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rvní mûsíc prázdnin provází pûkné
poãasí. Dûti si tak mohou na let-
ních táborech, u babiãek a dûdeãkÛ,
ale i v Ti‰novû samotném uÏívat

pln˘mi dou‰ky zaslouÏeného odpoãinku
a nabírat síly do dal‰ího ‰kolního roku. Pro
nás ov‰em tímto okamÏikem naopak práce
na mnoha ‰kolsk˘ch zafiízeních zapoãala.
Jistû jiÏ kaÏd˘ zaregistroval, jak˘m tempem
se zahájily práce na revitalizaci základní
‰koly na námûstí 28. fiíjna. Pokud v‰e pÛjde
stále stejnû rychle a nepfiekvapí nás roz-
mary poãasí, jiÏ na poãátku záfií bude dûti
i uãitele vítat nová, opravená a krásnû ba-
revná ‰kola. Úpravy v podobû v˘mûny a za-
teplení stfie‰ního plá‰tû se realizují také na
matefiské ‰kole Horova, stfie‰ní krytina na
objektu DDM je jiÏ hotova, stejnû tak jak
nové povrchy ve tfiídách v matefiské ‰kole
Sluníãko. Je‰tû nás ãeká úprava venkovních
prostor ve ‰kolce na Humpolce a odhluãnûní
velké tûlocviãny na základní ‰kole
Smí‰kova. Myslím, Ïe si ‰kolské budovy
o prázdninách rozhodnû odpoãinku nedo-
pfiejí, ale v tomto pfiípadû je to jistû dobfie.

V posledních dnech jsme fie‰ili také
ménû pfiíjemné záleÏitosti. Na‰i pfiedchÛdci
nám zanechali pomûrnû neprÛhledn˘ a pro
mûsto nepfiíli‰ v˘hodn˘ systém centrálního
vytápûní. Zejména mnoÏství smluv a do-
datkÛ k nim nám komplikuje dal‰í rozhodo-
vání, jak v této oblasti pokraãovat. Urãit˘
posun si slibujeme od revize aktuální ener-
getické koncepce a ekonomicko-právního
rozboru existujících smluvních vztahÛ, na
jejichÏ tvorbû jsme jiÏ zapoãali spolu s od-
borníky pracovat. Jedním z problematic-
k˘ch bodÛ je také plánovaná rekonstrukce
kotelny na ulici Králova. Pfiesto, Ïe se do-
mníváme, Ïe tento projekt kumuluje
negativní faktory, které mohou ovlivÀovat
Ïivotní prostfiedí a zdraví obyvatel v tûsné
blízkosti obytné zástavby a navíc neob-
sahuje hodnocení vlivu stavby na pfiírodní
památku Kvûtnici, museli jsme, právû
z dÛvodu existence pfiedchozích souhlasÛ
a platné nájemní smlouvy, vydat pfiedbûÏnû
kladné stanovisko, které jsme alespoÀ limi-
tovali mnoÏstvím omezujících podmínek.
Souãasnû jednáme s investorem projektu

o moÏnosti jeho pfiehodnocení, díky jeho
vstfiícnosti se nám to snad nakonec podafií.
Poãítejme ov‰em s tím, Ïe to nebude za-
darmo. Za kaÏdé nepromy‰lené a ‰patné
rozhodnutí se bohuÏel v souãasném svûtû
platí, pfiedchozí vedení mûsta k tomuto
faktu ov‰em ãastokrát nepfiihlíÏelo a my
nyní ve ‰patném slova smyslu sklízíme to,
co jiní zaseli.

Abych v‰ak toto letní slovo nevedl jen
v negativním duchu, mám pro obãany
mûsta a pfiilehlého regionu také dobrou
zprávu. Po tvrd˘ch jednáních se zástupci
Jihomoravského kraje se nám podafiilo vy-
jednat dal‰í pokraãování lékafiské sluÏby
první pomoci v ti‰novské nemocnici a to za
podmínek, Ïe stoprocentní náklady na
nutné dofinancování sluÏby ponese aÏ do
konce roku 2012 právû Jihomoravsk˘ kraj.
U‰etfiili jsme tak Ti‰novu dal‰í nemalé
prostfiedky, které budeme moci investovat
napfiíklad do oprav komunikací. A to v‰e pfii
plném zachování provozu lékafiské poho-
tovosti.

Jak jsem Vás informoval jiÏ ve svém mi-
nulém pfiíspûvku, propad daÀov˘ch pfiíjmÛ
do rozpoãtu mûsta stále pokraãuje. Pokles
oproti pfiedpokládan˘m pfiíjmÛm se ke konci
leto‰ního roku mÛÏe rovnat aÏ 4 mil. Kã.
Tato situace je pro nás velice nepfiíjemná,
v na‰ich podmínkách je totiÏ tato ãástka po-
mûrnû v˘razná a jistû si v‰ichni dokáÏeme
pfiedstavit, jak by se dala v na‰em mûstû
rozumnû proinvestovat. Nejenom z tûchto
dÛvodÛ proto je‰tû více zvy‰ujeme tlak na
efektivnûj‰í hospodafiení mûsta, zaãali jsme
provádût revize existujících nájemních
smluv na nebytové prostory, v nûkter˘ch
pfiípadech jiÏ mûstská rada rozhodla o v˘-
povûdích. Stále také nejsme spokojeni se
samotn˘m fungováním úfiadu. Vidíme neu-
stále mnoÏství nedostatkÛ, které sniÏují
kvalitu práce a po‰kozují tak leckdy zájmy
mûsta, tedy nás v‰ech. Slibuji Vám, Ïe jsme
v‰ak v na‰í snaze zmûnit vûci k lep‰ímu,
i pfies mnohá nepopulární opatfiení, pfiipra-
veni v Ïádném pfiípadû nepolevit.

Pfiíjemné letní dny a pfií‰tû jen lep‰í
zprávy Vám v‰em pfieje

Jan Schneider

P
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Usnesení ze schÛze
ZM ã. 5/2011 konané
dne 30. ãervna 2011

01/05/2011 ZM schvaluje program za-
sedání pfiedloÏen˘ starostou mûsta
Ti‰nova Janem Schneiderem.

02/05/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o ãinnosti RM ke dni 22. 6. 2011.

03/05/2011 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 8/2011
o stanovení  systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, vyuÏívání a odstraÀo-
vání komunálních odpadÛ a nakládání
se stavebním odpadem na území mûsta
Ti‰nova dle pfiedloÏeného návrhu dopl-
nûného o odst. 2 v ãl. 4 a o pfiílohu ã. 3.

04/05/2011 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova  ã. 9/2011,
kterou se mûní a doplÀuje obecnû zá-
vazná vyhlá‰ka mûsta Ti‰nova ã. 2/2011
o místním poplatku ze vstupného dle
pfiedloÏeného návrhu.

05/05/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o rozpracovanosti investiãních akcí.

06/05/2011 ZM schvaluje Ïádost o do-
taci na projekt Resocializaãní program
pro dûti v Ti‰novû 2011 – „Táborem to
mÛÏe zaãít“ (2. roãník) dle pfiedloÏeného
návrhu vãetnû finanãní spoluúãasti
mûsta na jeho realizaci.

07/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
a uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpoãtu Jihomoravského kraje na
projekt Resocializaãní program pro dûti
v Ti‰novû 2011 – „Táborem to mÛÏe
zaãít“ (2. roãník) dle pfiedloÏeného
návrhu.

08/05/2011 ZM schvaluje prodej bytu
ã. 5 v domû ã. p. 1659 na ulici Osvobo-
zení v Ti‰novû nejvy‰‰í nabídce,
tj. Jifiinû Kotouãkové, DiS., bytem Brno
Vinohrady a Ing. Václavu Velískovi,
bytem Brno – Vinohrady, za kupní cenu
1 575 000 Kã. Podmínkou prodeje je,
Ïe kupující pfied podpisem fiádné kupní
smlouvy pfievezme ruãitelsk˘ závazek
vÛãi úvûrující bance vztahující se k pfie-
vádûné bytové jednotce z titulu poskyt-
nutí úvûru na revitalizaci domu, v nûmÏ
se pfiedmûtná bytová jednotka nachází.
Dále kupující uhradí náklady spojené
s prodejem, daÀ z pfievodu nemovitostí,
zÛstatkovou ãást fondu oprav a splátku
úvûru, kterou mûsto Ti‰nov uhradilo za
kupujícího v dobû od pfievzetí ruãitel-
ského závazku do dne podpisu fiádné
kupní smlouvy. V‰e v souladu s Pravidly
prodeje bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova
schválen˘mi ZM ze dne 3. 6. 2010.

09/05/2011 ZM schvaluje vyhlá‰ení
zámûru prodeje vã. podmínek prodeje
tfiípokojového bytu 1677/2 v pfiízemí
budovy ã.p. 1677, 1678 na ul. Králova
o v˘mûfie 82,60 m2, jako volného bytu
tzv. obálkovou metodou, v souladu
s Pravidly k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova ze dne 3.6.2010 dle pfied-
loÏeného návrhu.

10/05/2011 ZM schvaluje vyhlá‰ení
zámûru prodeje vã. podmínek prodeje
ãtyfipokojového bytu ã. 1723/1 v I. patfie
budovy ã.p. 1722, 1723 a 1724 na
ul. Kvûtnická o v˘mûfie 92,03 m2, jako
volného bytu tzv. obálkovou metodou,
v souladu s Pravidly k prodeji bytÛ
z majetku mûsta Ti‰nova ze dne 3. 6.
2010 dle pfiedloÏeného návrhu.

11/05/2011 ZM schvaluje uÏ‰í v˘bûr Ïa-
datelÛ o byt na II. pololetí roku 2011 dle
pfiedloÏeného návrhu.
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12/05/2011 ZM schvaluje prodej ãásti
pozemku v k.ú. Hájek u Ti‰nova parc.
ã. 16 podle GP oznaãení parc. ã. 16/2
o v˘mûfie 109 m2 Barbofie Lískové, bytem
Brno za kupní cenu ve v˘‰i 70 Kã/m2

+ úhradu nákladÛ spojen˘ch s prodejem
a danû z pfievodu nemovitostí.

13/05/2011 ZM schvaluje prodej ãásti
pozemku v k.ú. Hájek u Ti‰nova parc.
ã. 318 o v˘mûfie 187 m2 a parc. ã. 319/3
o v˘mûfie 101 m2 Markétû Hanákové,
bytem Brno za kupní cenu ve v˘‰i
70 Kã/m2 + úhradu nákladÛ spojen˘ch
s prodejem a danû z pfievodu nemovitostí.

14/05/2011 ZM schvaluje odkoupení po-
zemku v k.ú. Ti‰nov parc. ã. 1853/9 o v˘-
mûfie 123 m2 ve spoluvlastnictví ZdeÀky
Cibochové, bytem Praha a Tomá‰e Kozy,
bytem âeská Lípa za kupní cenu ve
v˘‰i 18 390 Kã. Náklady spojené s pro-
dejem nemovitostí nese mûsto Ti‰nov.

15/05/2011 ZM neschvaluje prodej
pozemku v k.ú. Ti‰nov parc. ã. st. o v˘-
mûfie 232 m2 âeské po‰tû, s.p., se sídlem
v Praze.

16/05/2011 ZM neschvaluje prodej
pozemkÛ v k.ú. Ti‰nov parc. ã. 2032/7
o v˘mûfie 1 816 m2 a parc. ã. 2032/8
o v˘mûfie 3 169 m2 Svatopluku Bílkovi,
bytem Ti‰nov.

17/05/2011 ZM  schvaluje  odkoupení
pozemkÛ v k.ú. Ti‰nov parc. ã. 1659/41
o v˘mûfie  651 m2 a parc. ã. 1659/4 o v˘-
mûfie 686 m2 ve vlastnictví Franti‰ka
Müllera, bytem Praha, Pfleger Marie
Romany, bytem Ebersberg, Nûmecko
a Seizt Hany Eleonory Adelheid, bytem
Pullach im Isartal, Nûmecko za kupní
cenu ve v˘‰i 1 000 000 Kã. Náklady spo-
jené s prodejem nemovitostí nese mûsto
Ti‰nov.

18/05/2011 ZM schvaluje prodej po-
zemku v k.ú. Ti‰nov parc. ã. 1891/14
o v˘mûfie 270 m2 Spoleãenství vlastníkÛ
jednotek domu ã. p. 854 na ulici
Jiráskova v Ti‰novû za kupní cenu ve
v˘‰i 55 220 Kã + úhradu nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem vãetnû danû z pfievodu
nemovitostí.

19/05/2011 ZM schvaluje mimofiádnou
dotaci obci ·tûpánovice ve v˘‰i
1 000 000 Kã na vybudování cyklostezky
Ti‰nov – ·tûpánovice.

20/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
a uzavfiení „Smlouvy ã. 08021834 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu Ïi-
votního prostfiedí âR“ k projektu
„Systém tfiídûní a sbûru bioodpadu
v Ti‰novû“ dle pfiedloÏeného návrhu.

21/05/2011 ZM bere na vûdomí zprávu
o zabezpeãení lékafiské sluÏby první po-
moci pro ORP Ti‰nov v 2. pol. roku 2011
a v roce 2012.

22/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
z rozpoãtu Jihomoravského kraje na
zabezpeãení lékafiské sluÏby první po-
moci pro ORP Ti‰nov ve v˘‰i 750 000 Kã
pro 2. pol. roku 2011 a 1 500 000 Kã pro
rok 2012.

23/05/2011 ZM schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpoãtu
Jihomoravského kraje obci s roz‰ífienou
pÛsobností na zabezpeãení lékafiské
sluÏby první pomoci.

24/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotací
z rozpoãtu JMK pro Mûstské kulturní
stfiedisko, Ml˘nská 152 na projekty
Ti‰novské hudební festivaly a pfiehlídky
– jazz, rock & blues, ‰anson ve v˘‰i
80 000 Kã a 2. roãník festivalu „Hudební
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jaro ZdeÀka Pololáníka“ ve v˘‰i
20 000 Kã za podmínek návrhu Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpoãtu JMK.

25/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva financí âR ve v˘‰i
1 568 000 Kã na kompenzaci sníÏení
pfiíspûvku na v˘kon státní správy.

26/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva kultury âR ve v˘‰i
40 000 Kã pro MûKS Ti‰nov na realizaci
projektu „Battle of Bigbands“.

27/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva financí âR ve v˘‰i
10 000 Kã na úhradu v˘dajÛ souvisejí-
cích s volbami do OZ obce Sentice.

28/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva financí âR ve v˘‰i
376 136 Kã na zabezpeãení ãinností v ob-
lasti sociálnû – právní ochrany dûtí.

29/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva zemûdûlství  âR ve v˘‰i
467 994 Kã na ãinnost odborného les-
ního hospodáfie.  

30/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR
ve v˘‰i 633 148 Kã na projekt „Systém
tfiídûní bioodpadu v Ti‰novû“.

31/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Jihomoravského kraje ve v˘‰i
35 650 Kã na hospodafiení v lesích.

32/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Jihomoravského kraje ve v˘‰i
6 650 Kã na hospodafiení v lesích.

33/05/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Jihomoravského kraje ve v˘‰i 1 000
242,76 Kã pro Základní ‰kolu Smí‰kova
na projekt Korálek.

34/05/2011 ZM schvaluje rozpoãtová
opatfiení mûsta Ti‰nova ã. 5/2011 ke dni
30. 6. 2011.

35/05/2011 ZM povûfiuje RM v pfiípadû
pfiijetí dotace schvalovat a provádût pfií-
slu‰ná rozpoãtová opatfiení do konání
pfií‰tího zasedání ZM.

36/05/2011 ZM schvaluje smlouvu se
Základní ‰kolou Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
1708 o poskytnutí návratné finanãní v˘-
pomoci z rozpoãtu mûsta.

37/05/2011 ZM schvaluje povûfiení k pfii-
jímání prohlá‰ení o uzavfiení manÏelství
podle § 4 zákona ã. 94/1963 Sb., o rodinû
v platném znûní pro ãlena zastupitel-
stva mûsta Mgr. Karla ·vábenského.

38/05/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o hospodafiení Dobrovolného svazku
obcí Ti‰novsko za rok 2010.

39/05/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 3/2011 ze zasedání v˘boru pro KPSS
ze dne 12. 4. 2011.

40/05/2011 ZM jmenuje do funkce ãlena
V̆ boru pro komunitní plánování sociál-
ních sluÏeb paní PhDr. Janu Hutafiovou
a paní Ing. Mgr. Marii Sendlerovou.

41/05/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 5/2011 ze zasedání Kontrolního v˘-
boru ze dne 15. 6. 2011.

42/05/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 13/2011 ze zasedání Osadního v˘boru
Hájek – Hajánky ze dne 12. 5. 2011.
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Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
vyhla‰uje následující zámûr
mûsta Ti‰nova:

1. Zámûr prodeje tfiípokojového bytu
ã. 1677/2 v pfiízemí budovy ã. p. 1677,
1678 na ul. Králova o v˘mûfie
82,60 m2.

2. Podmínky prodeje tfiípokojového bytu
ã. 1677/2 v pfiízemí budovy ã. p. 1677,
1678 na ul. Králova ve smyslu
Pravidel k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova ze dne 3. 6. 2010
tzv. obálkovou metodou jako volného
bytu nejvy‰‰í nabídce. Podmínkou v˘-
bûru kupujícího je rovnûÏ jeho záva-
zek, Ïe pfied podpisem fiádné kupní
smlouvy pfievezme ruãitelsk˘ závazek
vÛãi úvûrující bance vztahující se
k pfievádûné bytové jednotce z titulu
poskytnutí úvûru na revitalizaci
domu, v nûmÏ se nabízená bytová
jednotka nachází. Kupující je povinen
uhradit vedle kupní ceny bytové jed-
notky nutné náklady spojené s prode-
jem, daÀ  z pfievodu nemovitostí, zÛ-
statkovou ãást fondu oprav a splátku
úvûru, kterou mûsto Ti‰nov uhradilo
za kupujícího v dobû od pfievzetí ruãi-
telského závazku kupujícím do dne
podpisu fiádné kupní smlouvy.
Nabídky na odkoupení bytu mohou

zájemci podat na podatelnû MûÚ Ti‰nov
v termínu do 1. 8. 2011 vãetnû.
Obálky oznaãit: „Prodej bytu ã. 1677/2
na ul. Králova – nerozlepovat!“
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou
kupní cenu, závazek k úhradû nutn˘ch
nákladÛ spojen˘ch s prodejem, danû
z pfievodu nemovitostí, zÛstatkové ãásti
fondu oprav a splátku úvûru, kterou
mûsto Ti‰nov uhradilo za kupujícího
v dobû od pfievzetí ruãitelského závazku
kupujícím do dne podpisu fiádné kupní

smlouvy. Dále závazek kupujícího, Ïe
pfied podpisem fiádné kupní smlouvy
pfievezme ruãitelsk˘ závazek vÛãi úvû-
rující bance vztahující se k pfievádûné
bytové jednotce z titulu poskytnutí
úvûru na revitalizaci domu, v nûmÏ se
nabízená bytová jednotka nachází.

Odbor správy majetku a investic
umoÏní pfiípadn˘m zájemcÛm prohlídku
bytu v termínech:
18. 7. 2011 v dobû od 16.00 do 16.30 hod.
27. 7. 2011 v dobû od 16.00 do 16.30 hod.
pfiímo na adrese Ti‰nov, Králova 1677,
byt. ã. 2.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevy-
brat Ïádného zájemce.

Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova
vyhla‰uje následující zámûr
mûsta Ti‰nova:

1. Zámûr prodeje ãtyfipokojového bytu
ã. 1723/1 v 1. patfie budovy. ã. p. 1722,
1723 a 1724 na ul. Kvûtnická o v˘mû-
fie 92,03 m2 + balkon.

2. Podmínky prodeje ãtyfipokojového
bytu ã. 1723/1 v 1. patfie budovy ã. p.
1722, 1723 a 1724 na ul. Kvûtnická
o v˘mûfie 92,03 m2 + balkon ve smys-
lu Pravidel k prodeji bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova ze dne 3. 6. 2010
tzv. obálkovou metodou jako volného
bytu nejvy‰‰í nabídce. Podmínkou v˘-
bûru kupujícího je jeho závazek, Ïe
pfied podpisem fiádné kupní smlouvy
pfievezme ruãitelsk˘ závazek vÛãi
úvûrující bance vztahující se k pfievá-
dûné bytové jednotce z titulu poskyt-
nutí úvûru na revitalizaci domu,
v nûmÏ se nabízená bytová jednotka
nachází. Kupující je povinen uhradit
vedle kupní ceny bytové jednotky
nutné náklady spojené s prodejem,
daÀ z pfievodu nemovitostí, zÛstatko-
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vou ãást fondu oprav a splátku úvûru,
kterou mûsto Ti‰nov uhradilo za ku-
pujícího v dobû od pfievzetí ruãitel-
ského závazku kupujícím do dne pod-
pisu fiádné kupní smlouvy.
Nabídky na odkoupení bytu mohou

zájemci podat na podatelnû MûÚ Ti‰nov
v termínu do 1. 8. 2011 vãetnû.
Obálky oznaãit: „Prodej bytu ã. 1723/1
na ul. Kvûtnická – nerozlepovat!“
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou
kupní cenu, závazek k úhradû nutn˘ch
nákladÛ spojen˘ch s prodejem, danû
z pfievodu nemovitostí, zÛstatkové ãásti
fondu oprav a splátku úvûru, kterou
mûsto Ti‰nov uhradilo za kupujícího
v dobû od pfievzetí ruãitelského závazku
kupujícím do dne podpisu fiádné kupní
smlouvy. Dále závazek kupujícího, Ïe
pfied podpisem fiádné kupní smlouvy
pfievezme ruãitelsk˘ závazek vÛãi úvû-
rující bance vztahující se k pfievádûné
bytové jednotce z titulu poskytnutí úvû-
ru na revitalizaci domu, v nûmÏ se nabí-
zená bytová jednotka nachází.

Odbor správy majetku a investic u-
moÏní pfiípadn˘m zájemcÛm prohlídku
bytu v termínech:
13. 7. 2011 v dobû od 16.00 do 16.30 hod.
20. 7. 2011 v dobû od 16.00 do 16.30 hod.
pfiímo na adrese Ti‰nov, Kvûtnická
1723, byt. ã. 1.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevy-
brat Ïádného zájemce.

Technologické centrum
v Ti‰novû

Na Mûstském úfiadû v Ti‰novû je
v souãasné dobû realizován projekt
s názvem Technologické centrum, 

elektronická spisová sluÏba a vnitfiní
integrace úfiadu mûsta Ti‰nov.
Hlavním cílem projektu je zv˘‰ení
úrovnû elektronick˘ch sluÏeb vefiejné
správy ve správním obvodu mûsta
Ti‰nova, které pfiispûje ke sníÏení
administrativního zatíÏení obãanÛ.
Technologické centrum zajistí vysokou
kvalitu dostupn˘ch sluÏeb (spisové
sluÏby a úloÏi‰tû dat) na v˘konnostnû
vyhovujícím hardwaru a s minimálním
poãtem technick˘ch v˘padkÛ. Prakticky
dojde k nahrazení infrastruktury na
MûÚ Ti‰nov, která je v souãasné dobû jiÏ
nevyhovující. Vzniklé Technologické
centrum bude moÏno vyuÏít i pro stáva-
jící aplikace MûÚ Ti‰nov, které tak zís-
kají ‰piãkovou hardwarovou základnu.
Kromû toho dojde provedením dílãích
opatfiení (strukturovaná kabeláÏ v ãásti
úfiadu, nasazení IP-telefonie, softwa-
rová fie‰ení) rovnûÏ k celkové vnitfiní in-
tegraci úfiadu. Souãástí projektu je také
refinancování jiÏ zavedené elektronické
spisové sluÏby na MûÚ Ti‰nov a její ho-
stované verze v obcích ve správním ob-
vodu.

Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace dne 10. 3. 2011 je projekt mo-
mentálnû ve fázi realizace, která bude
ukonãena 31. 8. 2011. JiÏ od záfií bude
mûsto Ti‰nov zaji‰Èovat hostovanou spi-
sovou sluÏbu, úloÏi‰tû dat, servisní pod-
poru, zálohování dat, fiízení a dohled
nad poskytovan˘mi sluÏbami.

Celkové náklady dle rozpoãtu
projektu mohou dosáhnout v˘‰e
6 444 000 Kã, pfiiãemÏ z toho
5 477 400 Kã bude hrazeno z dotace
a 966 600 Kã uhradí mûsto Ti‰nov ze
svého rozpoãtu.
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Projekt Technologické centrum,
elektronická spisová sluÏba a vnitfiní
integrace úfiadu mûsta Ti‰nov je finan-
cován z prostfiedkÛ Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostfiednictvím Integrovaného operaã-
ního programu a rozpoãtu mûsta
Ti‰nova.

Lenka Vlasáková
projektová manaÏerka

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-

strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:
Dne 21. 7. 2011 od 7.30 do 12.30 hod.

Vypnutá oblast: trafostanice
Ostrovec a z ní popisné ãíslo 1552, 1553,
1554 a sportovní klub Tenis.
Dne 27. 7. 2011 od 7.30 do 14.45 hod.

Vypnutá oblast: bez napûtí bude uli-
ce Mahenova  a ulice Mr‰tíkova, b˘val˘
areál velkoobchodu potravin ã. p. 820,
firma Rapo ã. p. 356 a garáÏe.

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

Kultura

Muzeum mûsta Ti‰nova
MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

STÁLÁ EXPOZICE O DùJINÁCH
A P¤ÍRODù MùSTA.

Otevfieno úter˘ aÏ pátek 10-18 ho-
din, sobota a nedûle 10-19 hodin, ob-
ãerstvení ve stylové kavárnû.

Tématické v˘stavy v Müllerovû domû:
Do 28. 8. 2011 – v˘stava k 60. v˘roãí
otevfiení základní ‰koly Smí‰kova.

Galerie JamborÛv dÛm
Brnûnská 475, tel.: 549 410 211

STÁLÁ EXPOZICE: ODKAZ JOSEFA
JAMBORA MùSTU TI·NOVU.
Otevfieno úter˘ aÏ pátek 12-17 hodin,
sobota a nedûle 10-17 hodin.

Tématické v˘stavy:
23. 7. – 18. 8. 2011
Ivana Ol‰anová a Martina
Lupaãová ·varcová: Venu‰e

V̆ stava je pofiádána ve spolupráci se
spoleãností Art Periscope.

Zahájení v˘stavy probûhne v sobotu
23. 7. ve 14 hodin s hudebním pfiekva-
pením na zahrádce Jamborova domu.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se verni-
sáÏ uskuteãní pfiímo v galerii.

IVANA OL·ANOVÁ (*1963, Kyjov)
Ïije v Brnû. Absolvovala tamûj‰í Stfiední
‰kolu ekonomickou. Její dílo je mapová-
ním v˘tvarného svûta se snahou zdoko-
nalování v˘tvarn˘ch technik malby,
kresby a grafiky na stranû jedné a hle-
dáním cesty vlastního v˘tvarného vyjá-
dfiení, které je jejím cílem. Autorãina
oblíbená technika je olejomalba s kom-
binovanou technikou.

MARTINA LUPAâOVÁ ·VARCOVÁ
(*1971, Brno) je absolventkou
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Soukromé stfiední ‰koly grafické
v Jihlavû. Základem její práce jsou
malby – olej, akryl, akvarel, kresba, pe-
rokresba a grafika. Tvorba je rozsáhlá
a rozmanitá obsahem, technikami i v˘-
tvarn˘m vyjádfiením. Zab˘vá se rovnûÏ
scénografií, architektonick˘mi návrhy,
ilustracemi ãi umûleckou fotografií.

Obû autorky spojuje pfiíslu‰nost
k v˘tvarnému ateliéru skupiny
Páteãníci v Brnû.

Z jarních akcí MûKS

Nûkolika fotografiemi se vracíme
k akcím Mûstského kulturního stfiedis-
ka, uspofiádan˘m v prÛbûhu kvûtna
a ãervna. Na snímcích si mÛÏete pfiipo-

menout koncert Lubo‰e Pospí‰ila se
skupinou 5P (26. 5.), kfiest CD „LSDa
zpívá Kainara“ (14. 6.), vystoupení

Karla Ko‰árka a Zemlinského kvarteta
v rámci festivalu Concentus Moraviae

(23. 5.) a vernisáÏ v˘stavy fotografií
Moment(k)y z rocku v podzemí (25. 5.),
jejichÏ autorem je Vladimír Sabo.

Delikatesy v muzeu

Podhorácké muzeum v Pfiedklá‰-
tefií, poboãka Muzea Brnûnska, zve ‰iro-
kou vefiejnost na doprovodn˘ program
k v˘stavû Svût muÏÛ nazvan˘ KDYÎ
MUÎÒM CHUTNÁ, kter˘ se koná
v sobotu 6. srpna  2011 od 15.00 do
18.00 hodin. MÛÏete ochutnat delika-
tesní uzeniny, ochutnat a koupit rozma-
nité nápoje z celého svûta, cukrovinky
a také obdivovat obratnost v míchání
koktejlÛ, v‰e za hudebního doprovodu
ve stylu country. V závûru akce bude
slosování vstupenek o cenu.

Karel Ko‰árek a Zemlinského kvartet

Lubo‰ Pospí‰il se skupinou 5P

LSDa

Moment(k)y z rocku v podzemí
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V̆ stava Svût muÏÛ zachycuje muÏe
– panovníky, svûtce, bojovníky, vûdce,
umûlce, ale i bûÏné Ïivnostníky, zemû-
dûlce, obchodníky, otce rodin. Atraktivní
ãást instalace tvofií ukázky muÏn˘ch
zálib a koníãkÛ, zejména sportu, cesto-
vání, sbûratelství a modeláfiství. Pro ve-
fiejnost jsou pfiitaÏlivé Ïivé exponáty
– hrozn˘‰ nebo Ïelva a nepochybnû i mi-
nisalon historick˘ch motocyklÛ v mu-
zejní galerii. V̆ stava chce vzdát hold
v‰em muÏÛm, ve kter˘ch zÛstala klu-
kovská jiskra, ktefií se zab˘vali a zab˘-
vají nûãím zajímav˘m a pfiínosn˘m.

Na závûr v˘stavy ãeká náv‰tûvníky
pfiekvapivá slosovací soutûÏ.

Na akci KDYÎ MUÎÒM CHUTNÁ
se podílejí firmy: Cukráfiská v˘roba
Ëapková, Hostinec u VlachÛ, Pekafiství
Halouzka, Steinhauser s.r.o, Stfiední ho-
telová ‰kola Fortika, Vinafiství Ko‰uliã
a Zahradnictví Litava.
Kontakty – tel.: 549 412 293
E-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz

IO

Kronek Alband opût
v Jamném

V pátek 19. 8. vystoupí v zahradním
posezení Hostince u VlachÛ v Jamném
skupina KRONEK ALBAND. Akustické
„unplugged“ uskupení Jaroslava

Alberta Kronka a dal‰ích b˘val˘ch
ãlenÛ brnûnské rockové skupiny KERN,
ktefií se tímto projektem pfiedstavují
v netradiãním svûtle velmi odli‰ném od
své rockové minulosti. V jejich reper-
toáru naleznete známé „kerÀácké“ písnû
v zajímav˘ch úpravách, ale hlavnû
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i novou tvorbu, tvofienou jiÏ pro toto
akustické vyznûní. Zaãátek koncertu je
v 20.00 hod. Vstupenky je moÏné zakou-
pit v pfiedprodeji za 160,- Kã v Hostinci
u VlachÛ, v Cyklosportu Klepárník nebo
na Stanici technické kontroly (STK)
v Ti‰novû – firma Koral. Na místû
a v den konání pak za 200,- Kã. V pfií-
padû nepfiíznû poãasí se bude koncert
konat v MûKS Ti‰nov (pod kinem). Dal‰í
informace na www.hostinecuvlachu.cz,
alband@hostinecuvlachu.cz nebo na
tel.: 603 220 247.

V˘tvarné léto v Îelezném

Tradiãní akce vstupuje jiÏ do XI. roã-
níku. Také letos jsou jejími organizátory
KPVU v Ti‰novû a obec Îelezné.

Leto‰ní v˘tvarn˘ salon bude setká-
ním nûkolika desítek v˘tvarníkÛ z celé
âR. Náv‰tûvníci zde najdou obrazy, gra-
fiku, kresby, plastiky, fotografie, vitráÏe,
keramiku, sklo, dfievofiezby, ale i kniÏní
ilustrace. Nelze vyjmenovat v‰echny vy-
stavující  a tak alespoÀ uveìme jména
leto‰ních v˘tvarníkÛ – jubilantÛ: Rudolf
Kondei (90), Jaroslav Hankovec (90),
Karel Holík (80), Dana Pacáková (70),
Petr Rampula (70), Jan Hnátek (60),
Antonín ëuriga (60), Zuzana âechová
(50) a Jifií Vohradsk˘ (50).

Tato v˘stava se za léta svého trvání
stala nejvût‰í regionální v˘tvarnou akcí,
která se kaÏd˘ rok tû‰í velké pozornosti

náv‰tûvníkÛ. Také letos pfiipravili orga-
nizátofii nev‰ední kulturní záÏitek.

V̆ stava se koná s podporou mûsta
Ti‰nova a firmy JICOM a potrvá aÏ do
7. srpna. Otevfiena je dennû od 14.00 do
18.00 hod.

Miroslav Pavlík

Pfiíroda Veverské Bít˘‰ky

Autorská v˘stava fotografií
Ing. Ludmily Kotzianové
1. 7. – 2. 10. 2011

Autorka v˘stavy Ing. Ludmila
Kotzianová vás prostfiednictvím sv˘ch
fotografií zavede na kouzelná místa
v okolí Veverské Bít˘‰ky, a to nejen do
malebného údolí Bílého potoka. V̆ stava
je rozdûlena na tfii tématické okruhy
– fieka Svratka, Bíl˘ potok a Bít˘‰ská
baÏinka. MÛÏete si prohlédnout místa
známá i ménû známá. Autorce se poda-
fiilo v˘jimeãn˘m zpÛsobem zachytit
kouzlo okamÏiku v pfiírodû i s jejími
obyvateli.

Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o v˘-
stavu fotografií blízkého okolí Jaro‰ova
ml˘na, mÛÏete se po prohlídce ml˘na
s v˘kladem pana mlynáfie vydat do pfií-
rody a objevovat dal‰í krásná zákoutí
v údolí Bílého potoka...
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Pár slov o autorce...
Ing. Ludmila Kotzianová studovala

na zahradnické a umûleckoprÛmyslové
‰kole. Zajímá se o urbanismus, ochranu
pfiírody, botaniku, bylinkafiení, lidovou
v˘tvarnou tvorbu (vizovické peãivo, fi-
gurální perníky a v˘‰ivky). Amatérská
fotografka s v˘jimeãn˘m citem pro za-
chycení okamÏiku, ãlenka Pfiírodovû-
deckého klubu v Brnû, která svÛj Ïivot
pfied pár lety spojila s Veverskou
Bít˘‰kou.

Muzeum Jaro‰Ûv ml˘n je moÏné
nav‰tívit v dobû prázdnin dennû kromû
pondûlí od 9 do 19 hodin.

Jaro‰Ûv ml˘n – Muzeum fiemesla
mlynáfiského

Na Bílém potoce 89
664 71 Veverská Bít˘‰ka
tel.: 549 421 444, 777 140 523
http://www.jarosuvmlyn.cz/

V˘roãí Jaroslava Hankovce

Dne 18. ãervence vstoupil mezi jubi-
lanty v˘tvarník Jaroslav Hankovec
(nar. 1921). Rodák z Podkarpatské Rusi
vystudoval v Praze filozofickou fakultu
a dálkovû potom i fakultu pfiírodovûdec-
kou. Za druhé svûtové války byl totálnû
nasazen v Nûmecku. Hned na sklonku

války se aktivnû zapojil do PraÏského
povstání. Za toto v roce 2005 obdrÏel
Pamûtní medaili. KvÛli vefiejnému pro-
testu proti vstupu cizích vojsk v roce
1968 musel odejít ze ‰kolství. Potom aÏ
do dÛchodu pracoval jako strojník
v praÏském Metrostavu. Od roku 1999
trvale Ïije v Ti‰novû.

K malování se dostává aÏ v padesáti
letech a námûtovû se vûnuje kvûtinám,
pfiedev‰ím orchidejím. Proto také své
obrazy vystavuje hlavnû u pfiíleÏitosti
celostátních i mezinárodních pfiehlídek
pûstitelÛ orchidejí. Napfi. v Brnû, Praze,
Bratislavû, ale také Frankfurtu nad
Mohanem, pro niÏ pfiipravil plakát a kde
také za svou tvorbu obdrÏel 2. cenu.

Ti‰novské vefiejnosti se pfiedstavil
autorskou v˘stavou v roce 2003
v Jamborovû domû kolekcí obrazÛ s kvû-
tinami. Vystavoval také nûkolikrát
v mûstské knihovnû a v ti‰novském pen-
zionu (2010). Pravidelnû také vystavuje
na v˘stavách KPVU v Îelezném. Také
letos obesílá nûkolika obrazy XI. roãník
V̆ tvarného léta v Îelezném, které se
koná od 16. ãervence do 7. srpna.

Pfiejeme jubilantovi do dal‰ích let
hlavnû zdraví a aÈ je‰tû dlouho rozdává
radost sv˘mi obrázky.

(mp)

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
29. 7. Psí vojáci nádvofií domu Na Pern‰tejnû Café U Palce
6. 8. KdyÏ muÏÛm chutná Podhorácké muzeum 15.00 Podhorácké

– 18.00 muzeum
19. 8. Kronek Alband Hostinec u VlachÛ, Jamné 20.00 Hostinec

u VlachÛ

V˘stavy
Datum Akce Místo
23. 7. – 18. 8. Ivana Ol‰anová a Martina JamborÛv dÛm

Lupaãová ·varcová – Venu‰e
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Tak jsme úspû‰nû zvládli
státní maturity…

Tûmito slovy by mohlo letos
konãit jakékoliv povídání aÈ uÏ
leto‰ních absolventÛ nebo vyu-
ãujících.

·kolní rok 2010/11 se cel˘ nesl ve
znamení poprvé uskuteãnûné státní ma-
turitní zkou‰ky – v‰e zaãalo uÏ v záfií
pfiihla‰ováním studentÛ ãtvrt˘ch roã-
níkÛ ke zku‰ební fiíjnové generálce, po-
kraãovalo velk˘mi pfiípravami – vybrat
vhodné uãebny, zkontrolovat osvûdãení
a poté i jmenování v‰ech, ktefií se mûli
podílet na organizaci zkou‰ky, ovûfiit
dovolené pomÛcky ÏákÛ, nachystat po-
tfiebn˘ poãet funkãních pfiehrávaãÛ CD
vãetnû náhradních, zajistit náhradní
baterie pro pfiípad v˘padku elektrické
energie, sesbírat dostateãn˘ poãet ná-
hradních slovníkÛ, tabulek, pravítek,
psacích potfieb ãi nÛÏek…

¤íjnová maturitní generálka probû-
hla pomûrnû hladce – za pfiítomnosti
místního ‰kolního maturitního komi-
safie fieditel ‰koly vydal zadavatelÛm
peãlivû zabalená zadání nejbliÏ‰í zkou‰ky
z odplombované bedny a po poãáteãních
nejasnostech v nûkter˘ch pokynech uãi-
telé i Ïáci rychle pochopili velmi zdlou-
hav˘ systém zadávání, kdy zadavatelé

ãetli centrálnû sestavené pokyny z právû
rozbaleného zadání, kontrolovali obãan-
ské prÛkazy studentÛ, které nejménû
ãtyfii roky trpûlivû uãili nov˘m doved-
nostem… Po vyãerpávajícím maratonu
aÏ ãtyfi písemn˘ch zkou‰ek za den si
tento postup v‰ichni zúãastnûní zopako-
vali i v následujících ãtyfiech dnech.

Nejhor‰í byl pro studenty didaktick˘
test z cizích jazykÛ, kter˘ se skládal ze
dvou ãástí a trval celkem 130 minut bez
pfiestávky. V‰echny didaktické testy
i písemné práce musely b˘t okamÏitû po
ukonãení zkou‰ky digitalizovány ‰kol-
ním maturitním komisafiem a bezpro-
stfiednû odeslány ke zpracování do
Cermatu. Písemné práce z ãeského ja-
zyka a cizích jazykÛ se skenovaly dva-
krát – jednou ãisté, jen s poznámkami
ÏákÛ, a podruhé po obodování pfiíslu‰-
n˘mi hodnotiteli. Po celou dobu matu-
ritní generálky na její prÛbûh a ãinnost
zadavatelÛ peãlivû dohlíÏel v‰udypfií-
tomn˘ ‰kolní maturitní komisafi a spo-
leãnû s fieditelem ‰koly koordinoval jed-
notlivé kroky…

Dubnová nenápadná generálka zase
provûfiila funkãnost pfiístrojové techniky
a seznámila ãleny maturitní komise
s potfiebn˘mi dokumenty k ústní ãásti
zkou‰ky, ovûfiila systém omlouvání ÏákÛ
a byla vytisknuta i zku‰ební maturitní
vysvûdãení a závûreãné protokoly.

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
14. 5. – 18. 9. Svût muÏÛ Podhorácké muzeum
16. 7. – 7. 8. V̆ tvarné léto v Îelezném XI. Îelezné
1. 7. – 2. 10. Ing. Ludmila Kotzianová Jaro‰Ûv ml˘n

– Pfiíroda Veverské Bít˘‰ky
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Na základû pfiipomínek sesbíran˘ch
nejen â·I se v kvûtnovém finále matu-
rit mnohé zmûnilo a zjednodu‰ilo…
Pfiesto na uãitelích zÛstalo nelehké bfiímû
v podobû pfiípravy zku‰ebních témat
a pracovních listÛ k ústní ãásti zkou‰ky
a jen díky jejich v‰ímavosti byla odhalena
i pomûrnû velká nesrovnalost v zadání
z cizího jazyka, kdy studentská a uãitel-
ská verze téÏe otázky sobû navzájem ne-
odpovídaly. Neustálá nejistota a strach
z neznámého byly umocÀovány i po-
mûrnû pozdním informováním uãitelÛ
o dal‰ím postupu i o dal‰ích nutn˘ch
pfiípravách a uãitelé byli ãasto nuceni
kromû sv˘ch úvazkÛ je‰tû i ve velmi
krátkém ãasovém úseku splnit dal‰í
úkoly související s maturitou.

Velmi nezvyklá byla i rozvláãnost
celé maturitní zkou‰ky – dfiív byli stu-
denti neprodlenû po sloÏení v‰ech úst-
ních zkou‰ek informováni o v˘sledku,
ale letos museli nejprve projít ústní
zkou‰kou, poté písemnou zkou‰kou a na
závûreãn˘ „ortel“ museli je‰tû pomûrnû
dlouhou dobu ãekat… A souhrnné v˘-
sledky? Zde máme dvû moÏnosti, buì si
je spoãítáme manuálnû sami nebo si
poãkáme, aÏ je v prÛbûhu prázdnin ob-
drÏíme… Jedno je v‰ak jisté, v‰ichni
maturanti na‰eho gymnázia maturitní
zkou‰ku úspû‰nû sloÏili.

Celkovû lze s jistotou tvrdit, Ïe sta-
novení spodní hranice vzdûlanosti ma-
turantÛ je krok správn˘m smûrem, ale
na druhé stranû stávající forma maturit
je nevyhovující – od nevhodnû ãi chybnû
zadan˘ch otázek, opoÏdûného informo-
vání v‰ech zúãastnûn˘ch, pfies ãasovou,
finanãní ãi personální nároãnost procesu
aÏ po moÏné sníÏení vûdomostní úrovnû
na‰ich gymnazistÛ.

Mgr. Jarmila Ho‰ková
‰kolní maturitní komisafi

PrÛbûh nové maturity
oãima studentky

Maturita mi trochu nahánûla strach,
protoÏe pro mû byla první velkou zkou‰-
kou. Na klidu mi nepfiidával ani fakt, Ïe
letos poprvé probíhaly státní maturity.
PfiestoÏe jsme na podzim mûli moÏnost
si je pfii generálce vyzkou‰et, naostro je
to pfiece nûco jiného. Navíc jsme tehdy
dûlali pouze písemnou ãást.

Ústní ãást nov˘ch maturit, která
pfiedcházela písemné, mû mile pfiekva-
pila. Pokud jde o cizí jazyky, nebylo úãe-
lem ãtvrt hodiny odfiíkávat nauãen˘
text, jak tomu bylo v minul˘ch letech.
Zkou‰ka byla mnohem komunikativ-
nûj‰í a rozãlenûná do více tematick˘ch
okruhÛ. Netestovala, jak se student
dokáÏe nûco nauãit nazpamûÈ, ale spí‰
jeho schopnost v cizím jazyce reagovat
a samostatnû se vyjadfiovat. Musel znát
samozfiejmû i fakta, ale vûdomostní ãást
tvofiila pouze pût minut z celkov˘ch dva-
ceti, coÏ zase ovûfiovalo jeho schopnost
„vyhmátnout“ to dÛleÏité. Mnû rozhodnû
tato nová forma vyhovovala více neÏ
stará (ãtvrthodinov˘ monolog) a myslím
si, Ïe nová maturita z cizích jazykÛ zna-
mená posun k lep‰ímu. Ani nová ústní
maturita z ãeského jazyka nedûlala
podle mû problém nikomu, kdo se umí
aspoÀ trochu vyjadfiovat, hledat souvis-
losti a vycházet z ukázky textu. Ústní
maturita z ãe‰tiny byla zaloÏena na dva-
ceti (niÏ‰í úroveÀ) nebo tfiiceti (vy‰‰í
úroveÀ) pfieãten˘ch knihách, které si
student sám vybral. Student dostal na
„potítko" v˘Àatek z textu jednoho z jím
vylosovaného díla, z kterého pak celá
zkou‰ka vycházela. Pro kaÏdého, kdo
knihu ãetl, nebo aspoÀ mûl ponûtí, o ãem
je, snad nebylo obtíÏné najít v‰e souvi-
sející.
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I kdyÏ ústní maturity neznamenaly
pro studenty konec zkou‰ek, atmosféra
tomu nasvûdãovala. K písemn˘m tes-
tÛm chodili následující t˘den studenti
v o poznání uvolnûnûj‰í náladû a bez
velk˘ch stresÛ. Na mû písemná ãást ne-
pÛsobila skoro ani jako maturita, moÏná
proto, Ïe jsem si v‰e zkusila na podzim
a vûdûla jsem, do ãeho jdu. Paradoxnû
mû nejvíce rozladil test na niÏ‰í úrovni
z ãeského jazyka, protoÏe se mi stejnû
jako vût‰inû studentÛ, ktefií si zvolili
stejnou úroveÀ, nechtûlo vûfiit, Ïe je
my‰len váÏnû. Opravdu nemûl s ãesk˘m
jazykem moc spoleãného, jednalo se spí‰
o porozumûní textu a umûní ãíst. Tento
test se pak mohl snadno nûkomu zdát
neúmûrn˘ ke znalostem nabyt˘m bû-
hem nespoãtu hodin literatury a grama-
tiky na gymnáziu. Otázky byly tak jed-
noduché, Ïe nutily hledat v nich zálud-
nosti, které tam ov‰em nebyly.
Nemyslím si, Ïe tato forma zkou‰ky
byla zrovna dÛstojn˘m zakonãením
studia ãe‰tiny na gymnáziu. Pokud se
jedná o písemnou ãást maturity z cizích
jazykÛ, bylo jejím obsahem jak ãtení,
tak poslech a vytvofiení dvou krat‰ích
slohov˘ch útvarÛ a nároãnost podle
mého odpovídala dané úrovni.

Z technick˘ch problémÛ státní ma-
turity mû napadá napfiíklad nemoÏnost
odejít bûhem testu na záchod nebo
dlouhé ãekání na v˘sledky maturity.
I pfies tyto nedostatky jsem ale ráda, Ïe
jsem nakonec maturovala „novû“, pro-
toÏe z mého pohledu pfiinesla státní ma-
turita nûkterá potfiebná zlep‰ení.
Myslím si, Ïe pro studenty ti‰novského
gymnázia není nároãnûj‰í neÏ dfiív a ne-
musejí z ní mít strach.

Anna Sítorová
Oktáva

Ekonomicko-manaÏerská
olympiáda

Na konci kvûtna se 5 studentÛ ze
septimy a 3. B zapojilo do Ekonomicko-
-manaÏerské olympiády Univerzity
Tomá‰e Bati ve Zlínû. Z témûfi 2 500
úãastníkÛ z âR a SR se v‰ichni na‰i stu-
denti umístili v první tfietinû. Jifií
Kappel se septimy postoupil do finále,
kde vybojoval celkové 11. místo a po
maturitû mÛÏe bez pfiijímacích zkou‰ek
nastoupit na zlínskou Fakultu manage-
mentu a ekonomiky.

Mgr. Zuzana Kurdiovská

SOU Ti‰nov zná leto‰ního
vítûze soutûÏe „O putovní
pohár fieditele ‰koly“

Stalo se tradicí, Ïe poslední ãervnov˘
t˘den probíhá na Stfiedním odborném
uãili‰ti Ti‰nov soutûÏ v jízdû na moto-
kárách.

JiÏ tfietím rokem nese název „O pu-
tovní pohár fieditele SOU Ti‰nov“.
SoutûÏí se ve dvou kategoriích – chlapci
a dívky. Leto‰ním absolutním vítûzem
v kategorii chlapci se stal Václav
Jero‰ek z druhého roãníku oboru
Mechanik opraváfi motorov˘ch vozidel,
jeho spoluÏák Radek Zedník se umístil
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na tfietím místû a druhé místo obsadil
Patrik ¤epa, student druhého roãníku
oboru Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ.
V kategorii dívky dosáhla nejlep‰ího
ãasu Zuzana Váchová, rovnûÏ z druhého
roãníku oboru Provoz sluÏeb, druhá
v pofiadí byla její spoluÏaãka Martina
Marková. Tfietí místo vybojovala Tereza
Zbranková z prvního roãníku nástavbo-
vého studia Podnikání. V‰ichni závod-
níci podali v˘borné v˘kony, o ãemÏ
svûdãí i to, Ïe sv˘mi ãasy tfiikrát pfieko-
nali rekord trati. Ani pedagogové nezÛ-
stali ve svém závodním úsilí pozadu,
i kdyÏ musíme pfiiznat, Ïe nejlep‰í ãasy
studentÛ nepfiekonali. V kategorii muÏi
se umístili v následujícím pofiadí
– Vladimír ·tûpánek, Petr Brázda,
Franti‰ek Alexa. V kategorii Ïeny nej-
lep‰ího ãasu dosáhla Mgr. Renata

Novotná, druhá byla Ilona ·ubertová
a tfietí místo obsadila Irena ·tûpánková.
Cel˘ závod by se neuskuteãnil bez
vstfiícného pfiístupu provozovatelÛ trati
a motokár manÏelÛ Haluzov˘ch. Vítûze
jsme mohli odmûnit poháry a hodnot-
n˘mi cenami díky firmám SD Kovo‰rot
Kufiim, TESYDO Brno a TOP AUTOSA-
LON Blansko. Dûkujeme.

Kromû vlastního závodu probíhal na
plo‰e areálu odborného v˘cviku dopro-
vodn˘ program. 

Hned ráno vyjel pan Lubomír
Vítkoviã s na‰ím ‰kolním speciálem

a pfiedvedl kousky, nad kter˘mi se nám
tajil dech. Po deváté hodinû mûli stu-
denti moÏnost shlédnout moderní tech-
niku, kterou v souãasné dobû pouÏívají
ti‰nov‰tí hasiãi a Policie âR. Na vlastní
oãi vidûli ukázku vypro‰Èovací techniky,
vybavení policejního a hasiãského vozu
i policejní motorku. Dozvûdûli se o rÛz-
n˘ch situacích, se kter˘mi se setkávají
hasiãi i policisté. Rádi bychom podûko-
vali v‰em policistÛm i hasiãÛm, ktefií se
nám ochotnû a obûtavû vûnovali.

Po poledni mezi nás zavítali ãlenové
Kynologického klubu Ti‰nov se sv˘mi
ãtyfinoh˘mi svûfienci. Jejich vystoupení
vzbudilo mezi Ïáky i pedagogy nemal˘
zájem. Dûkujeme za nádhernou ukázku
doprovázenou fundovan˘m v˘kladem.

Na závûr bychom chtûli podûkovat
v‰em pedagogÛm ‰koly, ktefií se podíleli
na organizaci tohoto velmi zdafiilého
a atraktivního dne, kter˘ byl dÛstojnou
teãkou za ‰kolním rokem 2010/2011.

Za SOU Ti‰nov: Mgr. Jitka Alexová

Podûkování pro
M· Na palouãku

S koncem ‰kolního roku se nabízí
bilancovaní a hodnocení uplynul˘ch
mûsícÛ. Místo toho bych v‰ak chtûla
touto cestou co nejsrdeãnûji podûkovat
celému zázemí M· Na palouãku, na
Horovû ulici.

Mûla jsem moÏnost zúãastnit se jed-
noho zábavného dopoledne vûnovaného
rozlouãení se s pfied‰koláky, coÏ byl pro
mû nezapomenuteln˘ záÏitek. Vûfiím,
Ïe nejen pro mû, ale pfiedev‰ím pro dûti
samotné a v neposlední fiadû se bavil
i samotn˘ uãitelsk˘ sbor. Pfiizvan˘
„pan Hru‰ka“ dokázal vytvofiit nádher-
nou atmosféru plnou zábavy, legrace,
ale i pouãení pro dûti. Hrdé pfied‰koláky
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nejdfiíve pouãil velice hravou formou
o nástrahách pfii cestû do ‰koly, poté je
pasoval meãem do stavu ‰kolákÛ.
Diskotéku na zahradû a tanec s toalet-
ními papíry i následn˘ úklid v‰ichni

zúãastnûní na závûr odmûnili boufiliv˘m
potleskem. Celá akce se zkrátka vyda-
fiila ke spokojenosti v‰ech.

I pfies roz‰ífiení o dvû tfiídy v leto‰-
ním ‰kolním roce si tato ‰kolka udrÏela
svoji tradiãní rodinnou atmosféru, je vi-
dût a znát vzájemná spolupráce v‰ech
zamûstnancÛ a rovnocenn˘ pfiístup
k dûtem. Dûkuji proto v‰em, paní fiedi-
telce Editû Brnkové, celému kolektivu
uãitelek, pomocnému personálu a skvûlé
paní kuchafice za jejich v˘bornû odvede-
nou práci.

Za v‰echny spokojené rodiãe
Gabriela JeÏová

Prázdninov˘ provoz
v RC Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Volná herna
Bûhem prázdnin bude pfiístupná

volná herna vÏdy v úter˘ od 15 do 18
hodin a ve ãtvrtek vÏdy od 9 do 12 hodin. 

V této dobû se mÛÏete zúãastnit
krouÏkÛ
28. 7. – 9.00 Kulí‰ci
25. 8. – 9.00 ·ikulkové – Sádrové mag-

netky

Tûhulky – celostní pfiedporodní pfiíprava
a cviãení s RNDr. Janou Koudelovou se
bude konat od 16.30 do 18.00 v tyto ter-
míny: stfieda 10.8., úter˘ 23. 8., pondûlí
29. 8.
Kontakty: tel. 774 023 959
E-mail: jana@homeoporadna.com
www.homeoporadna.com

Cviãení v tûhotenství – cviãení pro-
bíhá s ohledem na stupnû tûhotenství
kaÏdé maminky. Posílíte pfiíslu‰né par-
tie potfiebné u porodu, nacviãíte koordi-
nované d˘chání. Odbornû vede registro-
vaná 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.mamkysbrisky.webnode.cz

Zvífiátka z ponoÏek – dílniãka
V úter˘ 9. 8. v 17.30

Pfiijìte se setkat mezi dovolen˘mi do
Studánky a u‰it si zvífiátko z ponoÏek.
S sebou si vemte jehlu, niÈ, knoflíky
nebo korálky na oãi a ãumáãek, mûkké
spací ponoÏky pro dospûlé – a samo-
zfiejmû dobrou náladu. Vatelín k vy-
cpání zvífiátek bude k dispozici.
Cena: 50,- Kã
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„Aji ho nás beli Prajze“

Pfied 145 lety 3. ãervence 1866 se u Hradce Králové stfietly armády Pruska
a Rakouska. Bitva byla souãástí války, jejíÏ dÛsledky posílily postavení Pruska na
evropské scénû a v podunajské monarchii vedly  k rozdvojení na Rakousko
a Uhersko.  Vítûzní Prusové pfii pronásledování ustupujících Raku‰anÛ táhli i ti‰-
novsk˘m regionem. Dokonce zde do‰lo i k nûkolika ‰arvátkám, z nichÏ nejvût‰í byla
11. ãervence pfiímo v ulicích mûsta.  Bitka je podrobnû popsána v dobové pruské
literatufie, ze které je i reprodukovaná  kresba ‰arvátky na Dolním námûstí u ma-
riánského sloupu (FONTANE, T.: Der deutsche Krieg von 1866. Band 1.
Der Feldzug in Böhmen und Mähren. Berlin 1870). Padlí a zranûní byli jak na stra-
nû prusk˘ch dragounÛ, tak v fiadách rakousk˘ch hulánÛ. Navíc si krutou daÀ mezi
vojáky obou armád a ãasto i mezi místním obyvatelstvem vybírala prÛvodní epide-
mie cholery. Zajímavostí je, Ïe tehdy v Ti‰novû v prusk˘ch fiadách bojoval i pozdûj‰í
polní mar‰ál a v letech 1925 – 1934 nûmeck˘ prezident Paul von Hindenburg.

Na stránkách mûstského zpravodaje byly tyto události vzpomenuty jiÏ nûkoli-
krát. K leto‰nímu malému v˘roãí jsme vybrali ãlánek dvou renomovan˘ch ti‰nov-
sk˘ch vlastivûdn˘ch pracovníkÛ, archiváfie Jana Hájka a jazykovûdce Karla Fice.
Dali v nûm slovo písemnû zachycen˘m vzpomínkám pfiím˘ch pamûtníkÛ, ktefií nám
pfiibliÏují atmosféru tehdej‰ího horkého léta daleko blíÏe neÏ fiady stránek stroh˘ch
dûjepisÛ.

(red.)
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Vypravování dûdou‰ka Veãefii z Dolních Louãek, kter˘ se narodil v roce 1845
a zemfiel témûfi devadesátilet˘, zachytili v roce 1932 fiídící uãitel Franti‰ek ·oupal
a student J. Buãek. A snad nebude na ‰kodu, pfieãteme-li si úryvek tohoto vyprá-
vûní pfiímo v náfieãí, nyní jiÏ skoro zaniklém, jimÏ mluvil dûdou‰ek Veãefia.

„Za myho mládí se na vojno verbovalo. Pfied prajskó vojnó verbovali v Ti‰novû
u ZahradniãkÛ. De‰ se chlapík nechál naverbovat, dostál napit co chcél, pûtadvacet
rénskéch a pak e‰ãe dva rénsk˘ vod staroste.

V ‰esta‰edesát˘m, tak hale pfied samyma ÏÀama, táhle dva velk˘ transporte
PrajzÛ vod Horních Lóãek a po katovské selnici celé deÀ he ze stádama volÛ
k Dolním Lóãkám. Na‰i (rakou‰tí) huláni a kylysafii, kefií patrolírovali po kopcách,
cófale a kapetulovale pfied prajskéma dragónama a hojíÏdûli Îlebem furt k Bete‰i.
S hostupujícim vojskem rakósk˘m jeli nekefií sósedi z Lóãek na fifipón (pfiípfieÏ).
Domácí ledi, mladí he stafií zatím prchale pfied Prajzama s pecnama chleba nebo
hyn˘m kóskem Ïevobytí k Pásníko na Bíló skalo. Zatím fiádile Prajze v dûdinû.
De‰ nûjak˘ho rakósk˘ho vojáka dostihle, tak ho zabile. Naproti Zelinkové hospodû
rosekál prajské kvart˘rmachr (ubytovatel) jednoho ‰abló a psál na vrata kolik
manãafto se tam nakvart˘roje. Ledi, to vám bela hruza! Hospodsk˘mo Zelinkovi
hokradli Prajzi celó furu piva. Zelinka se veznal dobfie v nûmãinû ha hotíkal hned
k obr‰tovi na fáro ze stíÏnosÈó. Ten mu dal cedulko a milí Prajze chetli s pivem haÏ
ho Kofiima. Pivo moseli vrátit a beli za to pofiádnû ‰trófovaní.

Hospodské Zelinka s Darmopilem ze dvora mûli zavest Prajze do Hósu‰í. Vedle
je fale‰nó cestó, habe hochránile dvóch lóãskéch mlénÛ. Oficírom se zdála cesta
tro‰ko dlóhá, na ‰pecijálkách zmérãile ‰patné rychtunk. Pro zrado mûli bét vobá za-
stfielení, nebét prusk˘ho majora, ker˘ho Zelinka kust˘roval a za voba se pfiemluvil.

Aji ho nás bel jeden Prajs nakvart˘rované. De‰ pfie‰el k nám, hodil kvérem do
kóta a hned na matko, habe vafiila kafé. Nerozumûla mo a proto zavolala Filipko,
co bela ve Vinrnaj‰tótû (VídeÀském Novém Mûstû). Ta s ním dovedla dy‰kut˘rovat.
Tenkrát ho nás kafé hrobû neznale. Donesl se take ‰rutko masa a Filipka mo
k temu hovafiila hrach na ‰peko. Nám dal take po ‰tyklo. Pfii‰la take na besedo
marketánka s fla‰ó a nabízela po ‰tamprdleti: Trink! Trink!

Prajze nikomu nehobliÏovali, hani Ïenském. Beli to selní, statní chlapi, mladi
he stafii, nûkefií homûli aji ãeske. Hale nûkefii beli bledí ha nemocní, ledi fiikale, Ïe
pukajó z nestfiídmosti. ¤ádila mezi nûma kolera. Ho BurjanÛ ve stodoli na Àu take
jeden homfiel. Nûkefii chlapi beli tak vopováÏliví, Ïe hledûli Prajzom kde co hokract.
Hale jak beli pfiestiÏeni, tak dostale tolik mazo, Ïe prusile vu milosÈ. Po Prajzech
zvostalo v Lóãkách kolik pytlÛ kafé a hudnû ledí ho tenkrát voku‰tovalo v Ïivotû po-
prv˘ za t˘ prajsk˘ vojne."

Na válku v r. 1866 vzpomínali také rolníci z Drahonína – Balák, Fr. P‰ikal
a Fr. Chyba. Jejich vypravování zapsal r. 1929 do Pamûtní  knihy obce Drahonín
fiídící uãitel obecné ‰koly v Ol‰í Franti‰ek Vaigl.

KdyÏ Prusové vtáhli do svrateckého údolí, ve strachu pfied nimi prchali lidé
i s dobytkem do lesÛ. Drahonín‰tí se vût‰inou ukr˘vali  ve zfiíceninách hradu
Víckova. Jen malá ãást jich zÛstala ve sv˘ch pfiíbytcích ve vsi. Na kopci Na stráÏi
stále nûkdo hlídkoval, aby vãas podal zprávu o postupu pruského vojska. Prusové
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skuteãnû pfiitáhli aÏ do Drahonína i s dûly a polní kuchyní. Pfiivítala je prázdná ná-
ves. Teprve po chvíli se odváÏil mlynáfi Buchal, kter˘ jedin˘ ze vsi umûl nûmecky,
vyjít z úkrytu. KdyÏ ostatní vidûli, Ïe se vojáci chovají pfiátelsky a Ïe se Buchalovi
nic zlého nestalo, dodali si odvahy a také vy‰li ven. Ze skr˘‰e na Víckovû se vrátili
pozdûji i ostatní vesniãané, zvlá‰tû kdyÏ jim Buchal v‰e vysvûtlil.

Veãer vafiili Prusové na návsi kávu. Domácí, ktefií je‰tû nic podobného nikdy
pfiedtím nepili, zvûdavû okukovali kolem kotle. Kuchafi si v‰iml, Ïe jedné tetce
káva moc voní, a proto ji dal trochu zrnek. Ta hned i se zvûdav˘mi sousedkami
utíkala domÛ, aby kávu uvafiila. Jaké v‰ak bylo její zklamání, kdyÏ uvafiená nero-
zemletá kávová zrnka, i kdyÏ silnû oma‰tûná, nemûla Ïádnou chuÈ. Buchal pfiíhodu
pak vypravoval PrusÛm. Ti se tomu vesele zasmáli a pfii odchodu z obce dali
Drahonínsk˘m kávu i pouãení, jak se správnû vafií.

Jan Hájek, Karel Fic

Sport

Ohlédnutí za fotbalem

Po tfiech letech jsem ukonãila své pÛ-
sobení v ti‰novské fotbalové pfiípravce.
Ráda bych touto cestou podûkovala ne-
jen klukÛm za jejich pfiístup a bezkon-
fliktní práci pfii trénincích a zápasech,
ale i rodiãÛm, ktefií kluky doprovázeli
a podporovali v jejich úsilí stát se do-
br˘mi sportovci. Za tu dobu jsme za po-
moci nûkter˘ch tatínkÛ udûlali velk˘
kus práce. Nûktefií star‰í kamarádi
(Vejrosta, Zeman, Pofiízek, Jilg) jiÏ
v souãasné dobû reprezentují Ti‰nov na
zápasech ve v˘bûru Brno – venkov.
Málokdo o tom ví. Vûfiím, Ïe se o na‰ich
ti‰novsk˘ch nadûjích brzy dozvíme více. 

Mlad‰ím klukÛm postupujícím do
mlad‰ích ÏákÛ, ktefií se mnou absolvo-
vali rÛzné turnaje a soustfiedûní, pfieji,
aby to, co se nauãili v pfiípravce, doká-
zali i ve vy‰‰í soutûÏi. Ale pfiedev‰ím ne-
zapomnûli na to, co jsme se nauãili

i mimo hfii‰tû. „Nejlep‰í nemÛÏeme
b˘t v‰ichni, ale jako kolektiv uspût
mÛÏeme", coÏ jsme dokázali v uplynulé
jarní sezónû, kdy jsme z 9 odehran˘ch
zápasÛ 8 vyhráli. I v této skupinû jsou
nadûjní jedinci, a proto do budoucna
pfieji v‰em, komu se podafií postoupit do
vy‰‰í soutûÏe, aby se mûli kam vrátit
a mohli pomoci kamarádÛm ze svého
matefiského oddílu. Úspû‰n˘ mÛÏe b˘t
kaÏd˘ z Vás, záleÏí pouze, jaké cíle si
dáte a co pro nû chcete obûtovat. Není
zrádce ten, kdo obûtuje voln˘ ãas proto,
aby byl úspû‰n˘.

Za zmínku stojí ti‰novská Ïákovská
nadûje Karel Jilg. Z ti‰novského tráv-
níku se postupnû pfiesunul pfies
Bohunice do Zbrojovky a v srpnu nás
bude reprezentovat na MS 12tilet˘ch.
Blahopfieji. Jen je ‰koda, Ïe v Ti‰novû na
zápasech není vidût. Nebylo by pûkné
vidût ti‰novské talenty obãas pohro-
madû a motivovat tím mlad‰í generace?
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Závûrem chci zdÛraznit, Ïe bez
pomoci rodiãÛ a sponzorÛ by se na‰e
snaha b˘t dobr˘mi sportovci minula
s úãinkem. V kvûtnu jsem dostala oce-
nûní pfii pfiíleÏitosti vyhodnocení nejlep-
‰ích sportovcÛ mûsta Ti‰nova za rok
2010, které by nebylo bez podpory,
pomoci a spolupráce v‰ech v˘‰e zmínû-
n˘ch.

Dûkuji a pfieji krásné prázdniny
Habánová Eva

Mladí futsalisté mají
za sebou první pÛlrok

Juniorsk˘ futsalov˘ klub 1. FC
Ti‰nov ukonãil první pÛlrok své exi-
stence ãervnovou poráÏkou v pfiátel-
ském utkání s jiÏ tradiãním soupefiem
Orlem ¤eãkovice. Ti‰nováci v Brnû opût
odehráli proti zku‰enûj‰ímu soupefii vy-
rovnan˘ zápas, v nûmÏ ov‰em po celou
dobu tahali za krat‰í konec a po polo-
ãase 3:2 nakonec prohráli 5:7. Kromû
stfielce tfií branek Pavla Jelínka zaujal
pfiedev‰ím v˘kon Jifiího Chromého,
kter˘ v brance v˘bornû nahradil zranû-
ného Adama Spurného a chytil soupefii
minimálnû ãtyfii vyloÏené ‰ance. „Pokud
by se tak nestalo, byl by v˘sledek mno-
hem krutûj‰í. Musím v‰ak v‰echny
hráãe pochválit a doufám, Ïe budou po-
kraãovat ve zlep‰ování, zejména pocti-
v˘mi tréninky,“ hodnotil utkání trenér
Ti‰nova Petr Hrdina.

První pÛlrok futsalového t˘mu 1. FC
Ti‰nov se dá hodnotit jako úspû‰n˘.
Podafiilo se navázat spolupráci s druho-
ligov˘m muÏstvem 1. FC Kvûtnice, tre-
nér má k dispozici pomûrnû ‰irok˘ kádr,
a pfiestoÏe se t˘m stále je‰tû sehrává
a uãí se fie‰it základní herní situace,
v pfiátelsk˘ch utkáních ani na turnaji

v Ti‰novû v˘sledkovû nijak nepropadl.
BohuÏel muÏstvo trochu doplácí na
‰patnou futsalovou situaci v Jihomo-
ravském kraji. Kromû Orla ¤eãkovice
uÏ v Brnû a okolí není pfiíli‰ celkÛ, s kte-
r˘mi by mohl Ti‰nov pravidelnû mûfiit
síly v nûjaké dlouhodobé soutûÏi. MoÏná
se v‰ak nakonec pfies léto pfiece jen po-
dafií nûjakou takovou ligu vytvofiit.
Pokud ne, má trenér v plánu pfiihlásit
muÏstvo na co nejvíce turnajÛ, dal‰í va-
riantou je pfiihlá‰ení muÏstva do dlou-
hodobé soutûÏe kraje Vysoãina, kde by
ov‰em bylo potfieba poãítat s nároãnûj-
‰ím cestováním. Po letní pauze se futsa-
listé sejdou k pfiípravû na dal‰í sezonu
na pfielomu srpna a záfií.

Pfiátelské utkání: Orel ¤eãkovice
– 1. FC Ti‰nov 5:7 (stfielci: 3x Pavel
Jelínek, 2x Tomá‰ Fic).

Radek Babiãka

Nábor hráãÛ do futsalového
muÏstva pro roãníky
1999 – 2002

Drazí a váÏení rodiãe, rádi bychom
navázali na tradici mládeÏnického fut-
salu, kter˘ v Ti‰novû získal v posledních
letech mnoho úspûchÛ (mimo jiné
3. místo v 2. lize âR). Vedení t˘mu 1. FC
Ti‰nov proto pofiádá nábory hráãÛ do no-
vého druÏstva 1. FC Ti‰nov, které má za
cíl vychovávat nové hráãe pro druÏstvo
1. FC Kvûtnice úspû‰nû pÛsobící ve
2. futsalové lize âR. Zveme na tento ná-
bor v‰echny mladé hráãe (Ïáky) vãetnû
jejich rodiãÛ ãi zákonn˘ch zástupcÛ.

Nábory probíhají na kaÏdém tré-
ninku vÏdy v úter˘ od 16.00 do 17.30 ho-
din ve sportovní hale v Ti‰novû nebo na
umûlé trávû.
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Na tomto tréninku resp. náboru se
dozvíte v‰e podstatné!
V‰echny informace Vám rádi
poskytneme na tûchto kontaktech:
Petr Hrdina (trenér): 773 514 781,

petrfutsal@atlas.cz
Vlastislav Sojka (asistent trenéra):

774 024 361

TTC Koral Ti‰nov vyhrál
mezinárodní turnaje ve
Francii – AVION 2011

Stolní tenisté TTC KORAL Ti‰nov se
v ãervnu zúãastnili tradiãního meziná-
rodního turnaje ve mûstû Avion. Na se-
verozápad Francie vyslali Ti‰nováci sil-
nou sestavu hráãÛ. T˘m tvofiili: Rudolf
Cvrkal, Luká‰ Svoboda, Luká‰ Vesel˘,
Petr ·enkapoul (nová posila klubu),
Libor Vaculoviã (Mikulãice), Jara
KolÛch (b˘val˘ hráã Ti‰nova – nyní
MS Brno), Václav Seyfert ml.

Turnaje se zúãastnilo 8 t˘mÛ
z 5 zemí, pfiiãemÏ hned ve ãtvrtfinále
svedl los proti sobû dva favority
– místní regionální francouzsk˘ v˘bûr
a na‰e borce. Po velkém boji, na jehoÏ
konci bylo nerozhodné skóre 10:10, se
nakonec díky lep‰ímu pomûru setÛ z po-
stupu radovali Ti‰nováci (dramatiãnost
utkání dokládá fakt, Ïe pÛvodní verdikt
rozhodãích znûl, Ïe pfii rovnosti bodÛ
i setÛ vítûzí regionální v˘bûr o dva
míãky!).

V semifinále pak Ti‰nováci pomûrnû
snadno vyfiadili místní klub v pomûru
11:3 a úspû‰ní byli i ve finále, v nûmÏ
podali kolektivní v˘kon. Od poãátku
v utkání vedli a soupefi v závûru utkání
staãil pouze korigovat na koneãn˘ch
11:8.

Pofiadí druÏstev:
1. KORAL Ti‰nov
2. Korfantow (Polsko)
3. Avion 1 (Francie)
4. Avion 2 (Francie)
5. regionální v˘bûr (Francie)
6. Tournai (Belgie)
7. Etoile Basse-Sambre (Belgie)
8. Doncaster (Anglie)

Kromû vítûzství ve stûÏejní soutûÏi
druÏstev se Ti‰nováci dokázali prosadit
také v nedûlních dvouhrách a ãtyfihrách.
Z posledních zbytkÛ sil „vyválãili“ pûti-
násobnou úãast v osmifinále turnaje
jednotlivcÛ. Na alespoÀ bronzov˘ kov
v‰ak dosáhl pouze Libor Vaculoviã, kdyÏ
ani on v semifinále nestaãil na pozdûj‰í-
ho vítûze turnaje – nejlep‰ího hráãe
AlÏíru a 18. hráãe afrického Ïebfiíãku
Fataha Ourahmouna.

Celkov˘ úspûch Ïlutomodr˘ch ti‰-
novsk˘ch barev je‰tû zv˘raznil vítûz-
stvím ve ãtyfihfie Rudolf Cvrkal.

Dvouhra muÏÛ:
3. místo – Vaculoviã 
5. – 8. místo – Svoboda, Vesel˘
9. – 16. místo – Cvrkal, ·enkapoul

âtyfihra:
1. místo – Cvrkal – Rainguez (Avion)
2. místo – Vaculoviã – Antoine (Etoile

Basse-Sambre)

(J.D.)
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5. závod cyklistického
seriálu „TI·NOV CUP“
„Ti‰novské schody
o pohár starosty“

V nedûli 10. 7. 2011 se za velmi hor-
kého letního dne konal 5. závod cyklis-
tického seriálu TI·NOV CUP, ten-
tokrát na uzavfieném námûstí
v Ti‰novû. Dospûlí jeli okruh délky
cca 1400 m o poãtu kol dle katego-
rií, a to 14 kol nebo 17 kol. Nároãná
traÈ se skládala ze stoupání, asfaltu,
dlaÏebních kostek, tûÏk˘ch zatáãek,
travnatého terénu a v neposlední
fiadû i nûkolika schodÛ. Schody
ti‰novského námûstí zafiazené do
okruhu v‰ak mají své specifikum,
coÏ je betonov˘ sjezd pro koãárky,
kterého samozfiejmû vyuÏila vût-
‰ina závodníkÛ, protoÏe sjezd touto
ãástí schodÛ byl pro závodníky
rychlej‰í. I tak mohli diváci vidût
nûkolik parádních skokÛ zdatnûj-
‰ích závodníkÛ, ktefií nároãnûj‰í
ãást Ti‰novsk˘ch schodÛ zdolávali.
Celou sportovní akci komentoval
moderátor Erik ¤ezník a k vidûní
nebyly jen skvûlé v˘kony cyklistÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií, ale i ta-
neãní vystoupení skupiny Nikol
Prosové. Pro dûti byl pfiipraven
skákací hrad, trampolína ãi malo-
vaní se ZUZU angliãtinou.

Pfii opravdu pekelném poãasí
pohár starosty vybojoval v hlavní
kategorii MUÎI: 18-39 Hlou‰ek Jan
V dal‰ích kategoriích zvítûzili:
JUNIO¤I: Martin David
MUÎI 40-50: Matou‰ek Jaroslav
MUÎI nad 50: Klepárník Pavel
ÎENY do 30: Krejãová Anna
ÎENY nad 30: Krejãová Magda

Za moÏnost uspofiádat tuto v˘jimeã-
nou cyklo‰ou bych chtûl podûkovat pfie-
dev‰ím mûstu Ti‰nov, panu starostovi,
v‰em dobrovolníkÛm, ãlenÛm Ti‰nov
CUP a v‰em sponzorÛm:
www.fithanybany-brno-lesna.cz – dám-
ské wellness, fitness centrum, IN-
-EKO team – vodohospodáfiská zafiízení
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Vzpomínky

Jen svíci hofiící a krásnou kytici na hrob
Ti mohu dát a s láskou na krásná léta
s tebou vzpomínat.

Dne 4. srpna uplyne 5 smutn˘ch rokÛ
od chvíle, kdy nás navÏdy opustil milo-
van˘ manÏel, tatínek, dûdeãek a pradû-
deãek pan FRANTI·EK POKORN¯.
Kdo jste jej znali a mûli rádi, vzpo-
meÀte prosím s námi. Dûkuje manÏelka
a synové s rodinami.

Dne 14. 7. 2011 uplynuly
4 smutné roky od tra-
gické smrti na‰eho milo-
vaného syna, synovce,
vnuka, manÏela a ta-
tínka pana MARTINA
GAÎIHO. Kdo jste ho

znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
Se zármutkem a láskou vzpomíná celá
rodina.

Ti‰nov, Cyklosport âeská u Brna,
Enervit, RWE-Jihomoravské plyná-
renské, a.s.

Dal‰ím, a to jiÏ 6. závodem seriálu
TI·NOV CUP, je silniãní závod „Ti‰nov

– Vír – Ti‰nov“, kter˘ se koná 7. 8. 2011.
Více na www.tisnovcup.cz.

Jifií Vejrosta
TI·NOV CUP o.s.
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Dne 30. ãervence uplyne
5 let, co nás opustil
ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
FRANTI·EK FIC.
S láskou vzpomínají
manÏelka Vlastimila,

synové Pavel, Franti‰ek, Jaroslav
a dcera Monika s rodinami.

Dne 16. ãervence 2011
uplynuly 2 smutné roky
od chvíle, kdy navÏdy
ode‰el ná‰ drah˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
JI¤Í PAJKRT. Stále
vzpomínáme a v‰em,

ktefií vzpomenou s námi, upfiímnû
dûkujeme. ManÏelka, syn a vnuci.

Dva roky tomu je, co skolila Tû nemoc zlá,
ãas bûÏí, ale bolest v srdcích zÛstává …

Dne 18. 7. uplyne druh˘
smutn˘ rok od úmrtí na-
‰eho drahého manÏela,
tatínka a dûdeãka pana
JAROSLAVA NEâASE
a 25. 7. vzpomeneme jeho
nedoÏit˘ch 66 rokÛ.

S úctou a láskou vzpomínají Marta,
Jitka, Ale‰, Jan.

Dne 24. ãervence vzpome-
neme 7. smutné v˘roãí,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel, ta-
tínek, dûdeãek, pradûde-
ãek, tchán pan MILO-
SLAV JELÍNEK. Za ti-

chou vzpomínku dûkuje manÏelka a sy-
nové Miloslav a Pavel s rodinami.

Dne 17. ãervence uply-
nul první smutn˘ rok, co
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ syn a bratr pan
JI¤Í HÁLA. S bolestí
v srdci vzpomínají rodiãe
a bratr Petr s rodinou.

Zhasly tvoje oãi, zmlkl tvÛj hlas,
mûl jsi rád práci, Ïivot a nás.

Dne 25. ãervence to bude
12 let, co nás opustil pan
LEOPOLD NùMEC.
Stále vzpomíná man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 24. 7. by se doÏil
70 let pan ANTONÍN
SURMAN. Kdo jste ho
znali a mûli ho rádi,
vzpomeÀte s námi.
Dûkují manÏelka a dûti.

Dne 18. 7. 2011 jsme vzpomnûli 
1. smutné v˘roãí, kdy nás navÏdy opus-
til ná‰ milovan˘ bratr pan LADISLAV
DA≈HEL. Za tichou vzpomínku dûkují
bratfii Josef a Václav s rodinami.

Dne 17. 7. 2011 jsme
vzpomnûli 1. smutné
v˘roãí, co nás navÏdy
opustila na‰e manÏelka,
maminka a babiãka 
paní JANA ZAHRAD-
NÍKOVÁ. Stále vzpomí-

nají manÏel a dûti s rodinami.

Inzerce

Prodám byt 1+1 OV v Ti‰novû, ul.
Jamborova v pfiízemí, po rekonstrukci,
cena 1 060 000,- Kã, tel.: 604 986 677

Soukrom˘ chovatel nabízí k prodeji
doma odchované a opracované kachny
pekingské. Info na tel. ã. 736 760 386
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Pronajmu byt 1+1 pod Kvûtnicí, dÛm
i byt po celkové rekonstrukci. Byt ãás-
teãnû zafiízen˘. Tel.: 605 326 658

Pronajmu 2+1 v 1. p. RD v Ti‰novû
max. 4 osobám – nekufiákÛm. Cca 80 m2.
Voln˘ ihned. Tel.: 776 104 073

Pronajmu byt 3+KK, ul. Dlouhá,
Ti‰nov, plnû zafiízen˘. VOLN¯ IHNED!!
Tel.: 603 857 101

Pronajmu byt 3+1, ul. Hornická 1528,
cena 8 000,- Kã bez poplatkÛ za elek-
tfiinu a vodu, mob.: 604 588 057

Prodám byt 3+1, osob. vlastnictví,
ul. Hornická 1528, 2. patro, mob.: 604
588 057

Prodám byt 2+1 v OV na ul. Králova,
CP 62 m2 vã. zasklené lodÏie 
1 240 000,- Kã. Tel.: 724 670 545

Prodám byt v OV 3+1 v Ti‰novû na
Kvûtnici,  2. p. DÛm po revitalizaci
s vl. plyn. kotelnou. Tel.: 607 809 000

Mûsto Ti‰nov vyhlásilo zámûr prodeje
tfiípokojového bytu ã. 1677/2 v pfiízemí
budovy ãp. 1677, 1678 na ul. Králova
o v˘mûfie 82,60 m2 . BliÏ‰í informace na
MûÚ, Odbor správy majetku a investic,
tel.: 549 439 852

Mûsto Ti‰nov vyhlásilo zámûr prodeje
ãtyfipokojového bytu ã. 1723/1 v 1. patfie
budovy ãp. 1722, 1723 a 1724 na
ul. Kvûtnická o v˘mûfie 92,03 m2

+ balkon. BliÏ‰í informace na MûÚ,
Odbor správy majetku a investic, 
tel. 549 439 852

Koupím byt, staveb. pozemek nebo RD
v okolí Ti‰nova. Tel.: 732 119 101

Pronajmu garáÏ na Trnci. Tel.: 604
215 372

Koupím garáÏ U Humpolky. Tel.: 775
621 682

Koupím vojenské vûci z první 
a druhé války, pfiilby, uniformy a v˘-
stroj. PrÛkazy, fotky, knihy i znaãnû po-
‰kozené. Tel.: 723 539 270

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

PÒJâKY & REALITY www.dinero.cz

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

ZuZu – Angliãtina pro dûti od 2–8 let.
Ukázková hodina ZDARMA. Termíny u-
kázkov˘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

Firma MERTASTAV s.r.o. pfiijme bri-
gádnici (studentku V·) na recepci spor-
tovi‰tû badmintonu. Znalost pravidel
hry v˘hodou. Îivotopis zasílejte na e-
mail: marketa.sulcova@mertastav.cz ne-
bo volejte na tel.: 549 439 529
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TI·NOVSKÉ NOVINY 13/2011. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce osobního charakteru (blahopfiání,
vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-.
Pfií‰tí zpravodaj (ã. 14/2011) vyjde 17. srpna 2011 (uzávûrka textÛ i inzerce je 8. 8. 2011).


