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pfiíchodem léta nastal ãas se ptát,
co se bûhem nadmíru teplého jara
stihlo udûlat s v˘tluky na mûst-
sk˘ch komunikacích. Vysprávky

jsou hotovy pfiibliÏnû z 80 %, coÏ nejvíce
ocení obyvatelé ulice Hynka Bíma, ale
i obyvatelé bydlící na dal‰ích ulicích, které
opravou jiÏ pro‰ly. Souãasnû zaãíná ãi‰tûní
de‰Èov˘ch kanálov˘ch vpustí. Po dokonãení
seãení travnat˘ch ploch se zamûfiíme na
tolik potfiebnou opravu chodníkÛ. Lité
asfaltové chodníky na sídli‰ti Kvûtnice
budou opraveny zástfiikem.  Ve spodní
ãásti ulice Kvûtnické bude provedeno nové
napojení bytov˘ch domÛ zámkovou dlaÏ-
bou k prÛbûÏn˘m chodníkÛm. âást scho-
di‰tû na Mánesovû ulici bylo opraveno po-
lymerovou technologií a stejnou technikou
byl po dlouh˘ch letech opraven i chodník
na Trnci.

Právû stav chodníkÛ je mnohdy hor‰í
neÏ stav mûstsk˘ch komunikací. Smutné
je, Ïe v nûkter˘ch ãástech mûsta ani chod-
níky nemáme. Na tuto skuteãnost budeme
pamatovat pfii sestavování nového rozpo-
ãtu pro rok 2012. Na technickém stavu
chodníkÛ se podepisuje i chování mnoh˘ch
fiidiãÛ, pfiedev‰ím tûch, co zásobují obchody
a firmy v celém mûstû.

Právû doprava je palãiv˘m problémem
Ti‰nova. S automobilovou dopravou je
spojena i bezohlednost ãlovûka k ãlovûku,
ãlovûka k majetku nebo ãlovûka k pfiírodû.
Co se pod tûmito slovy skr˘vá? Je to napfií-
klad ono známé parkování na chodnících.
Nejen Ïe omezuje chodce, vozíãkáfie, ma-
minky s koãárky, ale souãasnû devastuje
majetek mûsta.  Stejn˘m problémem je
i parkování na vefiejné zeleni. Na tomto
místû chci upozornit v‰echny, ktefií tak
s oblibou ãiní na ulici Brnûnské a v prostoru
pod radnicí, Ïe po dohodû s místním oddû-
lením policie bude v mûsíci ãervenci tûmto
místÛm vûnována zv˘‰ená pozornost.
Blokové pokuty budou udûlovány v horním
pásmu sazebníku. Toto opatfiení je dáno
neutû‰enou situací na zmínûn˘ch místech
i stíÏnostmi obãanÛ. Následovat bude vy-
hodnocení, zda toto opatfiení pomohlo.
Souãasnû hledáme vhodného zpracovatele

dopravní koncepce pro Ti‰nov. BlíÏí se také
otevfiení nového obchodního domu, s nímÏ
oãekáváme dal‰í dopravní komplikace
v centru mûsta. Nutná bude úprava reÏimu
dopravy v této ãásti mûsta. V oblasti do-
pravy se dále snaÏíme vsadit kruhovou kfii-
Ïovatku do jiÏ pfiipravené rekonstrukce sil-
nice II. tfiídy vedoucí pod mûstem Ti‰no-
vem. Kruhová kfiiÏovatka má nahradit
málo pfiehlednou kfiiÏovatku u hasiãÛ
a pfiedev‰ím umoÏní pfiístup k pozemkÛm
mûsta v plánované prÛmyslové zónû. Na
nás nyní je do konce ãervence odevzdat pfii-
praven˘, v‰emi dotãen˘mi orgány a vlast-
níky schválen˘ projekt na SUS JMK. âasu
tedy moc nezb˘vá. Pokud v‰e dobfie do-
padne, pfiedev‰ím finanãnû, bude v roce
2013 – 2014 zahájena v˘stavba tolik oãe-
kávaného silniãního obchvatu obcí âebín
a Hradãany.

Nyní bych rád oslovil v‰echny, ktefií
je‰tû nevyuÏili moÏnosti sníÏit svoje ná-
klady na provoz domácnosti. Jde o nov˘
projekt v nakládání s odpady. Byl spu‰tûn
pytlov˘ sbûr plastÛ. KaÏd˘ obãan se nyní
do tohoto projektu mÛÏe pfiihlásit. U paní
Zavfielové v kanceláfii radnice mohou zá-
jemci obdrÏet startovací sadu Ïlut˘ch pytlÛ
a bude jim vygenerován ãárov˘ kód. Do
Ïlut˘ch pytlÛ se budou ukládat plasty a te-
trapakové obaly – jako u Ïlut˘ch kontejnerÛ
na ulicích. V den svozu pytel s ãárov˘m
kódem zanesete ke svému sbûrovému místu.
Po svozu vám budou odeãteny z poplatku
za komunální odpad 4 Kã za kaÏd˘ odevz-
dan˘ kilogram plastÛ. Chceme tak zv˘hod-
nit ty, co opravdu plasty tfiídí. Na zaãátku
prázdnin probûhne v TTV instruktáÏní po-
fiad, kde bude vysvûtlen cel˘ postup.

Závûrem bych chtûl podûkovat v‰em,
ktefií se podíleli na „nultém roãníku“ akce
Den s hasiãi. KaÏd˘ si mohl dÛkladnû pro-
hlédnout ve‰kerou techniku v‰ech sloÏek
Integrovaného záchranného systému. Bylo
to pfiedev‰ím pfiíjemné dopoledne s lidmi,
ktefií bdí nad na‰í bezpeãností.
Náv‰tûvníkÛm pak dûkuji za vytvofiení pfií-
jemné atmosféry.

Radovan Klusák
místostarosta
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MûKS Ti‰nov

pfieje v‰em obãanÛm mûsta pûkné
prázdniny. Tû‰íme se na Va‰i pfiítom-
nost pfii kulturních akcích v sezónû
2011-2012.

ROCKOVÉ FOTOGRAFIE
V JAMBOROVù DOMù

sobota 25. ãervna aÏ ãtvrtek
21. ãervence 2011

galerie JamborÛv dÛm
V˘stava fotografií
VLADIMÍR SABO

MOMENT(K)Y Z ROCKU V PODZEMÍ
VLADIMÍR SABO (*1958) je nezá-

visl˘ fotograf, kter˘ Ïije a tvofií
v Pardubicích. K jeho nejoblíbenûj‰ím
fotografick˘m tématÛm patfií dokumen-
tování koncertÛ ãeské alternativní a un-

Efektivní úfiad v Ti‰novû

Mûsto Ti‰nov od ãervence 2010
realizuje projekt s názvem „Nastavení
systému projektového a procesního fií-
zení na MûÚ Ti‰nov“, kter˘ je financo-
ván z prostfiedkÛ Evropského sociálního
fondu prostfiednictvím Operaãního pro-
gramu Lidské zdroje a zamûstnanost
a rozpoãtu mûsta Ti‰nova. Hlavním cí-
lem projektu je optimalizace a zv˘‰ení
kvality procesÛ mûstského úfiadu a pod-
pora fiízení projektÛ mûsta Ti‰nova.

V rámci této ãinnosti vybrala Rada
mûsta Ti‰nova téma znovuoÏivení areálu
letního kina v Ti‰novû. V souãasné dobû
zpracovává t˘m odborníkÛ MûÚ Ti‰nov
pod metodick˘m vedením konzultanta
z firmy NeXA, s.r.o. Praha projektov˘
zámûr. V srpnu 2011 je v plánu projed-
nání variant projektového zámûru
Radou mûsta Ti‰nova.

Dále v rámci projektu ve dnech
20. – 30. 6. 2011 probûhlo na MûÚ
Ti‰nov a v Mûstské knihovnû Ti‰nov do-

tazníkové ‰etfiení, jehoÏ cílem je zji‰tûní
spokojenosti klientÛ.

O postupu zámûru revitalizace let-
ního kina a v˘sledcích dotazníkového
‰etfiení vás budeme informovat v dal-
‰ích ãíslech TN.

Lenka Vlasáková
projektová manaÏerka

Dopravní uzavírka v centru
mûsta – 10. 7. 2011

UpozorÀujeme obãany, Ïe v nedûli
10.7. od 12:00 do 16:30 hod. bude z dÛ-
vodu konání cyklistického závodu
„Ti‰novské schody“ omezen provoz v uli-
cích v centru mûsta Ti‰nova – nám.
Míru, nám. Komenského, Dvofiáãkova,
Bezruãova, Kostelní, RáboÀova. V rámci
dopravní uzavírky nebude moÏné v uve-
deném ãase do ulic vjet motorov˘m vo-
zidlem, ani z nich vyjet. Pohyb chodcÛ
budou regulovat pofiadatelé závodu.

Dûkujeme za pochopení
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dergroundové kultury v klubech a na
mal˘ch festivalech nezávislé hudební
scény.

K fotografování hudby ho pfiivedl zá-
jem o muziku, která v dobû jeho mládí
byla na okraji zájmu ‰ir‰í vefiejnosti,
o to vût‰í zájem o ni mûla StB. Jeho
kroky vedly do Jazzové sekce, kde ak-
tivnû pÛsobil a objevil pro sebe hudbu,
kterou poslouchá a mapuje dodnes.
Spolupracuje s hudebním vydavatel-
stvím Guerilla records (jeho fotografii
najdete tfieba na obalu poslední desky
Plastic People) ãi s lidmi okolo naklada-
telství U‰i a Vítr. Jeho fotografie jsou
dokumentem událostí, nesnaÏí se vytvá-
fiet umûní za kaÏdou cenu.

MUZEUM MùSTA TI·NOVA
MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,

tel.: 549 212 550
STÁLÁ EXPOZICE O DùJINÁCH

A P¤ÍRODù MùSTA. Otevfieno úter˘
aÏ pátek 10-18 hodin, sobota a nedûle
10-19 hodin, obãerstvení ve stylové
kavárnû.

Tématické v˘stavy v Müllerovû domû:
Do 28. 8. 2011:

V¯STAVA K 60. V¯ROâÍ OTEV¤ENÍ
ZÁKLADNÍ ·KOLY SMÍ·KOVA
„...¤editelství stfiední ‰koly chla-

pecké v Ti‰novû spolu s uãitelsk˘m sbo-
rem a ve‰ker˘m Ïactvem podává radost-
nou zprávu, Ïe se dne 28. bfiezna 1951
‰kola pfiestûhovala do nové budovy,

kterou nám Místní národní v˘bor
v Ti‰novû pfiedal. Dne 29. bfiezna 1951
jsme zaãali v nové budovû vyuãovat...“

HANSPAULKA V TI·NOVù

Poãínaje mûsícem záfií bude zbylá
ãást leto‰ního roku v Mûstském kultur-
ním stfiedisku ve znamení projektu
HANSPAULKA V TI·NOVù. Tento cy-
klus pfiiblíÏí fiadou akcí umûleck˘ feno-
mén charismatické praÏské ãtvrti, která
dala na‰í kultufie neuvûfiitelné mnoÏství
osobit˘ch hudebníkÛ, divadelníkÛ, spi-
sovatelÛ ãi jin˘ch kum‰t˘fiÛ.

StûÏejní ãástí projektu bude stejno-
jmenn˘ hudební festival v prostorách

MûKS, na nûmÏ se v so-
botu 1. 10. pfiedstaví sku-
piny Ivan Hlas trio, Bílá
nemoc, Jifií ·lupka
Svûrák & Nejenblues

a Krausberry. V galerii JamborÛv dÛm
bude od 3. do 30. 12. instalována doku-
mentaãní v˘stava praÏského Muzea po-
pulární hudby nazvaná Ráno je nejkrás-
nûj‰í v Hanspaul City a v souvislosti s ní
je v jednání vystoupení kapely
Bluesberry v hospodû U Palce.

ProtoÏe na hanspaulskou scénu byla
napojena i divadla legendární „praÏské
pûtky" (Kfieã, Sklep, Vpfied, Mimóza
a Kolotoã), je souãástí projektu také kul-
tovní divadelní pfiedstavení Ml˘ny, kte-
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ré se uskuteãní ve ãtvrtek 15. 9. v sále
kina Svratka a na nûÏ jsou jiÏ nyní k do-
stání vstupenky v pfiedprodeji v knihku-
pectví paní Ra‰kové na Brnûnské ulici

(tel. 549 410 022). Kino v prÛbûhu pod-
zimu samozfiejmû promítne nejen
PraÏskou pûtku, ale také ·akalí léta
a v jednání jsou i dal‰í související akce.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

9. 7. Festiválek U Palce nádvofií domu Na Pern‰tejnû Café U Palce
29. 7. Psí vojáci nádvofií domu Na Pern‰tejnû Café U Palce

V˘stavy
Datum Akce Místo
25. 6. – 21. 7. Vladimír Sabo – fotografie JamborÛv dÛm

5. 6. – 28. 8. V̆ stava k 60. v˘roãí Z· Smí‰kova MüllerÛv dÛm
31. 5. – 30. 9. Milan Sítora – Majáles Galerie na schodech
18. 6. – 16. 7. Dotkni se Ladaku galerie Diana
14. 6. – 31. 7. Josef Mináfi – obrazy Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka
14. 5. – 18. 9. Svût muÏÛ Podhorácké muzeum
16. 7. – 7. 8. V̆ tvarné léto v Îelezném XI. Kulturní dÛm, Îelezné

Atletick˘ ãtyfiboj

I poslední závod
leto‰ní ‰kolní se-
zóny pfiinesl ús-
pûch a postup do
kraje Ïákyním

Z· Smí‰kova. 26. 5. probûhlo na

Z· nám. 28. fiíjna okresní kolo, kterého
se zúãastnila druÏstva star‰ích ÏákyÀ
a ÏákÛ. Chlapci obsadili 4. místo, nej-
lep‰í umístûní v jednotlivcích bylo
6. místo Láìi Dufka a 7. místo Tomá‰e
Jufiíãka.

Dívky si odnesly jasné prvenství
a v jednotlivcích PeÈa Novotná 2. místo,
PeÈa Vejrostová 3. místo, Eli‰ka
Kohoutková 6. místo, Krist˘na Dufková
7. místo, Terka KfiíÏová 9. místo, Nikãa
Gergelyová 16. místo, mimo soutûÏ si to
je‰tû vyzkou‰ela Barãa Váchová.

V Bfieclavi 30. 5. v konkurenci atle-
tick˘ch ba‰t jsme obsadili 6. místo, na-
sbírali cenné zku‰enosti do dal‰í sezóny.
Pevnû vûfiíme, Ïe to nejsou na‰e po-
slední úspûchy. Na v‰ech uÏ byla znát
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únava z nároãného období, ale pfiesto
v‰echny závodnice stateãnû hájily barvy
na‰í ‰koly.

V‰em závodníkÛm gratulujeme a dû-
kujeme za skvûlou reprezentaci ‰koly.

vd

Prázdniny jsou pfiede dvefimi

„Osmadvacítka“
konãí ‰kolní rok
2010/2011 o t˘den

dfiív. Tato vûta byla v uplynul˘ch dnech
sly‰et po Ti‰novû ãasto. Ano, ‰kola se
doãkala a od prvních dnÛ prázdnin
zaãne dlouho pfiipra-
vovaná revitalizace
budovy. Dûti budou mít
letos o nûco del‰í
prázdniny, ale zamûst-
nanci odejdou na dovo-
lenou, aÏ ‰kolu na vel-
kou opravu pfiipraví.
âekají nás nároãné
letní t˘dny a nezb˘vá
neÏ vûfiit, Ïe v‰e bude
dokonãeno vãas a nov˘
‰kolní rok zaãne 1. záfií
v krásnû zrevitalizo-
vané ‰kole.

KdyÏ se v‰ak ohléd-
nu za nedávno uplynu-
l˘m rokem, mÛÏeme

b˘t opût na spoustu vûcí hrdi. Stále po-
kraãujeme v projektu financovaném
z OP VK. V záfií 2010 jsme otevfieli no-
vou uãebnu ICT a po pár mûsících jsme
slavnostnû pokfitili uãebnici
Informatika s Písíkem pro 4. roãník.
Z prostfiedkÛ projektu byla zakoupena
jiÏ tfietí interaktivní tabule a na dal‰ích
aktivitách se stále pracuje. Probíhají
také jiÏ zavedené ‰kolní projekty – VIP
Kariéra, Holocaust, Pfied‰kolák,
Eko‰kola a dal‰í. Novinkou leto‰ního
roku bylo dobrovolné testování IQ ÏákÛ.
Po obdrÏení statistick˘ch v˘sledkÛ
jsem byla velmi potû‰ena zji‰tûním,
Ïe 32% testovan˘ch patfií do pásma nad-
prÛmûru a 23% do velmi vysokého nad-
prÛmûru.

Nejvût‰í radost mám v‰ak ze zapo-
jení mnoha dûtí i uãitelÛ do celostátního
projektu „Celé âesko ãte dûtem“. Zájem
dûtí o ãtení se v posledních letech zaãal
rapidnû sniÏovat. Nyní se na‰im peda-
gogÛm dafií vzbudit v dûtech znovu
radost z ãetby a opustit na chvíli obra-
zovku televize, poãítaãe i mobilní tele-
fon. Celé prvÀáãkovské snaÏení jsme

zakonãili slavnostním
pasováním dûtí na âte-
náfie. Za velk˘ úspûch
také povaÏujeme 1. mís-
to dvou na‰ich ÏáãkÛ
druh˘ch tfiíd v celo-
státním mûfiítku v sou-
tûÏi Matematick˘ klo-
kan v kategorii Cvrãek.

V kvûtnu jsme po
dlouh˘ch pfiípravách
podali projektovou Ïá-
dost o zapojení do dal-
‰ího celostátního pro-
jektu „EU – peníze
‰kolám“. JiÏ jsme
z Ministerstva ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlo-Pasovani na ãtenáfie
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v˘chovy obdrÏeli souhlas a ãekáme jen
na podpis smlouvy. Je pfied námi velmi
nároãná práce hlavnû pfii tvorbû v˘uko-
v˘ch materiálÛ.

Také se mi ãasto vrací my‰lenky
k pobytu na‰ich ÏákÛ v pfiímofiském
anglickém mûsteãku Torquay. V‰ichni
úãastníci byli velmi spokojeni.
Zdokonalili se v angliãtinû, nav‰tûvovali
‰kolu LAL Torbay, poznali anglick˘ ven-
kov i nejznámûj‰í turistické atrakce
Lond˘na.

Kromû náv‰tûvy ciziny v‰ak dûti
kaÏdoroãnû absolvují se sv˘mi uãiteli
mnoho dal‰ích aktivit mimo ‰kolu.
V krátkosti pfiipomínám lyÏafisk˘ v˘cvi-
kov˘ kurz pro 7. roãníky, putovní turis-
ticko-cyklistick˘ kurz pro 8. roãníky, t˘-
denní pobyt 4. tfiíd v centru ekologické
v˘chovy v Chaloupkách u Okfií‰ek,
sportovní akce a soutûÏe, vánoãní jar-
mark. Dûvãata byla také velmi nad‰ena,
kdyÏ mohla sv˘m zpûvem doprovodit
vystoupení Petra Bendeho na festivalu
UNICEF.

Asi nejv˘raznûj‰í akcí ‰kolního roku
byla velká módní ekopfiehlídka a ná-
sledná v˘stava pfiedvádûn˘ch modelÛ
z recyklovan˘ch materiálÛ v prostorách
‰koly.

V dobû, kdy ãtete tyto fiádky, jiÏ
máme za sebou i tradiãní rozlouãení
s Ïáky 9. tfiíd a dal‰í ‰kolní rok je tak
definitivnû za námi.

Na závûr bych chtûla touto cestou
podûkovat v‰em, ktefií nám pomáhají
pfii zaji‰Èování kaÏdodenního provozu
‰koly. Zvlá‰tû pak vedení Mûstského
úfiadu, Klubu pfiátel ‰koly, Radû ‰koly
a sponzorÛm – ãasto z fiad rodiãÛ, ktefií
nemalou mûrou pfiispívají ke zlep‰ení
technického vybavení ‰koly.

Pfieji vám v‰em krásné léto, dûtem
úÏasné prázdniny, zamûstnancÛm ‰koly

pak pevné nervy a hodnû sil pfii leto‰ní
spí‰e pracovní dovolené.

Radmila Zhofiová, fieditelka ‰koly

Sport bez hranic
– Sport ohne Grenzen

Dne 16. 6. 2011 se nûkolik ÏákÛ
na‰í ‰koly (Gymnázium Ti‰nov)
zúãastnilo mezinárodního spor-
tovního utkání v rakouském

Schwechatu. Toto utkání pofiádal spolek
Schulverein Komensky, jenÏ pracuje pfii
gymnáziu Komensky ve Vídni. Trojboje
se zúãastnilo ‰est ‰kol z Rakouska,
âeské republiky, Slovenska a Maìarska.

SoutûÏilo se ve tfiech disciplínách – vrh
koulí, skok do dálky a bûh. Dva na‰i
studenti – Klára Suchomelová z kvarty
a Jakub Du‰ek z 1.A – obsadili ve své
kategorii krásné tfietí místo. Podobné
akce slouÏí nejen k pfiehlídce spor-
tovních v˘konÛ na‰ich studentÛ, ale
také se snaÏí rozvíjet kontakty a pfiá-
telské vztahy mezi ‰kolami u nás a v za-
hraniãí.

Mgr. Hana DaÀková

Z lomnického zámku

Ani jsme se nenadáli a ‰kolní rok
2010/2011 pomalu konãí, vidina letních 
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prázdnin tak dostává stále zfietelnûj‰í
obrysy. Îákovsk˘ ruch na chodbách
SOU a SO· SâMSD, Lomnice u Ti‰nova
s. r. o. na dva mûsíce utichne a v‰ichni
budou moci naãerpat nové síly a energii
k dal‰í práci. Uplynul˘ ‰kolní rok,
zvlá‰tû pak jeho poslední fáze, byl totiÏ
nároãn˘ více neÏ jindy.

Spoustu úsilí stály organizace i sa-
motná realizace státních maturitních
zkou‰ek, které probûhly v kvûtnu a ãer-
vnu a pro uãitele i Ïáky znamenaly s tro-
chou nadsázky krok do neznáma.
Drobné obavy o hladk˘ prÛbûh maturit
se ale na‰tûstí ukázaly jako zbyteãné
a 20 ÏákyÀ oboru sociálnû-správní ãin-
nost bez problémÛ absolvovalo v‰echny
ãásti státní i profilové zkou‰ky, v˘sledky
svého snaÏení se dozví v tûchto dnech.

Své pÛsobení na ‰kole se v prvních
ãervnov˘ch dnech pokou‰eli úspû‰nû
zavr‰it i Ïáci uãebních oborÛ kadefiník
a kuchafi-ãí‰ník, ktefií skládali závû-
reãné zkou‰ky. Ani tûm se nevyhnula
urãitá inovace, protoÏe se na‰e ‰kola
v leto‰ním ‰kolním roce zapojila do
Nové závûreãné zkou‰ky národního pro-
jektu M·MT spolufinancovaného
Evropsk˘m sociálním fondem a rozpo-
ãtem âR. Tato zkou‰ka organizovaná
Národním ústavem pro odborné vzdû-
lávání spoãívá, podobnû jako státní
maturita, ve spoleãném zadání – stejná
nároãnost  by mûla zajistit lep‰í srovna-
telnost ‰kol i ÏákÛ a také vût‰í dÛvûru
zamûstnavatelÛ k v˘uãním listÛm.

A nyní k ponûkud veselej‰ím vûcem.
V kvûtnu se opût uskuteãnily oblíbené
v˘mûnné praxe ÏákÛ uãebních oborÛ
a pedagogÛ, které jiÏ tfietím rokem orga-
nizujeme ve spolupráci s na‰í partner-
skou ‰kolou S· Komenského ze sloven-
ského Pezinku. Probûhly také vzájemné
náv‰tûvy zamûstnancÛ obou ‰kol zavr-
‰ené majálesov˘mi zábavami.

Poslední kvûtnov˘ pátek se pak lom-
nick˘ zámek otevfiel ‰iroké vefiejnosti,
konala se tradiãní pfiehlídka odborn˘ch
dovedností s podtitulem ·kola základ Ïi-
vota spojená s taneãní zábavou. Akci za-

‰títil a také se jí osobnû zúãastnil pan
Ing. Zdenûk Juraãka, pfiedseda Svazu
ãesk˘ch a moravsk˘ch spotfiebních
druÏstev a prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu. I pfies nepfiízeÀ
poãasí nav‰tívilo ‰kolu na dvû stû lidí,
ktefií jistû ocenili prohlídku ‰koly, pó-
diová vystoupení, pfiehlídku úãesÛ, slav-
nostní tabule ãi speciality zámecké ku-
chynû. Veãerní majálesová zábava
s Veselou trojkou Pavla Kr‰ky a progra-
mem pro rodiãe na‰ich absolventÛ sice
kvÛli vytrvalému de‰ti moc náv‰tûvníkÛ
nepfiilákala, ale ti, co pfii‰li, urãitû neli-
tovali, zámecké podloubí a prÛjezd po-
skytly v‰em such˘ azyl a místo k obãer-
stvení i tanci.

Závûrem je‰tû pfiiná‰íme informaci
o Domovû mládeÏe, jehoÏ ãinnost byla
v minulém roce z ekonomick˘ch dÛvodÛ
ukonãena. Budova nadále zÛstává
v péãi ‰koly a zfiizovatel, tedy SâMSD,

Náv‰tûva partnerské ‰koly v Pezinoku

Závûreãné defilé
3. roãník uãební obor Kadefiník
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ji v souãasné dobû nabízí k prodeji ãi
pronájmu.

Krásné léto v‰em v Lomnici a okolí!

Mgr. Lucie Halouzková

M· U Humpolky, pracovi‰tû
Kvûtnická

T˘den pln˘ pohybov˘ch her proÏí-
valy dûti z M· U Humpolky, pracovi‰tû
Kvûtnická, jako dárek k svátku Dni
dûtí, nejzajímavûj‰í, mimo jiné, byla
ov‰em pohádková v˘prava na Kvûtnici
za Bukvínkem.

Víte, prosím, kdo je Bukvínek?
Bukvínek je mal˘ zlatovlas˘ skfiítek,

kter˘ nosí ‰tûstí. Narodil se pod star˘m
Bukem v lese na Kvûtnici smûrem na
Lomniãku, jako nejmlad‰í skfiítek ro-
diny Drnovcovic. Star˘ Buk byl jeho
kmotfiíãek, proto mu dali jméno
Bukvínek. Od kmotfiíãka dostal
Bukvínek dárek, pí‰Èalku, z Bukovy
nejmlad‰í a nejhezãí vûtviãky. A protoÏe
Bukovy kofieny pily hluboko v zemi
ãistou vodu a posílaly ji do v‰ech vûtví
a lístkÛ, umí pí‰Èalka písniãky, které
zpívá voda hluboko  v zemi, umí uzdra-
vit nemocného kolou‰ka i pfiivolat za-
toulaného zajíãka. A tuhle pí‰Èalku
Bukvínek ztratil.

A tak jsme se rozhodli, Ïe
Bukvínkovi pomÛÏeme najít jeho ztra-
cenou pí‰Èalku. Po ‰ipkách jsme do‰li
k lesu, barevné pentliãky nás dovedly do
Bukvínkova království. Po cestû jsme
potkali lesní zvífiátka, plnili jejich úkoly,
které nám ukazovaly správnou cestu
k cíli. Na konci cesty pod vysok˘m stro-
mem jsme na‰li Bukvínkovu kouzelnou
pí‰Èalku. O kousek dál ãekala na
v‰echny velká odmûna od skfiítka
Bukvínka – dvû pí‰Èalky, medaile a nûco
„na zub“.

Za tuto pohádkovou v˘pravu bychom
chtûli srdeãnû podûkovat maminkám ze
tfiídy Pampeli‰ek – p. Ondráãkové,
p. Novákové a p. Odehnalové, které ji
pro dûti pfiipravily. Bylo to pfiíjemné
zpestfiení a krásné zakonãení t˘dne,
kter˘ byl vûnován Svátku dûtí.

ZároveÀ bychom také chtûli podûko-
vat Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Ti‰nov,
ktefií pfiijeli za námi ke ‰kolce a pfied-
vedli nám kromû hasiãské techniky,
ochrann˘ch oblekÛ a v˘stroje hasiãe
také pfiím˘ zásah s vodou.

Dûkují dûti a p. uãitelky z M·
Ti‰nov, U Humpolky, pracovi‰tû
Kvûtnická.

SoutûÏ Automechanik
– junior na Stfiedním
odborném uãili‰ti v Ti‰novû

V pátek 29. dubna se Ïáci tfietích
roãníkÛ oboru automechanik zúãastnili
semifinále soutûÏe Automechanik – ju-
nior 2011. Jsme potû‰eni, Ïe leto‰ní
17. roãník se konal právû v na‰em SOU
a mohli jsme pfiivítat nejlep‰í budoucí
automechaniky z rÛzn˘ch uãili‰È
Jihomoravského kraje. Této zajímavé
atraktivní soutûÏe se zúãastnilo ‰est-
náct ÏákÛ.

Slavnostní zahájení se konalo jiÏ
v sedm hodin v budovû ‰koly na ná-
mûstí Míru. SoutûÏilo se ve dvou ãás-
tech. Vûdomosti a znalosti mlad˘ch
nad‰encÛ svého oboru provûfiila ãást te-
oretická, v níÏ Ïáci odpovídali písemnou
formou v uãebnû automobilÛ. Správná
fie‰ení testÛ hodnotili fundovaní vyuãu-
jící. Praktické dovednosti z odborného
v˘cviku pfiedvedli budoucí automecha-
nici v nároãn˘ch disciplínách v na‰em
dílenském areálu za âerven˘m ml˘-
nem. V‰ichni se maximálnû snaÏili, aby
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v daném dopoledni zúroãili v‰e, co se na-
uãili bûhem tfiíletého studia.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ, na které kaÏd˘
jiÏ netrpûlivû ãekal, nastalo po 15. ho-
dinû. KaÏd˘ soutûÏící si odnesl ze
Stfiedního odborného uãili‰tû Ti‰nov
domÛ hodnotn˘ dárek.

Na‰i ‰kolu reprezentoval Jan Kéda
ze tfiídy III. B. S hrdostí mÛÏeme kon-

statovat, Ïe se umístil ve znaãné konku-
renci velmi dobfie a obsadil krásné
3. místo. K tomuto úspûchu mu v‰ichni
upfiímnû gratulujeme a pfiejeme do dal-
‰ího nástavbového maturitního studia
jen v‰e dobré.

Mgr. Olga Schwarzerová

Prázdninov˘ provoz
v RC Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

RC Studánka je zavfiené od 20. 6
do 10. 7., bûhem prázdnin od 12. 7. aÏ
do záfií bude pfiístupná volná herna,
vÏdy v úter˘ od 15 do 18 hodin a ve
ãtvrtek vÏdy od 9 do 12 hodin.

Dále pfiipravujeme fiadu aktivit,
kter˘ch se budete moct zúãastnit jak
s dûtmi, tak bez nich.

14. 7. – 9.00 ·ikulkové – V̆ roba lodiãky
19. 7. – 15.00 Batikování 
21. 7. – 9.00 Zpívánky 
28. 7. – 9.00 Kulí‰ci 

9. 8. – 17.30 Cuchanina – ·ití zvífiátek
(s sebou froté ponoÏky)

25. 8. – 9.00 ·ikulkové – Sádrové
magnetky 

Kurz Mapa Ïivota
Sobota 16. 7. od 9.00 do 17.00 hod.
Lektorka: Hana Ufiídilová 
Cena: 300,- Kã (dotované z MPSV)

Je nutné pfiihlásit se pfiedem, poãet
míst omezen na e-mail m.necas@cent-
rum.cz (Bc. Michaela Neãasová) nebo na
telefonu 603 142 391

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 ne-
zpracovali.

Tím, Ïe si udûláte prostor jenom pro
sebe a ponofiíte se hloubûji neÏ obvykle,
mÛÏete objevit souvislosti, které vám
pomÛÏou pochopit a uvolnit nûkterá za-
blokovaná místa va‰eho Ïivota.
Více www.oktavazdravi.cz

Tûhulky – celostní pfiedporodní pfií-
prava a cviãení s RNDr. Janou
Koudelovou se bude konat od 16:30 do
18.00 v tyto termíny:  stfieda 6. 7., úter˘
12. 7., pondûlí 18. 7., stfieda 10. 8., úter˘
23. 8., pondûlí 29. 8.
Kontakty: tel. 774 023 959, e-mail:
jana@homeoporadna.com , www.homeo-
poradna.com

Cviãení v tûhotenství – cviãení
probíhá s ohledem na stupnû tûhoten-
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ství kaÏdé maminky. Posílíte pfiíslu‰né
partie potfiebné u porodu, nacviãíte ko-
ordinované d˘chání. Odbornû vede re-
gistrovaná porodní asistentka Bc.
Radka MÀaãková kaÏd˘ ãtvrtek 18:00 –
18:30

Pfiedporodní pfiíprava – odbornû
vede Bc. Radka MÀaãková kaÏd˘ ãtvr-
tek 18.30 – 19.15
Kontakty: tel. 737 365 989, e-mail:
RadkaMnackova@seznam.cz, www.mamky-
sbrisky.webnode.cz

DDM Ti‰nov informuje

Riegrova 312
666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118

e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
www.ddm-tisnov.cz

KrouÏky konãí svou pravidelnou
ãinnost v pátek 24. 6. Nov˘ ‰kolní rok
zahájíme 3. 10. 2011, pfiehled krouÏkÛ
bude zvefiejnûn na zaãátku záfií.  Tû‰te
se na novou nabídku!  JiÏ nyní vám mÛ-
Ïeme s radostí prozradit, Ïe v novém slo-
Ïení pfiipravujeme zajímavé novinky
a nové atraktivní krouÏky pro dûti
v‰eho vûku.

Stále je nûkolik voln˘ch míst na pfií-
mûstsk˘ch táborech. Aktuální situaci
zjistíte v kanceláfii DDM, tel. 549 410
118 nebo pfiímo u vedoucích jednotli-
v˘ch turnusÛ. Adresy a informace na-
jdete na www.ddm-tisnov.cz

Pfiejeme v‰em mal˘m i vût‰ím
náv‰tûvníkÛm  Domeãku  pohodové
prázdniny a hodnû krásn˘ch  záÏitkÛ na
na‰ich táborech.

Za DDM Ti‰nov
Mgr. Jana Helánová

Centrum Ráãek

Centrum Ráãek ve spolupráci
s DDM Ti‰nov pfiipravili na ãervenec:

Letní pfiímûstsk˘ tábor v Îelezném
– VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ, od 18. 7. do
22. 7. 2011, dûti lze pfiihlásit na cel˘
t˘den ãi jednotlivé dny, od 7 do 16 hodin
dle domluvy, pfiihlá‰ky do 3. 7. 2011.
BliÏ‰í info: knihovna@zelezne.cz, 776
850 344.

Dance Open v Drásovû
jiÏ popáté

V sobotu 11. ãervna 2011 se mûs-
tys Drásov stal centrem taneãního
klání amatérsk˘ch t˘mÛ od pfied-
‰kolákÛ aÏ po dospûlé z celé âR.
V tûlocviãnû místní základní ‰koly
se totiÏ konal jiÏ pát˘ roãník 
úspû‰né soutûÏní taneãní pfiehlídky
Dance Open Drásov 2011.

Dance Open Drásov vznikl jako
spontánní nápad, proã s dûtmi jezdit da-
leko na soutûÏe, kdyÏ si ji mÛÏeme zor-
ganizovat sami. Jedná se o nepostupo-
vou soutûÏ pro taneãní skupiny, které
tanãí hlavnû pro radost.

„Chtûli jsme dát ‰anci a motivaci
hlavnû tûm dûtem, které se schází jed-
nou dvakrát t˘dnû a trénují pfii rÛzn˘ch
DDM, ‰kolách, sokolech, krouÏcích atd.,
prostû nejsou to Ïádní profi taneãníci“,
fiíká jedna z hlavních organizátorek
a autorka nápadu Romana Koneãná.

SoutûÏ je zamûfiená pfiedev‰ím na
t˘my, které se vûnují souãasn˘m moder-
ním stylÛm tance, jako jsou napfiíklad
street dance, break dance, hip hop,
disco dance apod. A protoÏe je na‰e sou-
tûÏ open,  v kategorii parketov˘ch kom-
pozic se mohou pfiedvést klasické i v˘ra-
zové styly, balet, jazz, latina i standard.
V dal‰í kategorii zvané Show jsou zafia-
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zeny choreografie, ve kter˘ch taneãníci
s vyuÏitím rekvizit a kulis tancem vy-
jadfiují dûj. Oproti pfiedchozím roãníkÛm
chybûla letos ãtvrtá kategorie Aerobic,
ãímÏ jsme zklamali nejeden natû‰en˘
aerobikov˘ t˘m. ZvaÏujeme tedy tuto
kategorii  obnovit. Toliko o tom, co je
Dance Open Drásov.

A jak leto‰ní pátá soutûÏ probûhla?
JiÏ tradiãnû úderem desáté hodiny sta-
rostka mûstyse Drásov paní Martina
Boãková slavnostnû uvítala témûfi sedm
set soutûÏících. Poté soutûÏ zahájili pol-
kou taneãníci z TK Drásov pod vedením
paní Marie Bûlu‰ové.

SoutûÏící byli hodnoceni sedmiãlen-
nou odbornou porotou, která si letos pfii-
pravila malé pfiekvapení k motivaci
– vlastní exhibici, coÏ bylo pfiijato s veli-
k˘m nad‰ením. O dal‰í zpestfiení soutû-
Ïe se pak postarali studenti SO·
Fortika Lomnice Tomá‰ a Martin, ktefií
pfiedvedli úÏasnou parodii na Hfií‰n˘ ta-
nec. Komfort soutûÏe doplÀovaly ‰kolní
kuchafiky, díky kter˘m byla bfií‰ka sou-
tûÏících i divákÛ po cel˘ den spokojená.

Nej‰Èastnûj‰í v‰ak byli ti, ktefií se
umístili na prvním aÏ tfietím místû,
protoÏe byli jednotlivû za svou snahu od-
mûnûni medailemi. Ostatní t˘my si na
památku odvezly pamûtní listy a vûcné
dary a doufám, Ïe i pfiíjemnou a pûknou
vzpomínku na na‰i obec.

Na závûr dûkuji v‰em, ktefií se podí-
leli na organizaci a hladkém prÛbûhu
soutûÏe a pfiispûli jak k pohodû soutûÏí-
cích, tak k utváfiení dobrého jména na‰í
soutûÏe Dance Open i mûstyse Drásov.
Podûkování patfií také sponzorÛm.
Podrobnûj‰í informace naleznete na
www.danceopen.wbs.cz.

Katefiina Trãková
âlenka org. t˘mu

Dance Open Drásov

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

Zábavné a pouãné
vystoupení dûtí
v DPS

V pondûlí 6. 6. v 9.00 hod. jsme v jí-
delnû DPS pfiivítali Ïáky 4. C ze
Z· nám. 28. fiíjna. I pfies netradiãní
ranní hodinu, kdy se pfiedstavení ko-
nalo, se jídelna z velké ãásti zaplnila se-
niory. Pfii vystoupení s názvem: „Hlavní
události nejstar‰ích ãesk˘ch dûjin“ si za-
vzpomínali na svá ‰kolní léta a oÏivili
dûjiny ve své pamûti. Dûti nás provedly
ãesk˘mi dûjinami od pravûku, pfies
Velkomoravskou fií‰i, vládu Pfiemy-
slovcÛ, LucemburkÛ, Ïivot ve stfiedo-
vûku, husitské války a vyprávûní zakon-
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ãily vládou HabsburkÛ. Jak vlastnû toto
vystoupení vzniklo?  Paní uãitelka
Mgr. Jana KfiíÏová dûtem v hodinû vlas-
tivûdy zadala jednotlivá témata, která
byla pfiedmûtem v˘uky. V rámci tohoto
projektu dûti samy ve skupinkách zpra-
covaly dané téma písemnû i v˘tvarnû.
Pfiipravovaly kost˘my, v nichÏ potom
pfiedvedly scénky ze Ïivota pravûk˘ch
lovcÛ, králÛ nebo bitvu husitÛ.
PÛvodním zámûrem nebylo pfiedvádûní
na vefiejnosti, ale pouze pfiíprava do ho-
diny vlastivûdy. Byla by v‰ak ‰koda ne-
vyuÏít ‰ikovnosti dûtí i jinde.
Vystoupení zhlédli nejdfiíve rodiãe dûtí
a potom seniofii v DPS. V‰ichni ocenili
snahu dûtí, jejich znalosti, schopnost
vzájemné spolupráce i v˘tvarné doved-
nosti uplatnûné pfii v˘robû kost˘mÛ
a panelÛ s texty.

Vystoupení dûtí ze 4.C tak navázalo
na spolupráci Centra sociálních sluÏeb
se základními ‰kolami. Právû tato tfiída
se v loÀském roce  zúãastnila projektu
„Celé ãesko ãte dûtem“, kdy seniofii spo-
lu s dûtmi ãetli z knihy „Dûti
z Bullerbynu“, coÏ bylo pfiínosem jak dû-
tem, tak seniorÛm. Doufáme, Ïe se tato
mezigeneraãní spolupráce bude nadále
úspû‰nû rozvíjet.

Ti‰nov‰tí diabetici opût
na rekondici…

Rok uplynul a opût jsme se se‰li na
ozdravném pobytu, a proto dovolte, aby-
chom se s vámi podûlili o záÏitky z re-
kondice, kterou pofiádá kaÏd˘ rok ÚO
Svazu diabetikÛ Ti‰nov.

Tímto bych chtûla oslovit v‰echny
ãtenáfie, ktefií trpí nejroz‰ífienûj‰í civili-
zaãní chorobou a tou je Diabetes meli-
tus. Pohyb, strava a dodrÏování zásad
správné v˘Ïivy oddalují komplikace dia-
betu. Jen v âeské republice je 1 milion

diabetikÛ – to jsou ãísla alarmující,
a proto na‰ím cílem je pro zdraví nûco
dûlat.

Na‰e rekondiãní soustfiedûní se
uskuteãnilo v termínu od 29. 5. do 5. 6.
2011 v hotelu Adamantino v Pozlovicích
u Luhaãovic. Pobytu se zúãastnilo 41 zá-
jemcÛ. Program se fiídil Smûrnicemi
ústfiedního svazu diabetikÛ Praha.

Místo pobytu bylo vybráno v pûkném
pfiírodním prostfiedí Pozlovické pfie-
hrady. V‰echny úãastníky doporuãili
diabetologové a o‰etfiující lékafii.

Luhaãovice, do kter˘ch jsme dennû
dûlali vycházky, jsou nejvût‰í moravské
láznû a mají 14 pramenÛ, ale k pitn˘m
kúrám a procedurám se pouÏívá pouze
8 pramenÛ. Nejznámûj‰í léãiv˘ pramen
je Vincentka, Aloiska, Ottovka a pra-
men dr. ·Èastného, které jsou pfiístupné
vefiejnosti. JelikoÏ se tyto prameny vyu-
Ïívají i k léãbû cukrovky, tak jsme je po-
stupnû nav‰tûvovali.

Rekondiãní pobyt je pfiedev‰ím za-
mûfien na pohybovou aktivitu. Pohybov˘
program nám zajistila na‰e stálá cviãi-
telka paní Marta Skoumalová, která to
s námi jiÏ umí. RovnûÏ v‰ichni úãastníci
pobytu dennû ráno chodili na rozcviãku.
Pak následovalo cviãení ve skupinách
a v hotelovém bazénu, kter˘ jsme mûli
dennû dvû hodiny zdarma.

Zdravotní péãi nám zaji‰Èovala  na‰e
milá zdravotní sestra Katefiina
Slouková.

Probûhlo vstupní vy‰etfiení se stano-
vením glykémie a krevního tlaku.
SnaÏila se vysvûtlovat v‰em, Ïe to co dû-
lají, dûlají pfiedev‰ím pro své zdraví.

Poãasí na‰emu pobytu pfiálo a pod-
nikli jsme i autobusov˘ zájezd do neda-
lek˘ch Vizovic, kde jsme si prohlédli v˘-
robu vizovického peãiva, zámek s jeho
zahradami a nakonec probûhla náv‰tû-
va likérky Rudolf Jelínek s exkurzí
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a ochutnávkou. Zde jsme se dozvûdûli,
Ïe likérka je nejvût‰ím tuzemsk˘m v˘-
robcem destilátÛ z ovoce. Nejprodáva-
nûj‰ím produktem zÛstává tradiãní sli-
vovice, ale roste zájem i o destiláty
z hru‰ek a ménû tradiãních druhÛ
ovoce, boroviãka a bylinné likéry.

Dal‰í v˘let byl do nedalek˘ch
Luhaãovic, kde jsme na zpáteãní cestû
pouÏili v˘letní vláãek, a tak jsme si
mohli prohlédnout dal‰í ãást Luhaãovic.

Spoustu míst se nám nepodafiilo
z ãasov˘ch dÛvodÛ nav‰tívit. Snad
pfií‰tû.

Na závûr si Vás dovolím pozvat na
na‰e ãlenské schÛze s EMP (edukaãnû
motivaãní program) – tj. sebevzdûlá-
vání, jehoÏ cílem je získat praktické do-
vednosti ke zvládání diabetu. ZároveÀ
vás chci upozornit na na‰e novû vzniklé
stránky www.diatisnov.cz.

Máme cíl a snaÏíme se ho naplÀovat,
protoÏe kdyÏ víme, Ïe chceme nûco zlep-
‰it, mÛÏeme na tom pracovat a snaha
a píle uÏ dohromady jsou polovinou ús-
pûchu. Zkrátka snaÏíme se ukázat smûr.
V‰em pfieji pûkné proÏití letních dnÛ.

Pfiedseda ÚO dia Ti‰nov
Kuãerová K.

Kam na procházku?

Dostal jsem z Podhoráckého muzea
pozvánku na v˘stavu Svût muÏÛ, která
byla zahájena 14. kvûtna 2011 v rámci
Muzejní noci. Zdálo se mnû, Ïe je to nû-
jaké neobvyklé téma. Na zahájení jsem
se nedostal, ale dodateãnû jsem v˘stavu
jiÏ dvakrát nav‰tívil a byl jsem neoby-
ãejnû pfiekvapen˘. Tolik zálib, sbûratel-
sk˘ch vá‰ní, zamûstnání a dovedností,
emancipace neemancipace, u Ïen nena-
jdeme. To také v˘bornû vystihl Karel
âapek v Povídkách z druhé kapsy.
Vá‰niv˘ sbûratel a zlodûj kaktusÛ kradl
v pfiestrojení za Ïenu a ukradené kak-
tusy nosil v záÀadfií. Îenu totiÏ nikdo
ze sbûratelství kaktusÛ a jejich krádeÏí
nepodezíral. PasáÏ z âapkova díla uve-
dená na v˘stavû to doplÀuje.

VraÈme se k v˘stavû. Celá akce za-
hájení byla velice úspû‰ná a nav‰tívilo ji
snad na dva tisíce náv‰tûvníkÛ. Zdá se,
Ïe stoupá zájem vefiejnosti o podobné
akce, coÏ potvrzuje i pfiedcházející ús-
pû‰né otevfiení Mûstského muzea a vy-
soká náv‰tûvnost koncertu Ondfieje
Havelky. Vefiejnost také spolupracuje
s pofiadateli, objevilo se mnoÏství dobo-
v˘ch oblekÛ.

PÛjdete-li na v˘stavu Svût muÏÛ, coÏ
vám vfiele doporuãuji zvlá‰tû s dûtmi,
dejte se od vstupních dvefií vlevo a po-
stupnû obejdûte obvod v‰ech v˘stavních
místností. MuÏ byl odjakÏiva vojákem,
a tak také expozice zaãíná. Stfiedovûké
zbranû – halapartny, cepy a sudlice,
krásná replika brnûní, drátûná ko‰ile
s pfiilbicí, uniforma francouzského vo-
jáka a staré palné i chladné zbranû.
Nemohou nenásledovat legionáfii, na‰e
pozvolna zanikající národní hrdost,
a vzpomínky na nû, skulptura hrdin-
ného podplukovníka ·vece, pí‰ícího do-
pis na rozlouãenou s pfiipraven˘m naga-
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nem (star˘ rusk˘ revolver této znaãky).
Pak prvorepubliková celnická uniforma
a nûkolik pfiedmûtÛ z poslední války.
Následuje muÏné povolání hornické,
uniforma a pfiíslu‰enství. Autofii neza-
pomnûli ani na vojenské odvody s cha-
rakteristick˘mi vojensk˘mi kufry
a rÛzná pfiíruãní zavazadla.

Krátká vzpomínka na rolnictví té
doby pfiedchází zafiízení starého ob-
chodu. Zajímavá ãást expozice s dfiíve
pouÏívan˘mi a nepopsan˘mi pfiedmûty
slouÏí jako hádanka pro dûti. Uniforma
SNB pfiipomíná dobu minulou. Není
opomenuto cestovatelství pana Jefiábka
z Dolních Louãek, jak i s rodinou pob˘-
val na Tahiti a nechybí ani polárnick˘
odûv astronoma Antonína Mrkose ze
Stfiemchoví z expedice do Antarktidy.

Malá, ale obsaÏná instalace pfiipo-
míná, s ãím jsme dfiíve fotografovali.
Následující ukázky umûlecké tvorby ti‰-
novského malífie Oldfiicha Rosenbauma,
spisovatele Uhra z Podolí a malífie
Ranného a sochafie Macha, obou ze ·tû-
pánovic. Hezk˘mi exponáty je obsazeno
Ïelezniãní modeláfiství a související par-
ní stroje, letecké modeláfiství, následuje
radioamatérství se sbírkou star˘ch pfii-
jímaãÛ, sbírka mot˘lÛ, filatelie, zápal-
kové nálepky, hodiny.

MuÏ byl také od poãátku lovec a má
proto zde svou expozici i rybafiení a mys-
livost. To doplÀují i terária s Ïiv˘m ha-
dem a Ïelvou, chybí snad jen akvárium.
Asi bychom nepfieÏili bez chovu zvífiat
pro Ïivoãi‰nou v˘robu a neosladili si Ïi-
vot bez vãelafiÛ. Ani muzika nemÛÏe b˘t
bez muÏÛ. Nahlédneme do hudebního
koutku, vzpomeneme na ti‰novské or-
chestry a na sbûratele písní Hynka
Bíma. Pfiicházíme do loÏnice muÏe pa-
rádníka se zajímav˘m cestovním kuffií-
kem s hygienick˘mi pomÛckami a men-
‰ím kuffiíkem se soupravou na ãi‰tûní

bot. V rohu sousední místnosti pán
domu a hlava rodiny odpoãívá s novi-
nami. Samozfiejmû jsou zmínûni také
muÏi svûtci a panovníci. Jiná skupina
muÏÛ právû opustila zakoufiené pro-
stfiedí s ‰achy, kartami, d˘mkami, taba-
tûrkami, alkoholem a jin˘mi nefiestmi.

Neobyãejná pestrost v˘stavy pfiipo-
míná vûdce, uãitele, vlastence a dal‰í v˘-
znamné osobnosti, jako Tomá‰e Fialu
a jeho herbáfi, Dr. Bedfiicha MackÛ, uni-
verzitního profesora a starostu mûsta
Brna, MUDr. Karla Katholického, pri-
máfie interní kliniky U svaté Anny
v Brnû, a RNDr. Jana ·mardu, botanika,
vûdeckého pracovníka a souãasnû spolu-
zakladatele tohoto muzea. MuÏi jsou sa-
mozfiejmû i sportovci, a tak nechybí lyÏe,
sportovní kola a rÛzná náãiní. Sokolsk˘
kroj pfiipomíná tuto mohutnou v‰estran-
nou sportovní organizaci.

Posledními exponáty jsou staré mo-
tocykly v pfiízemní místnosti, kde moÏno
nostalgicky vzpomenout na mladá klu-
kovská léta.

V̆ stava bude otevfiena do 18. záfií
2011 dennû mimo pondûlí s polední pfie-
stávkou. Spojte náv‰tûvu s následnou
procházkou do krásného okolí
Pfiedklá‰tefií, aÈ uÏ na âepiãku nebo do
Mezihofií kolem fieky Louãky. V cuk-
rárnû Cherry si pak dejte kávu a dûtem
kupte zmrzlinu.

Karel Krejãí

Pozvánka

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii si dovolují pozvat
své ãleny a také pfiíznivce na leto‰ní jiÏ
3. setkání, a to na spoleãné POSEZENÍ
U OHNù, spojené s opékáním ‰pe-
káãkÛ, které se bude konat 19. ãervence
ve 14 hodin v areálu zahrádky U Palce.

Doufáme, Ïe nám bude pfiát poãasí,
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tak jako loÀského roku, Ïe si popoví-
dáme a téÏ probereme návrhy na dal‰í
akce. TakÏe si pfiineste dobrou náladu
a pár korun na obãerstvení. Uzeniny
a peãivo zajistíme, aby bylo jednotné.

Tû‰íme se na Vás
„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

Festival Hudbou pro
UNICEF pomohl dûtem

Druhou ãervnovou sobotu patfiilo
letní kino v Ti‰novû jiÏ potfietí charita-
tivnímu hudebnímu festivalu Hudbou
pro UNICEF.  Ten je v rámci republiky
jedineãn˘ tím, Ïe se koná ve spolupráci
s Dûtsk˘m fondem OSN – UNICEF
a v˘tûÏek z akce je urãen
na podporu oãkovacích
programÛ UNICEF.

Náv‰tûvníci letního ki-
na mûli v leto‰ním roce o-
pût moÏnost spatfiit mnoho
znám˘ch osobností ãeské
hudby, jako jsou Vladimír
Mi‰ík s doprovodnou ka-
pelou ETC, Jifií Schmitzer,
Toxique nebo mako!mako.
„Stalo se jiÏ dobrou tradi-
cí, Ïe zaãátkem léta pfii-
jíÏdí do Ti‰nova ovûfiená
hudební kvalita v podání
znám˘ch interpretÛ, vÏdy si v‰ak pfii-
pravíme pro náv‰tûvníky malé pfiekva-
pení, tentokrát to bylo hudební sdruÏení
Jedliãkova ústavu s názvem The Tap
Tap,“ fiekl k festivalu hlavní pofiadatel
a starosta Ti‰nova Jan Schneider. Tap
Tap si opravdu naprosto jedineãn˘m
zpÛsobem podmanili celé hledi‰tû, po-
zadu v‰ak nezÛstali ani nestárnoucí
Zuby Nehty nebo slovenská underg-
roundová legenda Chór váÏskych muzi-

kantov. V leto‰ním roce vystoupila také
Základní umûlecká ‰kola Ti‰nov, v rámci
koncertu Petra Bendeho pak pûveck˘
sbor ze Z· nám. 28. fiíjna. „Zvlá‰tû
spoleãné vystoupení Petra Bendeho
a pûvecké sboru pfii písni Tráva bylo
fantastické, Petr dokonce projevil zájem
uspofiádat s tímto uskupením v Ti‰novû
samostatn˘ koncert,“ doplnil Schneider.

V rámci festivalového areálu pofiada-
telé pfiipravili ve spolupráci s Rodinn˘m
centrem Studánka mnoÏství atrakcí pro
dûti a pfiedev‰ím také díky leto‰ní no-
vince – nabídce zv˘hodnûného rodin-
ného vstupného – bylo letní kino plné
dûtí. Tfietí roãník tohoto zajímavého fes-
tivalu byl obecnû ve znamení velkého
diváckého zájmu. PofiadatelÛm se po-

dafiilo do krásného pfiírod-
ního areálu díky dobré
hudební nabídce pfiivést
takfika 700 náv‰tûvníkÛ
v‰ech vûkov˘ch skupin.
I díky dobré náv‰tûvnosti
tak mohli v prÛbûhu festi-
valu oznámit, Ïe leto‰ní
roãník festivalu Hudbou
pro UNICEF pfiispûje na
oãkovací programy ãástkou
25.000,- Kã, k tomu je tfieba
pfiiãíst také 12.650,- Kã
z charitativní draÏby hra-
ãek v podobû pejskÛ, které
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festivalu zdarma vûnovala v˘tvarnice
Martina Crhová. I letos pak pofiadatelé
vybrali jeden z regionálních projektÛ,
kter˘ festival podpofiil. Po loÀském ná-
kupu protialergick˘ch lÛÏkovin pro
Dûtsk˘ domov Ti‰nov tentokrát vûnova-
li 20.000,- Kã Dominiku Hájkovi
z Ti‰nova, kter˘ jiÏ od narození trpí oã-
ní vadou a jemuÏ tato ãástka poslouÏí
k nákupu potfiebn˘ch kompenzaãních
pomÛcek.

„Myslím, Ïe Hudbou pro UNICEF si
jiÏ zaãíná nacházet své místo na festi-
valové mapû republiky, svûdãí o tom
i úãast mnoha náv‰tûvníkÛ z jin˘ch
mûst Moravy i âech. Úãinkující si velice
pochvalují krásn˘ areál na‰eho letního
kina a pfiedev‰ím skvûlou rodinnou at-
mosféru, která na festivalu panuje.
Mnoho z nich si samo fiíká o moÏnost vy-
stoupení v roce následujícím, letos na-
pfiíklad The Tap Tap. Tím jsem také tro-
chu prozradil, Ïe zaãínáme pracovat na
pfiípravû dal‰ího roãníku, tedy i v pfií‰-
tím roce se spoleãnû potkáme v letním
kinû na Hudbou pro UNICEF 2012,“
zhodnotil probûhlou akci a pfiiblíÏil
dal‰í plány pofiadatelÛ Jan Schneider.

TEPLO T Ti‰novu

Ve stfiedu 9. 6. 2011 za úãasti vedení
mûsta Ti‰nova, Rodinného centra
Studánka, zástupcÛ firmy TEPLO T
s.r.o. Ti‰nov a mnoha ti‰novsk˘ch dûtí
s rodiãi probûhlo slavnostní otevfiení no-
vého dûtského hfii‰tû na  sídli‰ti Hony
za Kuk˘rnou na ulici Formánkova
v Ti‰novû.

Firma TEPLO T podporuje v Ti‰novû
volnoãasové aktivity, ãehoÏ je dÛkazem
finanãní podpora právû otevfieného dût-
ského hfii‰tû a také finanãní podpora
organizace festivalu Hudbou pro

UNICEF, kter˘ se v prostorách letního
kina konal v sobotu 11. 6. 2011.

Vãelafiení na Ti‰novsku

4. Léto
Lomniãka, ·erkovice

Podle vãelafiské fenologie plné léto
zahrnuje konec ãervna a ãervenec.
Podletím je pak srpen.

Tak jak vãelstvo reaguje na zimní
slunovrat tím, Ïe matka zaãíná v zim-
ním období klást první vajíãka, tak letní
slunovrat se projeví tím, Ïe matka po-
stupnû utlumuje svoji aktivitu. Pomalu
konãí období hojnosti. V na‰í oblasti
ustává snÛ‰ka vût‰inou pfiibliÏnû v polo-
vinû ãervence.

Obãasnû se vyskytující pozdní
snÛ‰ka v srpnu i záfií jiÏ není vãelafii
moc vítána, protoÏe se opotfiebovávají
vãely, které by mûly pfieãkat dlouhé
zimní období.

V̆ sledek vãelafisk˘ch „Ïní“ závisí na
vãelafii, stanovi‰ti vãelstev a poãasí.
Vãelafi musí mít pfiipravena vãelstva
v dostateãné „síle“, tj. mnoÏství létavek.
Je tu ov‰em riziko, Ïe pokud se v tako-
vémto pfiípadû nedostaví snÛ‰ka, budou
se vãelstva rojit. V˘znam dobrého sta-
novi‰tû souvisí se vzdáleností zdroje
snÛ‰ky. Rentabilní je území o polomûru
pfiibliÏnû 2 km. Pokud je zdroj snÛ‰ky ve
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vût‰í vzdálenosti, vãely spotfiebují na
tak dlouh˘ let více medu, neÏ kolik do-
nesou. Vãely  se totiÏ venku nemohou
„napást“ tak jako napfi. kraviãka, ale
musí se pfied letem zásobit medem.
Sladinu, kterou sbírají, ukládají do
medného váãku – „batohu“ ve svém tûle
a v úle pak obsah batohu  uloÏí do buÀky.
Tato sladina, která obsahuje hodnû
vody, je odvûtrávána a úlov˘mi vãelami
pfiená‰ena do jin˘ch bunûk. Tím se sla-
dina zahu‰Èuje a je doplÀována látkami,
které ze sladiny dûlají med. Poãasí je
faktor, kter˘ vãelafi nemÛÏe ovlivnit.
Podmínky tvorby  sladiny závisí pfiede-
v‰ím na teplotû a vlhkosti vzduchu.
Nejvhodnûj‰í jsou teploty v rozmezí 15
aÏ 25°C s relativní vlhkostí nad 60 %.
Pfii vy‰‰ích teplotách a malé relativní
vlhkosti sladina vysychá, vãely ji nemo-
hou sát. Pfii niÏ‰ích teplotách vãela
mÛÏe brzy vyãerpat svÛj zdroj energie,
takÏe nedoletí zpût do úlu. Vhodná tep-
lota pro tvorbu sladiny mÛÏe b˘t u jed-
notliv˘ch zdrojÛ rÛzná. ¤epka napfi. me-
duje i pfii niÏ‰ích teplotách, akát, kter˘
je povaÏován za nejvydatnûj‰í zdroj
snÛ‰ky (aÏ 700 kg z hektaru), musí mít
i noãní teploty minimálnû 16°C. Pfiitom
napfi. dé‰È mu nevadí, protoÏe pfiístup
k nektaru je ze spodní strany. Siln˘ dé‰È
mÛÏe pfieru‰it snÛ‰ku u vût‰iny nekta-
rov˘ch i medovicov˘ch zdrojÛ i na nûko-
lik dnÛ.

I kdyÏ o vãelím medu bylo napsáno
hodnû, ne‰kodí si nûkteré podstatné
vûci pfiipomenout. Vãelí med je charak-
terizován jako hodnotná potravina s lé-
ãebn˘mi úãinky. „Zral˘“ med obsahuje
maximálnû 20 % vody. Základní sloÏkou
medu jsou cukry, které tvofií aÏ 99 % su-
‰iny (med bez vody). PfieváÏnû jde o jed-
noduché cukry – hroznov˘ (glukóza),
ovocn˘ (fruktóza) – a sloÏené cukry

(kolem 15 % su‰iny). Z necukern˘ch
látek jsou v medu zastoupeny organické
kyseliny (jableãná, vinná, citrónová,
mravenãí aj.), bílkovinné látky (enzymy),
minerální látky, stopové prvky kovÛ,
aromatické látky, vitamíny, pylová
zrnka (aÏ 100 000 v 10 g medu) a nû-
které dal‰í. Hodnota Ph medu je 3,5 – 5,5.

Podle zdroje medu rozli‰ujeme med
kvûtov˘ (nektarov˘) a medovicov˘, ne-
správnû oznaãovan˘ jako lesní. Zdrojem
kvûtového medu je nektar kvûtÛ rÛz-
n˘ch rostlin, producentem medovico-
vého medu jsou Ïivoãichové, v podstatû
rostlinní ‰kÛdci  (ãervci, m‰ice apod.),
ktefií sají  rostlinné ‰Èávy, bílkoviny
z nich zuÏitkují a cukry vyluãují. Vãely
s mravenci (dÛleÏití ‰ifiitelé tûchto Ïivo-
ãichÛ) tuto cukernou ‰Èávu shromaÏìují
a konzumují. Medovicové medy jsou vût-
‰inou tmavé, kvûtové v plné paletû ba-
rev od ãirého akátového, Ïlutého fiepko-
vého a sluneãnicového, nazelenalého li-
pového, hnûdého malinového, ‰edého
vfiesového aÏ po ãervenohnûd˘ ka‰ta-
nov˘. PÛvod medu prozrazuje také chuÈ
a vÛnû. V̆ raznûj‰í jsou v tomto smûru
lipov˘ a fiepkov˘ med. Podle poãtu
zdrojÛ jsou medy jednodruhové a smí-
‰ené. Konzistence medu je asi nejdisku-
tovanûj‰í vlastností. Podle ní jsou medy
tekuté, zkrystalizované (nesprávnû
zcukernatûlé) a pastové (krémové).
Krystalizace je pfiirozenou vlastností
kaÏdého vãelího medu. O rychlosti krys-
talizace rozhoduje pfiedev‰ím pomûr me-
zi  glukózou a fruktózou. âím vy‰‰í podíl
fruktózy, tím del‰í doba krystalizace.
Krystalizaci urychluje i teplota usklad-
nûní (nejpomaleji probíhá pfii teplotû
13°C) a pfiítomnost pylov˘ch zrn.
Nûkteré medy krystalizují jiÏ za 14 dní
(fiepkov˘), jin˘ vydrÏí i nûkolik let v te-
kutém stavu (akátov˘). âasto nabízené
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VáÏení spoluobãané,

dovolte mi abych reagoval na ãlánek
majitele firmy TEPLO T s.r.o. Ti‰nov
pana Vrby, oti‰tûn˘ v bfieznovém ãísle 5
v Ti‰novsk˘ch novinách. Omlouvám se
za tak pozdní reakci na tento ãlánek, ale
nejsem uÏivatelem tûchto sluÏeb, fak-
turu o placení za dodávky tepla jsem
vidûl poprvé v Ïivotû a tak dûkuji spolu-
obãanÛm za umoÏnûní jí pochopit.

Fakturace ceny tepla pro obãany
v Ti‰novû se skládá ze dvou poloÏek.
První poloÏkou jsou stálé náklady – to je
cena za rezervovan˘ pfiíkon. Tou druhou
je pracovní sloÏka ceny – to je náklad na
spálen˘ plyn a ostatní energie. Pan
Vrba pí‰e o zlevnûní pracovní sloÏky
ceny tepla v dÛsledku v˘bûrového fiízení
na dodavatele plynu o 13 % na rok 2010.
Mám dojem, Ïe toto v˘bûrové fiízení
mohla firma realizovat jiÏ o rok dfiíve.

pastové medy se získávají obãasn˘m po-
mal˘m mechanick˘m mícháním medu
v dobû jeho krystalizace. Získaná me-
dová pasta je jiÏ trvale jemnû krysta-
lická. Med  má b˘t uchováván ve skle-
nûn˘ch, porcelánov˘ch nebo nerezov˘ch
nádobách v temnu a pfii pokojov˘ch tep-
lotách.

Dnes nav‰tívíme vãelafie dolního toku
Besénku, tj. v Lomniãce a ·erkovicích.
Pan Josef Králík z Lomniãky je jedin˘m
starostou – vãelafiem ze v‰ech obcí ob-
vodu ti‰novské ZO âSV. Druh˘m míst-
ním vãelafiem je vãelafisk˘ dÛvûrník pan
Jaroslav Fila. V minulosti dlouholet˘m
vãelafiem a dÛvûrníkem, kter˘ v roce
2000 skonãil se vãelafiením, byl pan
Karel Bednáfi. Vãelafiili zde je‰tû pan
Miroslav Matulka, Miroslav ·ebek
a Jifií Blabla. „Hosty“ v katastru
Lomniãka jsou pan Ing. Jan Bukolsk˘
z Brna a pan Josef Navrátil z Ti‰nova.
V minulosti to byli je‰tû pan Josef
·tûrba a Václav Vach z LipÛvky, Josef
Neumann z Brna a Radomír Andûl
z Ti‰nova.

Snad jedinou obcí v obvodu na‰í ZO,
která si udrÏuje vysok˘ standard v po-
ãtu vãelafiÛ i vãelstev jsou ·erkovice.
I kdyÏ nejvût‰í poãet vãelafiÛ v roce 1989
byl 12 a souãasnû „pouze“ 8, byli vÏdy
v‰ichni místními. Vãelafií zde dlouholet˘
dÛvûrník pan Oldfiich Procházka, kter˘
má nejvût‰í poãet vãelstev z celé historie
ti‰novské organizace. I díky jemu poãet
vãelstev v ·erkovicích – 157 – pfiesa-
huje více neÏ dvojnásobnû poãet vãelstev
vãelafiÛ, ktefií mají vãelstva  umístûna
v Ti‰novû. V koãovném voze vãelafií
dlouholet˘ organizátor vãelafisk˘ch akcí
pan Milan Ondráãek. Dal‰ími vãelafii
jsou pan Ing. Lubo‰ Jan‰ta, otec se sy-
nem Jifií Fialovi, Ludvík Nagy, Pavel
Procházka a Jaroslav Kysel. Vãelafiil
zde asi nejdéle Ïijící vãelafi na‰í ZO pan
Josef Koãka, a to do sv˘ch 96 let. Pouze
o rok ho pfieÏil jeho syn Jaroslav Koãka.
Vût‰ími vãelafii byli pan Josef Komárek,
paní Anna Zelená a pan Jifií Raus. Pan
Josef Star˘, pan Jaroslav Lepka a pan
Antonín ·indelka vãelafiili s mal˘m po-
ãtem vãelstev.

Ing. Vladimír Kapoun
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Cena pracovní sloÏky tepla je tvofiena
násobkem ceny plynu jeho spotfiebova-
n˘m mnoÏstvím, pfiipoãítáním ceny pou-
Ïité elektfiiny a ceny doplnûné vody do
systému. BohuÏel spotfieba plynu na
v˘robu jednoho GJ je pro ztráty v rozvo-
dech mnohem vût‰í, neÏ umoÏÀuje
cenové rozhodnutí Energetického regu-
laãního úfiadu ã. 7/2008, platné pro posu-
zované období, a nikomu to moc nevadí.

Pan Vrba uvádí u celkové úãtované
ceny za teplo 25 % nákladÛ na investice.
A to asi do rekonstrukce rozvodÛ. Ta se
asi moc nepovedla, kdyÏ jsou ztráty tak
velké. Ty jsou ve studii pro zdÛvodnûní
potfieby v˘stavby kogeneraãní jednotky
v kotelnû K-30 pod penzionem na
Kvûtnici spoãítány na 18,59 %. BohuÏel
toto ãíslo není pro tuto lokalitu prav-
divé, protoÏe Ti‰nov je brán jako jedna
cenová lokalita a tato ztráta je prÛmû-
rem pro v‰echny zdroje tepla na jeho
území. Kotelny penzionu na Králové
a Z· 28. nám. fiíjna nemají Ïádné v zemi
vedené rozvody, sídli‰tû Humpolka je
má minimální, a pfiesto je pfii v˘poãtu
ceny kalkulováno se stejnou ztrátou.
Proto jsou skuteãné ztráty v rozvodech
mnohem vy‰‰í neÏ v uvádûné studii.
Jejich pfiesná hodnota se nedá spoãítat
pro neznalost délky jednotliv˘ch roz-
vodÛ. Kdybych se náhodou m˘lil, Ïádám
s díky pana Vrbu o upfiesnûní tûchto
údajÛ. Je‰tû bych si dovolil upozornit
spoluobãany, Ïe od 1.7.2011 naroste
cena za plyn o deset procent, takÏe mÛ-
Ïou v této úãtované poloÏce oãekávat
zdraÏení.

Dále je úãtovaná cena elektfiiny pro
pohon ãerpadel v jednotliv˘ch domech.
Pro jejich pohon je pfiíkon vyveden
z chodbov˘ch rozvadûãÛ na samostatn˘
elektromûr s 63 ampérov˘m jistiãem.
Pfii prÛmûrné mûsíãní spotfiebû 90 kWh

je tento jistiã trojnásobnû pfiedimenzo-
van˘ a tomu odpovídá i zbyteãnû vysoká
úãtovaná cena za 1 kWh na úrovni
6,06 Kã. Já platím za mnohem vût‰í spo-
tfiebu s poloviãní kapacitou jistiãe mno-
hem ménû.

Dal‰í poloÏkou, ze které se skládá
v˘sledná cena tepla, je stálá sloÏka ceny
tepla – cena za pfiíkon. Tady se upfiímnû
divím, ãím se pan Vrba chlubí. Cena na-
rostla mezi roky 2009 a 2010 o 76,64 Kã
za jednu kilowatu rezervovaného v˘konu.
To znamená, Ïe kdyÏ má po zateplení
obytn˘ dÛm rezervovan˘ pfiíkon 90 kW,
zaplatí jeho obyvatelé v této poloÏce
z roku na rok o 6897 Kã více. A bude to
stále víc a víc. S dále postupujícím tren-
dem zateplování domÛ bude takto sta-
novovaná kalkulace stále draÏ‰í.
V Ti‰novû dochází díky úsporám v za-
teplování ke stále vy‰‰ímu pfiebytku
v˘konu v topné soustavû a je naprost˘
paradox pofiizovat dal‰í zdroj v podobû
kogeneraãní jednotky.

Studie na odÛvodnûní potfieby koge-
neraãní jednotky uvádí hlavní dÛvod
v nevyhovujícím stavu kotelny v pen-
zionu na Králové. Tento objekt je v ma-
jetku mûsta a je snad jako jedin˘ na
Kvûtnici nezateplen. Je to dost divná vi-
zitka mûsta v úsporách energie.
Náklady na vytápûní pfieúãtovává mûsto
nájemníkÛm, a tak vedení mûsta asi nic
nenutí k úsporám. Pfii v˘mûnû oken
a zateplení plá‰tû budovy se dá pfiedpo-
kládat úspora na horní hranici, která
pfii dobfie odvedené práci dosahuje
46 % úspor tepla. Ale mûsto se rozhodlo
místo úspor radûji podpofiit v˘stavbu
naprosto zbyteãného zdroje, nemajícího
na náklady hrazené obãany za teplo
Ïádn˘ pozitivní dopad. Studie âPÚ uvá-
dûjí odklon od tohoto typu CZT z dÛvodÛ
nárÛstu cen plynu a ztrát v rozvodech
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a ãlánky v novinách upozorÀují na brzk˘
konec koncepce CZT ve mûstech. Dal‰í
neblah˘ dopad na obãany je ve zhor‰ení
Ïivotního prostfiedí této klidové lokality
zvlá‰tû hlukem a emisemi z tohoto
zdroje.

Napsal jsem tento ãlánek, abych
podnítil diskuzi mezi mûstem, v˘robcem
tepla a obãany na toto téma a dûkuji ãte-
náfiÛm za pozornost.

S pozdravem, obãan Jifií Blaha
Ti‰nov, Tûsnohlídkova 883

A nyní pohled mûsta

Rada mûsta musela uãinit zásadní
rozhodnutí a vydat souhlasné nebo za-
mítavé stanovisko k v˘stavbû kotelny
s kogeneraãní jednotkou (KGJ) u stáva-
jící kotelny K30 na Královû ulici.
Nejsem zastáncem centrálního vytá-
pûní, ale skuteãností zÛstává, Ïe je na
nûj v Ti‰novû napojeno 50 % domác-
ností a díky dlouhodob˘m smlouvám
s dodavatelem tepla je‰tû dlouho budou.
Rada mûsta schválila 8. 6. 2011 v˘-
stavbu kotelny s KGJ. K tomuto rozhod-
nutí vedly radu tyto skuteãnosti : moÏ-
nost pfiímého napojení penzionu (CSS)
na KGJ, a tím dosáhnutí odstavení ko-
telen CSS, na jejichÏ rekonstrukci je
nutno postupnû vyãlenit cca 5 mil. Kã,
které by ‰lo vyuÏít na v˘mûnu oken na
CSS (ty zajistí nejvût‰í úsporu tepla cca
30 %), nebo mÛÏeme investovat napfií-
klad do solárního ohfievu s investicí
cca 27 mil. a návratností asi 10 let. To
by ale znamenalo vymanit CSS z cent-
rálního systému. Pokud by se tak stalo,
teplo ve mûstû opût v‰em podraÏí.
Kogeneraci lze navíc vyuÏívat jako zdroj
tepla a el. energie pro CSS i v pfiípadû,
Ïe dojde k decentralizaci vytápûní po

vypr‰ení smluv bytov˘ch domÛ. Pfii jed-
náních se spoleãností Teplo T s.r.o. jsme
se dohodli na vypracování dokumentu,
kter˘ mûstu umoÏní spolurozhodovat
o tom, jak budou pouÏity prostfiedky zís-
kané z prodeje elektfiiny vyrobené
v KGJ. Nev˘hodou v‰ak je nutnost
vybudování nového objektu, nav˘‰ení
emisních a hlukov˘ch limitÛ oproti
souãasnosti. Podmínkou souhlasu bylo
spoleãné odvedení spalin stávajícím
komínem kotelny K30, pouÏití nízko
otáãkov˘ch ventilátorÛ na dochlazovací
jednotce atd. Pokud bude pokraãovat
proces povolování tohoto projektu (není
podán na stavebním odboru), budou
osloveni majitelé pfiiléhajících nemovi-
tostí. Jejich pfiipomínky budou vedením
mûsta plnû respektovány. Je‰tû k fieãi
ãísel jen toto: KGJ pfii 8 hodinovém
provozu roãnû vytvofií 3,6 mil. Kã. Pokud
by byly tyto prostfiedky rozpu‰tûny do
celého systému, dojde ke sníÏení ceny.
Je‰tû podotknu, Ïe mûsto je od roku
2004 ruãitelem spoleãnosti Teplo T
s.r.o. a v pfiípadû, Ïe zmínûná spoleãnost
nebude moci pokraãovat ve své ãinnosti,
pfiebíráme ve‰keré její závazky.
Otázkou také je, zda budou jednotlivá
spoleãenství vlastníkÛ po ukonãení
systému CZT dostateãnû finanãnû zaji‰-
tûná k v˘stavbû vlastních kotelen
vã. plynov˘ch pfiípojek. Co by se poté
stalo, nechci pfiedjímat. Závûrem si také
pokládám otázku, jakou energetickou
koncepci bude stát v roce 2019 mít a co
vlastnû bude podporovat.

Radovan Klusák, místostarosta



Sport

23TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2011



Sport

24 TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2011

·erkovick˘ pétanque 2011

Odpoledne spojené s oblíbenou zába-
vou, hojn˘ poãet úãastníkÛ, 24  kvalitnû
pfiipraven˘ch hfii‰È /boulodromÛ/ – to byl
jiÏ 5. roãník otevfieného turnaje dvojic
v pétanque ·erkovické koulení, kter˘ se
uskuteãnil v nedûli 12. 6. 2011 ve spor-
tovním areálu v ·erkovicích.

Turnaj si jiÏ vybudoval povûdomí
i mimo region, o ãemÏ svûdãí rekordní
poãet 46 soutûÏících dvojic (36 párÛ do-
spûl˘ch a 10 párÛ dûtí) ze ·erkovic,

Ti‰nova, Brna,
K r u m s í n a
a Slavkova. Na
hfii‰tích bojovali
nejen amatéfii, ale
i registrovaní zku-
‰ení borci z pfied-
ních míst republi-
kového Ïebfiíãku.
Cel˘m ãtyfikolo-
v˘m turnajem

pro‰ly bez jediné poráÏky pouze první
dvû dvojice.
Koneãné celkové v˘sledky dospûl˘ch:
1. Jifií Karásek – Miroslav Krpec

(Krumsín)
2. Jaroslav HvíÏì – Ladislav Ryllich

(Brno)
3. Franti‰ek Mach – Lenka Stará

(Ti‰nov)
4. David Olbort – René Oulehla (Ti‰nov)
5. Iva a Kvûto‰ Tesafiovi (·erkovice)
6.-7. Karel Janeãek – Martin Pírek

(Krumsín)
6.-7. Miroslav „Baãa“ Bayer – Regina

Pfiikrylová (Slavkov/Brno)

Kategorie dûtí – koneãné pofiadí:
1. Kvûto‰ Tesafi – Tomá‰ Dou‰ek

(·erkovice)
2. Aneta Dou‰ková – Jakub Slovák

(·erkovice-Lomnice u T.)

3. Marek Valíãek – Tom Kubíãek
(·erkovice)

4. Ivo Holub – Jáchym Navrátil (Ti‰nov)
5. Jakub Bahensk˘ – Katka Kalábová

(·erkovice)
6. Jan, Luká‰ a Tomá‰ Olbortovi (Brno)

Turnaj, kter˘ probûhl v pfiíjemné at-
mosféfie, se stává pfiíleÏitostí k pfiátel-
skému setkávání pfiíznivcÛ této hry ne-
jen z blízkého okolí.

Medaile se symboly pétanque a vûcné
ceny pro v‰echny soutûÏící vûnovala
obec ·erkovice a dal‰í sponzofii akce.

Pfiíznivce tohoto sportu zveme na
turnaj dûtí spojen˘ s turnajem dospû-
l˘ch, kter˘ probûhne v záfií 2011.

Více o ve‰kerém  petanquovém dûní
v Ti‰novû a ·erkovicích: www.repete-tis-
nov.webnode.cz.

MR/O·

V˘sledky Atletického
ãtyfiboje

Nedûle 19. 6. 2011. 93 závodníkÛ
v‰ech kategorií  si pfii‰lo zazávodit na
pravideln˘ atletick˘ ãtyfiboj. Za chlad-
ného a vûtrného, leã bezde‰tivého dne
závody ods˘paly, prodlevy nebyly v˘raz-
né a diplomy a ceny se rozdávaly ihned
po skonãení posledního bûhu. Co víc si
pfiát... Vítûzové jednotliv˘ch kategorií:
Eli‰ka Koneãná, ·imon ¤ehka, Luká‰



25TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2011

Blahopfiání

Dne 10. ãervna 2011 
oslavila své 70. naroze-
niny na‰e milá ma-
minka, babiãka a praba-
biãka paní ANNA
JELÍNKOVÁ. Do dal‰ích
let pfiejí hodnû zdraví,

‰tûstí a lásky synové Miloslav a Pavel
s rodinami.

Dne 19. 7. oslaví
manÏelé FRAN-
TI·EK a VùRA
VEâE¤OVI dia-
mantovou svatbu.
K tomuto slav-
nostnímu dni jim

pfiejeme hodnû ‰tûstí, hlavnû zdraví
a pohodu do dal‰ích spoleãn˘ch let. Syn
Karel s manÏelkou, vnouãata a pra-
vnouãek Michálek.

Vzpomínky

Dne 27. ãervna uplynuly
smutné 4 roky, kdy nás
náhle a navÏdy opustil
pan PETR âEPIâKA.
S bolestí v srdci stále
vzpomínají syn Mí‰a,
maminka a Marcela.

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

manÏel, dûti s rodinami a sestra Hana.

Dne 8. 7. uplyne jiÏ
10 let od úmrtí mého
manÏela JOÎKY
HRBOTICKÉHO, na
kterého máme v srdci
stálou vzpomínku.
ManÏelka Marie,

Martina a Tomá‰ dûti. S úctou vzpomí-
náme i na jeho rodiãe p. Martu a Josefa
ze Îelezného, ktefií uÏ také nejsou mezi
námi. Kdo jste je znali, prosím o tichou
vzpomínku.

Dne 24. ãervna by se
doÏil 70 let pan JAN
VRÁBLÍK. Kdo jste ho
znali a mûli rádi, vzpo-
meÀte s námi. Dûkuje
manÏelka a dcera s rodi-
nou.

Sport

Punãocháfi, Hana Bure‰ová, Petr
Havlát, Markéta Havlátová, Damián
Matys, Petra Pikulová, Martin
Koneãn˘, Tereza KfiíÏová. Zbylé v˘sled-
ky a fotografie jsou dostupné na webo-
v˘ch stránkách Atletického klubu
Ti‰nov – www.aktisnov.wz.cz.
Pofiadatelé dûkují partnerÛm závodÛ:
Geodetická kanceláfi Souãek, mûsto
Ti‰nov a Z· nám. 28. fiíjna.

M. S. Vítûzové nejmlad‰í kategorie dívek
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Inzerce

Prodám DB 1+kk o v˘mûfie 35 m2,
ul. Dlouhá, prostorn˘, velk˘ balkón,
3. p. Voln˘ ihned, tel.: 724 100 146.

Pronajmu kadefinické kfieslo na ulici
Králova. Klientela ãásteãnû zaji‰tûna.
Vhodné i pro absolventy. Nástup moÏn˘
ihned. Tel.: 777 922 727

Koupím v˘stroj nûm. armády z II. války,
vysílaãky, rádia, telefony, pfiilby. âaso-
pisy Wehrmacht, Adler, Signál aj.
Tel.: 723 539 270

Hledám paní na v˘pomoc, mûsíãnû cca
30 hodin, 70,- Kã/hod. Tel.: 739 826 069

Prodám pískovací kabinu, odsávání,
dvoupístov˘ kompresor a pfiíslu‰enství.
Tel.: 549 415 451

Hledám – kdo poseãe a upraví dva-
krát mûsíãnû zahradu 300 m2 u nemoc-
nice. Tel.: 549 415 451

Prázdninová ZUMBA na hfii‰ti!!!!
Cviãíme kaÏdou  stfiedu 19-20 hodin,
DDM Ti‰nov, Riegrova ul., bliÏ‰í info na
tel.: 724 305 414

ZuZu – Angliãtina pro dûti od 2–8 let.
Ukázková hodina ZDARMA. Termíny
ukázkov˘ch hodin najdete na www.ang-
lictina-zuzu.cz, 733 199 594

NA MÍRU DVE¤E, SCHODY, kuch.,
nábytek. Provedeme téÏ renovace
schodÛ, dvefií. www.azdum.kvalitne.cz,
Tel.: 776 150 551

PÒJâKY & REALITY www.dinero.cz

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

Hotovostní pÛjãka pro v‰echny.
Rychle, diskrétnû. Pracuji pro více vûfii-
telÛ. Tel.: 606 176 780

Dne 19. 7. 2011 uplyne
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan
LADISLAV CHOVAN.
Za tichou vzpomínku

dûkuje manÏelka a synové s rodinami.

Dne 8. ãervence by se
doÏil 70 let pan 
LADISLAV MICHALÍK
ze Svatoslavi a dne
19. ãervence vzpome-
neme 3. v˘roãí jeho
úmrtí. Za tichou vzpo-

mínku dûkuje manÏelka a synové s rodi-
nami.

Dne 16. ãervna jsme
vzpomnûli 12. v˘roãí
úmrtí na‰eho drahého
syna, bratra, str˘ce a ta-
tínka pana FRANTI·KA
PADALÍKA. Kdo jste ho
znali a mûli rádi, vzpo-

meÀte s námi. Rodiãe a dûti.

Dne 14. ãervence uplyne
13 rokÛ, kdy nás opus-
tila na‰e maminka, 
babiãka, prababiãka 
paní BLAÎENA
FLAJ·INGROVÁ. Za
tichou vzpomínku dûkují

dcery Marie a Milena a syn Josef s rodi-
nami.
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