pokles
glykémie.

V˘znam je i ve stránce psycholo-
gické, neboÈ se v kolektivu podobnû po-
stiÏen˘ch lépe smifiuje se svou nemocí.

V nemalé mífie je tomu pfiizpÛsoben
i celot˘denní program.

Tohoto pobytu se zúãastnilo tfiicet
sedm diabetikÛ na‰í územní organizace.
OdjíÏdûlo se v pátek v devût hodin a jelo

se smûr Vlachovice u Nového Mûsta.
Hotel Pavla, kde jsme byli ubytováni,
leÏí 760 m nad mofiem a je to nejv˘‰e po-
loÏen˘ hotel na Vysoãinû. Po ubytování
jsme pfiivítali vykoupání v hotelovém
bazénu, kter˘ je i v letních mûsících
vyhfiívan˘. Mûli jsme k dispozici restau-
raci s celodenním provozem.

Okolí hotelu sk˘tá spoustu turistic-
k˘ch v˘letÛ, které jsme samozfiejmû
absolvovali. Ná‰ program se skládal
pfieváÏnû z vycházek a cviãení, které
vede jiÏ léta na‰e zku‰ená cviãitelka
paní Marta Skoumalová.

Rozdûlili jsme se do dvou skupin
a kaÏdá si zvolila vycházkovou trasu.
Nav‰tívili jsme nedalek˘ Medlov a jeho
rybník, Fry‰avu, Tfii Studnû.

Autobusem jsme se zajeli podívat
do Îìáru nad Sázavou, kde jsme vy‰li
k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hofie. Je to v˘jimeãná
stavba a je povaÏována za nejv˘raznûj‰í
stavbu barokní gotiky architekta
Santiniho – stavba je na seznamu dûdic-
tví Unesco. Dále jsme do‰li k zámku,
kter˘ jsme si prohlédli jen zvenãí, rov-
nûÏ i muzeum knihy, které je v zámku
umístûné.

Pak jsme udûlali okruÏní jízdu
Vysoãinou. ProjíÏdûli jsme Svratkou,
KfiiÏánkami, Milovy a zastavili jsme se
na Blatinách, kde mûl chalupu ná‰ ti‰-
novsk˘ malífi Josef Jambor (chalupa je
krásnû opravená, na domû je pamûtní
deska). Na Blatinách je i soukromá
praÏírna kávy a tak jsme toho vyuÏili
a ochutnali. Je opravdu vynikající. Celá
trasa, kterou jsme projíÏdûli, patfií
k nejhezãím ãástem Vysoãiny.

Dal‰í den jsme udûlali vycházku na
SKI hotel. Pro‰li jsme si cel˘ sportovní
areál. Mûli jsme obrovské ‰tûstí a set-
kali se s na‰í fenomenální rychlobrus-
lafikou Martinou Sáblíkovou a jejím



RÛzné
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trenérem Petrem Novákem. Získat roz-
hovor s tímto párem není snadné a nám
to umoÏnila náhoda.

Dal‰í dny probûhly opût dle pro-
gramu a na závûr byl veãírek na rozlou-
ãenou. V‰ichni úãastníci pobytu byli
spokojeni a tû‰í se na dal‰í rekondici.
Doufáme, Ïe i nadále bude zachována
podpora na poskytnutí dotace od Svazu
diabetkÛ na ãásteãnou úhradu rekon-
diãnû edukaãních programÛ.

Na závûr bych chtûla podûkovat na-
‰im sponzorÛm – Mûstskému úfiadu
Ti‰nov, Obecním úfiadÛm v Drásovû,
Deblínû, Pfiedklá‰tefií, ale pfiedev‰ím
na‰emu stálému sponzorovi Lékárnû
Arnica – majiteli panu dr. Sítorovi za
jeho sponzorsk˘ dar.

Za ÚO diabetikÛ Ti‰nov
Pfiedseda – Kuãerová Kvûtoslava

Nová uãebna IKT
na lomnickém zámku

Jak jsme jiÏ dfiíve informovali, v tomto
‰kolním roce byl na SOU a SO· SâMSD,
Lomnice u Ti‰nova, s. r. o. vypracován
úspû‰n˘ projekt „Implementace ICT do
v˘uky“, kter˘ je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpoãtu
âeské republiky. Cílem projektu s v˘‰í
dotace 2,6 milionu korun je zavádût do
vyuãování inovativní formy vzdûlávání
zaloÏené na vyuÏívání informaãních a ko-
munikaãních technologií a následovat
tak moderní didaktické trendy souãas-
ného ‰kolství.

Práce na realizaci projektu se podle
stanoveného harmonogramu rozjely jiÏ
v mûsíci únoru, dÛleÏit˘m poãinem bylo

hlavnû vypsání v˘bûrového fiízení, do nû-
hoÏ se pfiihlásily celkem ãtyfii firmy
s ‰esti nabídkami, a jeho následné zpra-
cování. Samotná uãebna byla technicky
upravena a na základû v˘sledkÛ v˘bû-
rového fiízení vybavena jednatfiiceti note-
booky s pfiíslu‰enstvím bûhem kvûtna
a ãervna. Na‰e ‰kola tak koneãnû dispo-
nuje poãítaãovou uãebnou, jejíÏ kapacita
je dostaãující i pro poãetnou tfiídu, kde
kaÏd˘ Ïák pracuje s vlastním notebookem.
Bûhem letních prázdnin a zaãátkem no-
vého ‰kolního roku probûhnou je‰tû
odborná ‰kolení pedagogÛ zamûfiená
na co nejefektivnûj‰í vyuÏití moderní
techniky ve v˘uce.

Vlastní provoz projektové uãebny
bude zahájen v záfií a umoÏní zkvalitnûní
v˘uky zejména odborn˘ch pfiedmûtÛ
– jejich uãitelé budou mít moÏnost zpra-
covávat vlastní prezentace uãiva a v˘u-
kové materiály pro Ïáky v podstatû na
míru. Poãítá se s postupn˘m vytvofiením
„elektronick˘ch uãebnic“, jeÏ vykompen-
zují absenci vyhovujících uãebnic kniÏ-
ních. Pfiedpokládáme, Ïe nová uãebna
bude pro ‰kolu velk˘m pfiínosem a ocení
ji jak uãitelé, tak Ïáci.

Za projektov˘ t˘m Mgr. Lucie Halouzková

SRPEN ve spoleãenském sále sokolovny
Pondûlí 9. 8. SECOND HAND
Úter˘ 17. 8. Prodej textilu a domácích potfieb
Pondûlí 23. 8. SECOND HAND



O ti‰novském ml˘nském
náhonu

V ti‰novském údolí v úvodí fieky
Svratky, neboli po staru „·varcavy“, byly
vlastnû náhony tfii. Ten nejstar‰í a nej-
del‰í dosud pfiivádí vodu z fieky Louãky
od splavu v Mezihofií ke klá‰teru Porta
coeli, kter˘m protéká na b˘val˘ klá‰terní
ml˘n a pilu, cukrovar, pak obcí a papírnou
a vlévá se u mostu pfies Svratku do fieky.
Zanikl˘ – také velmi star˘ – ti‰novsk˘
obecní náhon zaãínal svou pouÈ o kousek
v˘‰ proti proudu fieky u „klá‰terského“
splavu, protékal skoro cel˘m mûstem
a vléval se zpût do fieky nad „ti‰novsk˘m“
splavem. Hned na protûj‰í stranû zaãínal
náhon tfietí na âerven˘ ml˘n a kus pod
ním u velk˘ch pastvisk se vody vracely
zase dál fiekou na své pouti k Brnu.
Také tento náhon jiÏ svou funkci neplní
a z ml˘na je dnes restauraãní zafiízení.
My si budeme povídat nejen o tom, kudy
náhon tekl, ale i o tom, co po cestû potká-
val a jakou atrakcí byl pro malé Ti‰no-
váky. Náhonu se jinak nefieklo neÏ
„struha“, na rozdíl od „fieky“, kterou se
míní Svratka. My si v‰ak podrÏíme pro
toto vyprávûní spisovn˘ název náhon.
Vody protékající hlavním korytem fieky
a náhonem tvofií jak˘si ostrov, jehoÏ horní
ãásti se fiíkalo „Na ·pitálku“, spodní pak
„Na Ostrovci“.  ·pitálek s kaplí
sv. Mikulá‰e byla jediná historická bu-
dova na tomto území, kdysi skuteãn˘
‰pitál, naposledy ordinace doktora
Jurneãky a obytn˘ dÛm.

Sám „klá‰tersk˘“ splav, dosud zacho-
van˘, byl místem veledÛleÏit˘m nejenom
pro zadrÏování vody, stavidla, pfiepad, kte-
rému jsme fiíkali sprcha, ale i pro kousky
trávníku, kde se lidé v létû slunívali
a cel˘ areál slouÏil jako koupali‰tû. Na
kmenech stromÛ byla zavû‰ena hrazda,
z které se skákalo do vody, i samotné lano

s kolkem, kterému jsme fiíkali „kolotoã“.
To byly skoky! Ti ménû odváÏní skákali
„po nohách", ti odváÏnûj‰í pfiedvádûli
„pumy“ pfii skrãce, pfieborníci „fro‰láky“ po
hlavû. Ale bûda, komu se podafiil „placák“
– tedy pád na hladinu plochou bfiicha, kdy
jsme zakusili, Ïe fiíãní voda není mûkká,
ale v tomto pfiípadû opravdu „tvrdá“ a jak!
Kysel˘ ‰kleb sice pfiedstíral úsmûv, ale
ãervená kÛÏe na bfiichu jasnû vypovídala
o umûní borce a následcích. „Pfiedvádûãky“
se konaly zvlá‰tû v dobû, kdyÏ kolem pro-
jíÏdûl vlak, abychom mûli publikum.
Toãení na „kolotoãi“, ãásteãnû nad vodou,
ãásteãnû nad Ïelezniãním náspem, mûlo
také svou záludnost. Kdo se vãas nepustil
do vody, spadl na bfieh, nebo se podfiel ve
v˘honcích vûtví. Pod splavem je dosud ne-
velká díra, ve které se pfii kalné vodû daly
vÏdy nachytat rukou pûkné parmy – o tom
vûdûl málokdo. Na zdûné hrázi stával jako
socha pan Antonín Oplt. ¤íkali jsme mu
„patron“, protoÏe jako svat˘ patron rybáfiÛ
nehnutû stál a jen tahal jednu rybu za
druhou. Pod sprchou jsme se zase rádi
schovávali, pfiepad vody zajistil dostatek
vzduchu a neviditelnost. Náhl˘m vyno-
fiením tfieba po dlouhé dobû jsme dûsili
men‰í dûcka. S potû‰ením a ‰kodolibostí
jsme sledovali pfiecházející po hranû
splavu. Kdo nevûdûl, jak má jít, uklouzl na
vodních fiasách a sjel jak blesk v lep‰ím
pfiípadû po zadku pod splav. Ve stfiedu
na‰í pozornosti byli zvlá‰tû ti, co pfiechá-
zeli obleãení! Na travnatém trojúhelníku
mezi fiekou, náhonem a Ïelezniãní tratí
stávala veliká tfie‰eÀ, nepatfiila asi ni-
komu, a proto patfiila ve‰keré omladinû,
která je‰tû zelenou úrodu vãas obrala.
Za tfie‰ní byly tehdej‰í „‰atny a pfievlé-
kárny“, tj. hou‰tiny kfioví, které plnily
i funkci záchodkÛ. Mûlo tedy pfievlékání
i své stinné stránky, ale bylo v‰e zadarmo
a nám to staãilo. Celé území splavu a jeho
okolí tvofiilo také vhodn˘ prostor pro na‰e
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hry s míãem, obãas se rovnûÏ koupajícím
a nûkdy uhánûjícím po proudu vody dolÛ.
Hrály se rÛzné hry, karty, opalovalo se,
randilo i bylo moÏno zaznamenat první
tajné kufiácké pokusy z uschlé trávy
a kousku hedvábného papíru.

Mohutn˘mi stavidly, uzamãen˘mi na
fietûz, zaãínal náhon pûkn˘m vybetono-
van˘m fieãi‰tûm i bfiehy. Kousek dál po
proudu se esíãkem stáãel pod Ïelezniãní
most, po kterém vede dráha na Nedvûdici.
Po nûkolika desítkách metrÛ bylo dfievûné
stavidlo (fiíkalo se mu „zbraÀ“, protoÏe za-
braÀovalo samoãinnû pfiíli‰ velkému prÛ-
toku), které v pfiípadû potfieby odvádûlo
vodu z náhonu zpût do ·varcavy. Po stavi-
dle vedla nahofie úzká lávka, vlastnû jen
trochu ‰ir‰í prkno, dosti vysoko nad vodou
a pro nûkoho byl kum‰t pfiejít na druhou
stranu. Od tûchto stavidel byl náhon uÏ
„splavn˘“, ãehoÏ jsme hojnû vyuÏívali na
rÛzn˘ch plavidlech. Pfiedev‰ím na mamin-
ãin˘ch trokách neboli spisovnû neckách,
ale také na nafoukl˘ch du‰ích z pneuma-
tik a rÛzn˘ch prámech. Jen v ‰kopcích
a kádích to ne‰lo, aã jsme to zkou‰eli.
KaÏd˘ nemûl to ‰tûstí, aby z domu nepozo-
rovanû odnesl necky. Náhon bûÏel dál
mezi zahrádkami trmaãovsk˘ch obyvatel
se zatáãkou a prudk˘m proudem u valchy,
která z nûho brala vodu i energii k valcho-
vání surového sukna (valchu naposledy
provozoval rodem Îid s nûmeck˘m jmé-
nem, co mûl mydlárnu v prostorách cister-
ciáckého klá‰tera). Od valchy voda tekla
podél zahrádek aÏ pod kamenn˘ most sil-
nice do Pfiedklá‰tefií. Za ním vlevo stál
domeãek Îofinky, tedy sleãny Îofie
Spohrové, koncertní mistrynû. Kdysi zde
její maminka prodávala okénkem pivo.
Pr˘ se tam i vybíralo m˘tné. Za ním byl uÏ
náhon na mnoha místech veden ve zdû-
n˘ch kamenn˘ch bfiezích, zvlá‰tû z levé
strany od silnice  do vody vedly po úsecích
schodky aÏ k obecnímu ml˘nu. Pro nás to

byla vhodná pfiístavi‰tû klukovské „lodní“
dopravy. Zahrady po levé stranû toku,
chránûné jen náhonem, mûly pro nás své
kouzlo, neboÈ byly vítan˘m zdrojem obãer-
stvení. Kousek níÏ stávaly „Ti‰novské
Benátky“, dva domky tûsnû nad vodou,
dnes jiÏ dávno zmizelé stejnû tak jako
Îofinãin domeãek. Nad vodu vedly pav-
laãe, kde bylo povû‰eno prádlo a zároveÀ
zfiízen nejstar‰í splachovací záchod
v Ti‰novû. Tento, jakoÏ i jiné odpady ‰ly
rovnou do náhonu, a tak nebylo nic neob-
vyklého, kdyÏ kolem nás koupajících se
plavalo v‰e moÏné, tfieba i vonící „uto-
penci“. Naproti Benátkám bylo dal‰í stavi-
dlo s pfiepadem vody do koryta dlouhého
betonového tunelu, kter˘ vedl pod kole-
jemi dráhy a za ·pitálkem se vléval do
fieky. Byl to kus dobrodruÏství prolézat
tímto tunelem aÏ na Ostrovec a ne kaÏd˘
se nebál. O nûco níÏe byl dal‰í most pro
pû‰í u kfiíÏe a veliké vrby. Tam konãila
pfiedklá‰terská farnost a zaãínala ti‰nov-
ská. A také tam vlevo zaãínala a táhla se
aÏ k dal‰ímu mostu u Hospodáfiské dru-
Ïiny Kazdova, pfiedtím Müllerova za-
hrada. Tento úsek byl ze v‰ech nejlep‰í,
fiíkalo se mu „Novajda“. Po obou stranách
vyzdûné kamenné bfiehy, dvoje schodky,
dosti hluboká voda a nad vodou zfiízen pa-
nem Kazdou  skákací mÛstek z pruÏné
klády s deskou nad vodu, dobfie zakotven˘
v zahradû. Z toho vidno, Ïe nás kluky mûl
rád, i kdyÏ jsme nedali pokoj jeho rÛÏiã-
kám – polyantkám ãerven˘m a bíl˘m, vy-
sázen˘m podél celého bfiehu. To nebylo
hfiíchem, kdyÏ jsme natrhali kytici domÛ.
Hor‰í to bylo s na‰í „náv‰tûvou“ zahrady,
skleníkÛ s okurkami, rajãaty, kedlubnami
a dal‰ími v˘pûstky. JenÏe ve vodû vytrá-
vilo, zásoby nebyly, a tak nûkdy i syrov˘
kvûták byl vítanou pochoutkou. Platilo se
jen obãas nûjak˘m tím v˘praskem, coÏ
jsme pfiijali radûji neÏ stûÏování u rodiãÛ.
Následující Müllerova koÏeluÏna (na pod-



Blahopfiání

Pfiejeme tímto na‰í mamince, babiãce
a prababiãce paní VLASTù KOPECKÉ
k jejím 80. narozeninám, kter˘ch se do-
Ïívá 11. 8. 2010, hodnû ‰tûstí, zdraví
a spokojenosti do mnoha dal‰ích let.
Pfiejí dcery s rodinami.

Vzpomínky
Dne 12. ãervence
uplynuly 2 roky
od chvíle, kdy
nás navÏdy 
opustila paní
MARIE KRÁ-
LÍKOVÁ a dne

20. ãervence uplynulo 5 let kdy nás
opustil pan VLADIMÍR KRÁLÍK.
Dûkujeme v‰em, ktefií vzpomenou
s námi. Dcera Marie s rodinou.

9. ãervence 2010 uplynul
rok od chvíle, kdy nás
opustila paní JANA
BERKOVÁ z Ti‰nova.
Dne 1. srpna 2010 by osla-
vila 90. narozeniny. Kdo
jste ji znali, vzpomeÀte

s námi. Vzpomíná dcera Jarka s rodinou.

Dne 16. ãervna uplynulo 11 rokÛ, kdy
nás pfiedãasnû opustil ná‰ drah˘ syn
FRANTI·EK PADALÍK (nar. 1952).
Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte
s námi. Za tichou vzpomínku dûkuje je-
ho otec, matka, dûti s rodinami a sestra
s rodinou.

„Drah˘, je tûÏké bez Tebe Ïít, v‰ak
v na‰ich srdcích navÏdy Tû budeme mít.“

Dne 18. 7. uplynul první
smutn˘ rok, kdy navÏdy
utichlo laskavé srdíãko
na‰eho drahého JARO-
SLAVA NEâASE a dne
25. 7. 2010 vzpomeneme
jeho nedoÏit˘ch 65 rokÛ.

Dûkujeme v‰em, ktefií vzpomínají
s námi. ManÏelka Marta, syn Ale‰,
dcera Jitka, vnuk Jan.

Dne 7. 7. 2010 uplynulo
30 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milá ma-
minka a babiãka paní
MARIE DURANYKOVÁ.
Stále s láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku

dûkují dcera a synové s rodinami.

ráÏkové kÛÏe) brala z náhonu vodu do ob-
rovsk˘ch, v zemi vyhlouben˘ch kádí
a pfies náhon vedla roura na druhou
stranu, kde byly sklady na tfiíslo a dal‰í
propriety a vedl tam tzv. MüllerÛv most.
Jejich továrna byla celá zbourána a na
tom místû stojí dnes budova b˘valé v˘-
kupní organizace „DruÏina“. Za ní vedly
k náhonu dvû uliãky, jejichÏ pÛvodním
úãelem bylo odvádût vodu z kdysi holé
Kvûtnice, ale pozdûji to byl jen  pfiístup
k vodû. První uliãka mûla vybetonovan˘
‰irok˘ schod, kam si Ïeny stoupaly, kdyÏ
máchaly prádlo, které ãasto i uplavalo

pryã. Také se do uliãek jezdilo pro mûkkou
vodu, kterou si sestry Jakoubkovy vozily
na vozíku ve ‰kopku pfiikrytém plachtou
domÛ na praní. O Velkém pátku brzo ráno
se trousili lidé, aby podle starého zvyku
tfiikrát nabrali tekoucí vodu proti proudu
a umyli se. Mûlo to slouÏit ke zdraví a mÛj
dûdeãek, fiezník Ra‰ovsk˘, vÏdy do pÛl
pasu vysvleãen˘ s ruãníkem kolem krku to
ãasnû ráno za ‰era zahajoval, neboÈ musel
brzo do „ver‰tatu“ a krámu.

(Pokraãování v pfií‰tím ãísle TN.)
Jan Vrzal
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Dne 14. 7. uplynuly
3 roky, kdy ode‰el ná‰
syn MARTIN GAÎI.
Kdo jste ho mûli rádi,
vzpomeÀte s námi. Stále
vzpomíná celá rodina.

Dne 24. ãervence vzpome-
neme 6. smutné v˘roãí,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek, pradû-
deãek, tchán pan MILO-
SLAV JELÍNEK. Za ti-

chou vzpomínku dûkuje manÏelka,
synové Miloslav a Pavel s rodinami.

Dne 23. 7. 2010 by se
doÏil 80 let pan
BO¤IVOJ KLUSÁK.
Za vzpomínku dûkují
manÏelka a dcery s rodi-
nami.

Dne 25. ãervence 2010 u-
plyne 11. v˘roãí úmrtí
pana LEOPOLDA
NùMCE. Za tichou vzpo-
mínku dûkuje manÏelka
a dûti s rodinami.

V neznám˘ svût ode‰el jsi spát, zaplakal
kaÏd˘, kdo mûl Tû rád. Jeden rok uply-
nul jak tiché fieky proud, jen bolest trvá
a nedá zapomenout. 18. 7. 2010 jsme
vzpomnûli 1. v˘roãí úmrtí syna a bratra
pana JAROSLAVA NEâASE, ma-
minka a sestra Hela s rodinou.

Kdo tû znal, vzpomene.
Kdo tû mûl rád, nezapomene.

Dne 14. srpna 2010 by
se doÏil 69 let ná‰ drah˘
tatínek, dûdeãek, pradû-
deãek, tchán pan FRAN-
TI·EK MIHOLA. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte, prosím,

s námi. Dûkuje dcera Lenka s rodinou.

Kdo v srdci Ïije, neumírá

Dne 4. srpna uplyne
10 let od úmrtí mého mi-
lovaného manÏela pana
ZDE≈KA SLAVÍâKA
z Dolních Louãek. S lás-
kou vzpomínají a za ti-
chou vzpomínku dûkují

manÏelka Vlasta s rodinou.

Dne 3. srpna uplyne
7 rokÛ od chvíle, kdy nás
navÏdy opustila na‰e mi-
lovaná maminka, babiã-
ka, sestra paní OLGA
ZAV¤ELOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkují dûti
s rodinami.

Dne 5. srpna vzpomene-
me 100. v˘roãí narození
na‰í maminky, paní
RÒÎENY SOKOLOVÉ.
Dcera Jana s rodinou
a syn Zdenûk s rodinou.

Inzerce

Pronajmu byt 2+1, prostorn˘, v horní,
klidné ãásti Kufiimi. Byt je zafiízen (lze
i nezafiízen˘). Nájem 7.000,- Kã + energie.
Tel.: 721 141 989

Pronajmu zrekonstruovan˘, zafiízen˘
byt 1+1 v Kufiimi. Tel.: 607 242 198

Pronajmu byt 1+1 na ul. Kvûtnická.
Cena vãetnû inkasa 6.500,- Kã.
Tel.: 604 337 982

Pronajmu zafiízen˘ 1+kk voln˘ od fiíjna,
vhodn˘ pro jednu osobu. Nájem 5.900,- Kã
vãetnû sluÏeb. Tel.: 603 894 613
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Pronajmu 3+1 Halasova ul., zafiízen˘.
9.500,- Kã vã. inkasa. Tel.: 603 819 198

Koupím byt v Ti‰novû OV nebo i DB.
Rychlé jednání. Tel.: 775 667 214

Prodám ‰tûÀata irského vlkodava
z PP. Tel.: 737 908 206

Hledám uãitele NJ, AJ. Tel.: 724 316 514

PÛjãky – 100% schválení na zástavu
nemovitosti. Îádné poplatky pfiedem,
vyfiízení  ihned. Tel.: 732 565 767 PÛjãky
– info na tel. 773 565 767

Provádím tesafiské, pokr˘vaãské
a truhláfiské práce. Zahradní altánky
a pergoly, dfievûné obklady a plovoucí
podlahy. Tel.: 737 315 175 Dostál Petr

Penzion âerven˘ Ml˘n Ti‰nov hledá
recepãní na dlouhodobou brigádu.
PoÏadujeme komunikativnû AJ nebo
NJ, základy práce na PC, pfiíjemné
vystupování, ãasová flexibilita.

Nabízíme: mlad˘ kolektiv, pfiíjemné
prostfiedí atd. Brigáda je vhodná pro
studentky, Ïeny na matefiské dovolené
aj. Informace osobnû na penzionu nebo
na tel. 549 410 461

Hotel Kvûtnice pfiijme Ïenu na noãní
smûny. Vzdûlání minimálnû vyuãen.
Práce v gastronomii a recepci hotelu.
Praxe v oboru vítaná, není podmínkou.
BliÏ‰í informace na recepci hotelu nebo
tel. 603 894 613
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