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Dne 24. 5. v rámci pofiádání jiÏ tfietí muzejní noci
nav‰tívila prostory klá‰tera Porta coeli jeho zaklada-
telka královna Konstancie s obûma syny, králem
Václavem a markrabûtem Pfiemyslem.
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ádhern˘mi bíl˘mi kyticemi rozk-
vetl˘ch akátÛ provonûl Ti‰nov
z kvûtna do posledního mûsíce

‰kolního roku. Maturanti si jiÏ vût‰inou
oddechli, jejich mlad‰í spoluÏáci se
pomalu chystají na ‰kolní v˘lety. Kromû
vÛnû sena, akátÛ a rÛÏí je v horkém
vzduchu cítit blíÏící se prázdniny.

V posledním kvûtnovém páteãním
odpoledni jsme spolu s Matefisk˘m cent-
rem Studánka pfiedali ti‰novsk˘m dûtem
a jejich maminkám mal˘ dárek k nad-
cházejícímu Dni dûtí. Nové dûtské hfii‰tû
v zázemí domÛ na ulici K âimperku
a Dlouhé je malou oázou v staveni‰ti
nového sídli‰tû. Zatím je‰tû z dÛvodu pro-
bíhající v˘stavby dal‰ích bytov˘ch domÛ
a inÏen˘rsk˘ch sítí není moÏno osadit
okolí plánovanou zelení, pfiesto vûfiíme,
Ïe dominantní lanov˘ prvek, pískovi‰tû
i netypické laviãky s rÛzn˘mi
prolézaãkami pfiinesou mal˘m náv‰tûv-
níkÛm spoustu radosti. Ostatnû velká
úãast dûtí i rodiãÛ, ktefií pfii‰li spoleãnû
strávit ãást tropického odpoledne, nazna-
ãila zájem o tuto atrakci. Lze si jen pfiát,
aby dílo v hodnotû témûfi 700 tis. Kã, na
které pfiispûl i Jihomoravsk˘ kraj
ãástkou 200 tis. Kã, nebylo znehodnoceno
pfiiãinûním vandalÛ. Vzhledem k umís-
tûní tohoto dûtského koutku v tûsné
blízkosti oken pfiilehl˘ch domÛ vûfiím, Ïe
obyvatelé a uÏivatelé tohoto zafiízení nám
pomohou dílo ochránit.

âerven je tradiãnû ve znamení
festivalu Concentus Moraviae. O dvou
leto‰ních koncertech, kter˘mi Ti‰nov
hostí leto‰ní 13. roãník festivalu, jsme jiÏ
dostateãnû informovali v minul˘ch
ãíslech TN. Pfiijmûte tuto pfiipomínku
jako pozvánku na mimofiádnou pfiíle-
Ïitost úãastnit se koncertÛ svûtové
úrovnû, která se nenabízí pfiíli‰ ãasto.

Jistû neuniklo va‰í pozornosti dokon-
ãení úprav kolem pomníku Legionáfie.

Byla tak zavr‰ena sloÏitá rekonstrukce
celého prostoru námûstí 28. fiíjna v histo-
rickém centru mûsta. Novû upraven˘ pro-
stor pomníku, kde jsou zaznamenána
jména ti‰novsk˘ch obûtí nejvût‰ích hrÛz
minulého století, je pfiipraven k dÛstoj-
n˘m oslavám 90. v˘roãí vzniku âeskoslo-
venska, které si pfiipomeneme právû na
tomto místû na konci fiíjna tohoto roku.

Zaãátek ãervna pfiinesl i dlouho
oãekávanou odpovûì na na‰i Ïádost
o finanãní podporu z tzv. Norsk˘ch fondÛ.
Z ministerstva financí pfii‰la zpráva, ze
které si dovolím odcitovat : „.... dovolte,
abych Vám oznámila, Ïe dopisem
Kanceláfie finanãních mechanismÛ
(Grant Offer Letter) ze dne 28. 5. 2008
bylo oznámeno rozhodnutí V̆ boru finanã-
ních mechanismÛ o udûlení grantu ve v˘‰i
308 096 EUR (max. 85 % oprávnûn˘ch v˘-
dajÛ) na projekt Rekonstrukce Müllerova
domu v Ti‰novû. ...“ Nyní tedy jiÏ nic
nebrání zahájit v˘bûru dodavatele sta-
vebních prací a pustit se do díla. Projekt
poãítá s obdobím v˘stavby 26. 5. 2008 –
30. 4. 2011. Jedna z historicky nejcennûj-
‰ích památek na‰eho mûsta by se tedy
mohla do tfií let objevit v plné kráse a ve
sv˘ch interiérech nabídnout místo cen-
n˘m pfiedmûtÛm z odkazu na‰ich pfiedkÛ.
Ti‰novské muzeum se stává skuteãností.

Je‰tû jednu netradiãní pozvánku na
závûr. Díky aktivitám místní rybáfiské
organizace bude Ti‰nov a Prudká
u Doubravníka dûji‰tûm 22. mistrovství
âeské republiky v lovu ryb udicí na umû-
lou mu‰ku. V pátek 13.ãervna od 15.00 hod
bude slavnostní zahájení s kulturním
programem na námûstí. Na stejném
místû pak v nedûli odpoledne probûhne
dekorování vítûzÛ a závûreãn˘ ceremoniál.

Dûtem i rodiãÛm pfieji pfiíjemn˘ závûr
‰kolního roku a hurá na prázdniny.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

N
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka

na MûÚ v Ti‰novû:

Referent odboru sociálního zabezpeãení
se specializací na sociálnû právní ochranu dûtí

PoÏadavky:
– V·, popfiípadû VO· v sociální oblasti
– znalost zákonÛ v oboru a ve vefiejné správû (zákon ã. 359/1999 Sb., o sociálnû

právní ochranû dûtí, zákon ã. 94/1963 Sb., o rodinû, zákon ã. 128/2000 Sb.,
o obcích a zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád)

– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ
od nástupu

– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi

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

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT do 27. ãervna 2008
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 5/2008 konaného
dne 22. kvûtna 2008

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Pfiijetí dotace od Ministerstva vnitra
ve v˘‰i 2 mil. Kã na nákup cisternové
automobilové stfiíkaãky.

3. Pfiijetí dotace od Ministerstva kultury
ve v˘‰í 14.000,- Kã na kulturní
a vzdûlávací akce pro vefiejnost.

4. Pfiijetí dotace od Ministerstva kultury
ve v˘‰i 20.000,- Kã na Univerzitu vol-
ného ãasu a celoÏivotní vzdûlávání.

5. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nov
k 22. 5. 2008 dle pfiedloÏeného
návrhu.

6. Vydání zmûny ã. X ÚPN SÚ Ti‰nova
(pfieloÏka silnice II/385 – obchvat
obce Hradãany) ve smyslu § 6 odst. 5,
písm. c) zákona ã. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
fiádu (dále jen „stavební zákon“)
formou opatfiení obecné povahy.

7. Smûnu ãástí pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov:
ãásti parc. ã. 2354/1 podle GP oznaãené
parcelním ãíslem 2354/7 o v˘mûfie
484 m2 ve vlastnictví mûsta Ti‰nov za
ãást parc. ã. 1601/85 podle GP ozna-
ãené parcelním ãíslem 1601/115
o v˘mûfie 175 m2 ve vlastnictví spoleã-
nosti RAPO BRNO s. r. o., se sídlem
v Ti‰novû. Rozdíl ve v˘mûfie smûÀo-
van˘ch ãástí pozemkÛ doplatí spo-
leãnost RAPO BRNO s. r. o. ãástkou
ve v˘‰í 92.700,- Kã, tj. 300,- Kã/m2

s tím, Ïe uhradí ve‰keré náklady
spojené s prodejem + daÀ z pfievodu
nemovitostí.

8. Bezúplatn˘ pfievod ãástí pozemkÛ
v k. ú. Ti‰nov: ãásti parc. ã. 2270/7,
podle GP oznaãené jako díl „b“ 

o v˘mûfie 273 m2, ãásti parc.
ã. 2270/8, podle GP oznaãené parc.
ã. 2270/18 o v˘mûfie 15 m2, ãásti
parc. ã. 2270/10, podle GP oznaãené
parc. ã. 2270/13 o v˘mûfie 55 m2,
ãásti parc. ã. 2270/11, podle GP
oznaãené parc. ã. jako díl „a“
o v˘mûfie 21 m2, ãásti parc. ã. 2271/1,
podle GP oznaãené parc. ã. 2271/5
o v˘mûfie 2 m2 a ãásti parc. ã. 2370/4,
podle GP oznaãené parc. ã. 2370/8
a v˘mûfie 88 m2 ve vlastnictví
Jihomoravského kraje, se sídlem
v Brnû do vlastnictví mûsta Ti‰nov.

9. Odkoupení ãástí pozemkÛ v k. ú.
Jamné u Ti‰nova: ãásti parc.
ã. 170/4, podle GP oznaãené parc.
ã. 170/12 o v˘mûfie 8 m2 a ãásti parc.
ã. 525, podle GP oznaãené parc.
ã. 525/2 o v˘mûfie 6 m2 ve vlastnictví
Jifiího Martínka a BoÏeny
Martínkové, oba bytem Ti‰nov, za
kupní cenu ve v˘‰i 30,- Kã/m2.

10. Prodej bytu ã. 1722-2 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû nejvy‰‰í
nabídce, tj. Bc. Katefiinû ·torové,
bytem Ti‰nov, za cenu 720.000,- Kã
a úhradu nutn˘ch nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem, danû z pfievodu
nemovitostí a zÛstatkové ãásti fondu
oprav. Pro pfiípad odmítnutí zájemce
se stanovuje následující pofiadí:
2. Dita Ciková, Martin ViÏálek, oba
bytem Ti‰nov.

11. Prodej nemovitosti bez ãísla popis-
ného – b˘valé kotelny K 29 na ulici
Králova v Ti‰novû s pozemkem
parc. ã. st. 1590/1 o v˘mûfie 255 m2

nejvy‰‰í nabídce, tj. LDT spol. s r. o.,
Brno za cenu 770.000,- Kã a úhradu
nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch s pro-
dejem, danû z pfievodu nemovitostí
a s podmínkou budoucího vyuÏití
nemovitosti pro úãely bydlení.
Pro pfiípad odmítnutí zájemce se
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stanovuje následující pofiadí:
2. VRBA s. r. o., Blansko
3. Reality Ti‰novska s. r. o., Ti‰nov
4. RIZNER s. r. o., Olomuãany
5. E. G. Property, a. s., Brno
6. EMBRA Servis, a. s., Ti‰nov

12. Odpovûì na petici proti BPS
v lokalitû na Trnci dle pfiedloÏeného
návrhu. 

13. Poskytnutí vefiejné finanãní podpory
SK Tenis Ti‰nov ve v˘‰i  75.000,- Kã
na rekonstrukci povrchu u odrazové
stûny v areálu SK Tenis Ti‰nov.

ZM bere na vûdomí: 
1. Zprávu o ãinnosti RM do 14. 5. 2008.
2. Zprávu o hospodafiení mûsta k 31. 3.

2008.
3. Zprávu o rozpracovanosti investiã-

ních akcí roku 2008.
4. Zprávu o hospodafiení s nebytov˘mi

prostorami.

5. Zprávu o hospodafiení Svazku vodo-
vodÛ a kanalizací Ti‰novsko za rok
2007 a Zprávu nezávislého auditora
o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení
Svazku vodovodÛ a kanalizací
Ti‰novsko za rok 2007.

6. Zápis ã. 3/2008 ze schÛze finanãního
v˘boru ze dne 06.05.2008.

7. Zápis ã. 3/2008 ze schÛze kontrolního
v˘boru ze dne 23. 4. 2008.

8. Zápis ã. 4/2008 ze schÛze V̆ boru pro
Komunitní plánování ze dne 23. 4.
2008.

ZM ukládá:
1. Zvefiejnit text petice a odpovûì na

petici proti BPS v lokalitû na Trnci
v Ti‰novsk˘ch novinách.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Petice obãanÛ mûsta Ti‰nova
Nesouhlas s v˘stavbou bioplynové stanice v Ti‰novû v lokalitû „Trnec“

podaná v souladu s ustanovením zákona ã. 85/1990 Sb., o právu petiãním.

NíÏe podepsaní obãané mûsta Ti‰nova vyjadfiují tímto svoji nespokojenost
a nesouhlas s tím, aby byla zbudována bioplynová stanice na Ïivoãi‰n˘ a komu-
nální odpad v tûsné blízkosti obytné zóny v Ti‰novû v lokalitû „Trnec“, a to z dÛvodu
zamofiení Ti‰nova a jeho ‰irokého okolí zápachem.

Petici sestavil: Bc. Milan Halouzka, bytem Ti‰nov, Cihláfiská 813, PSâ 666 03

Písemná odpovûì na
petici proti v˘stavbû bioplynové stanice v Ti‰novû v lokalitû „ Trnec“

VáÏen˘ pane Halouzko a ostatní signatáfii petice,
dne 4. 4. 2008 byla doruãena Vámi podaná petice proti v˘stavbû bioplynové stanice
v Ti‰novû, adresovaná zastupitelÛm mûsta Ti‰nova. Petice byla projednána
a vzata na vûdomí na zasedání MZ dne 22. 5. 2008 s následujícím stanoviskem:
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V souãasné dobû je mûsto nuceno fie‰it tfiídûní, sbûr a následné vyuÏívání biood-
padu. Likvidace bioodpadu je uvaÏována formou v˘stavby fermentaãní (bioplynové)
stanice. Jak vypl˘vá ze studie proveditelnosti „Integrovan˘ systém nakládání
s bioodpady Ti‰nov-Kufiim“, zpracované Energetickou agenturou Vysoãiny, je toto
fie‰ení technicky moÏné, ekonomicky a ekologicky v˘hodné. Aby mûsto Ti‰nov
mohlo realizovat tento zámûr, je nutno zajistit vhodnou lokalitu tak, aby byla
zaji‰tûna dostupnost potfiebn˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí a blízkost v˘znamného celoroã-
ního odbûratele tepla. Souãasnû musí b˘t dodrÏeny v‰echny pfiíslu‰né pfiedpisy
a hygienické normy, aby obytná zástavba mûsta a okolních obcí nebyla provozem
uvedené stanice ohroÏena. Na základû posouzení vhodnosti provozu fermentaãní
stanice a zejména dopravy surovin na místo není v souãasné dobû lokalita Trnec
mezi projektovan˘mi  lokalitami.

Souãasnû Vás chceme ujistit, Ïe cílem orgánÛ mûsta Ti‰nov není ztíÏení Ïivot-
ních podmínek zhor‰ováním Ïivotního prostfiedí. V rámci zabezpeãování tfiídûní,
sbûru a vyuÏívání bioodpadu je mûsto vedeno cílem vyhledávat takové ekonomické
a ekologické moÏnosti, jejichÏ cena by nezatíÏila obyvatele mûsta a zároveÀ nedo‰lo
ke zhor‰ení Ïivotního prostfiedí.

Závûrem dovolte vyslovit politování nad skuteãností, Ïe pfii shromaÏìování
podpisÛ na podporu pfiedmûtné petice byly pfiedkládány obãanÛm víceménû
nepravdivé ãi zavádûjící informace, aÈ jiÏ ve formû v˘zvy, která byla na mnoha
místech rozvû‰ena po mûstû, nebo pfii osobním kontaktu s obãany. Opûtovnû sdû-
lujeme, Ïe správnû provozovaná fermentaãní stanice s moderní technologií nemá
problémy se zápachem, kter˘ by unikal do okolí. Vûfiíme, Ïe pfiíkladÛ fie‰ení
bezproblémov˘ch fermentaãních stanic bude pfiib˘vat nejen v Rakousku
a Nûmecku, ale i v na‰í zemi.

S pozdravem
Ing. Franti‰ek Svoboda

starosta

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na
zafiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka
elektrické energie:

Dne 13. 6. 2008 od 8.00 do 10.00 hod.

Vypnutá oblast: z dÛvodu provádû-
ného mûfiení v síti bude od 8.00 do
10.00 hod. nepravidelná dodávka
proudu, která se bude t˘kat ulice
Majorova, ãásti ulice Havlíãkova a ãásti
ulice Dvofiáãkova (jedná se o venkovní

vedení NN). Seznam adres dotãen˘ch
plánovan˘m vypínáním: Ti‰nov – Ant.
Dvofiáka 289, 343, 392/2, 408, 428, 461,
611, Ti‰nov – Havlíãkova 326, 344,
1728, Ti‰nov – Majorova 108, 109,
353, 400, 401, 410, 647, 763, 1582, 1583,
1584, 1709

Dne 16. 6. 2008 od 7:30 do 10:30 hod.

Seznam adres dotãen˘ch plánova-
n˘m vypínáním: Ti‰nov – Brnûnská
184 –  hospoda, Ti‰nov - U Humpolky
1506

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s. r. o.
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Z tiskové konference
hejtmana JMK
Ing. Stanislava Juránka
dne 4. 6. 2008

Informace v krizov˘ch situacích
pomocí SMS zpráv

VáÏení spoluobãané,
Jihomoravsk˘ kraj pro Vás pfiipravil

nov˘ zpÛsob informování v krizov˘ch
situacích pomocí moderního komunikaã-
ního kanálu – posílání SMS zpráv na
Vá‰ mobilní telefon. NepÛjde ale vÏdy
jen o krizové situace, SMS zprávy Vám
budou pfiiná‰et i fiadu dal‰ích potfieb-
n˘ch informací z bûÏného Ïivota va‰eho
mûsta.

Pokud máte zájem dostávat infor-
mace napfi. o hrozících povûtrnostních
vlivech (vichfiice, pfiívalové de‰tû, po-
vodnû, atd.), havarijních stavech
v dodávkách elektrické energie, plynu,
vody, o plánovan˘ch pfieru‰eních jejich
dodávek, ale i fiadu dal‰ích dÛleÏit˘ch
informací, napi‰te, prosím, SMS zprávu
ve tvaru:

JMK mezera TISNOV mezera
INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI mezera JMENO
hvûzdiãka ULICE hvûzdiãka CISLO
POPISNE

(text SMS mÛÏete psát jak velk˘mi, tak
i mal˘mi písmeny, v‰e ale pi‰te bez dia-
kritiky) Pfiíklad SMS zprávy:

JMK TISNOV informace ano novak
stepan*krizikova*20

Tuto zprávu ode‰lete z Va‰eho mo-
bilního telefonu na ãíslo 900 77 03.
Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kã
(vã. DPH). Ihned obdrÏíte zpûtnou SMS
zprávu potvrzující, Ïe jste do seznamu
odbûratelÛ informací zafiazeni.

Zasláním SMS zprávy dáváte souãasnû
souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány
informace i od dal‰ích subjektÛ zapoje-
n˘ch do integrovaného záchranného
systému, pfiípadnû dal‰ích subjektÛ jako
napfi. elektrárenské, plynárenské, vodá-
renské spoleãnosti.

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela
dobrovolné, proto budete-li chtít
kdykoliv ukonãit odbûr informací,
po‰lete, prosím, na ãíslo 900 77 03 SMS
ve tvaru:

JMK mezera TISNOV mezera
INFORMACE mezera NE

Ihned obdrÏíte zpûtnou SMS zprávu
potvrzující, Ïe jste ze seznamu odbûrate-
lÛ informací vyfiazeni.

Chcete-li zjistit, jak˘ je stav Va‰eho
pfiihlá‰ení k odbûru informací, po‰lete
na ãíslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:

JMK mezera TISNOV mezera
INFORMACE mezera STAV

Informace, které Vám budeme zasí-
lat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte
jen zaslání pfiihla‰ovací ãi odhla‰ovací
SMS zprávy za 3,- Kã (vã. DPH).

Jen samé dobré informace Vám pfieje
hejtman Jihomoravského kraje

Ing. Stanislav Juránek

Letní sezóna 2008
na koupali‰ti Ti‰nov zaãíná

Provoz koupali‰tû Ti‰nov bude
zahájen v sobotu 14. 6. 2008. V pfiípadû
nepfiíznû poãasí bude otevfiení odloÏeno.

Provozní doba: Pondûlí – Nedûle
od 9.00 do 19.00
Cena vstupného: slevu na vstupném
budeme poskytovat pouze drÏitelÛm
Rodinn˘ch pasÛ.
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Dospûlí: 40,- Kã / Po slevû: 30,- Kã
Dûti do 12 let: 20,- Kã / Po slevû: 10,- Kã
V‰ichni po 17.00 hod: 20,- Kã

Vybavení: Pro náv‰tûvníky bude
mimo velkého bazénu a malého brouz-
dali‰tû se skluzavkou pfiipraveno také
petanquové a pískové hfii‰tû pro
volejbal, ruské kuÏelky, ping-pong
a obãerstvení. Aktuální informace –
– informace o teplotû  vody v bazénu
a zmûnách otevírací doby naleznete na
www.tisnov.cz

„Ti‰novsko nebeskou branou“
zahajuje turistickou sezónu

„Ti‰novsko nebeskou branou“ – tímto
nov˘m sloganem vstupuje Ti‰novsko do
své první turistické sezóny. Najdeme jej
na v‰ech nov˘ch propagaãních materiá-
lech i webu, jeÏ vznikly v rámci projektu
„Pfiíprava produktÛ cestovního ruchu
Ti‰novska a jejich marketing“.

Propagaãní materiály a web sestavil
t˘m sloÏen˘ z ex-
pertÛ na marke-
ting v cestovním
ruchu, zástupcÛ
m i k r o r e g i o n Û
Ti‰novska a mûsta
Ti‰nova. Ukázky
nov˘ch propagaã-
ních letákÛ v ãe‰-
tinû najdete ve své
po‰tovní schránce.
Budete-li potfiebo-
vat více kusÛ pro
své pfiátele ãi hosty
nebo cizojazyãné
verze (k dispozici je

anglická, nûmecká a holandská verze),
nav‰tivte Turistické informaãní cent-
rum v Jamborovû domû. Je zde k dispo-
zici i nová turistická mapa Ti‰novska

v mûfiítku 1:50 000
v ãeské a anglické
verzi s vyznaãe-
n˘mi cyklov˘lety.
Nov˘ web s adre-
sou www.regiontis-
novsko.cz nabízí
je‰tû více zajíma-
v˘ch informací pro
turisty neÏ ti‰tûné
letáky. Na strán-
kách lze vyhledat
ubytování ãi kul-
turní a pfiírodní za-
jímavosti podle
jednotliv˘ch v˘bû-
rov˘ch kritérií. Stránky jsou postupnû
doplÀovány a zdokonalovány a také zde
se nabízejí cizojazyãné verze. Vûfime, Ïe
se „nové“ Ti‰novsko bude líbit.

Michal Burian

K zápisu a pfiijetí dûtí
do M· v Ti‰novû

Na M· Humpolka (pracovi‰tû
Humpolka a Kvûtnice) se pfiihlásilo
45 dûtí, bylo pfiijato 25, na M· Sluníãko
(pracovi‰tû Na Rybníãku a Horova) se
pfiihlásilo 91 dûtí a bylo pfiijato 48.
Vût‰ina odmítnut˘ch dûtí jsou mlad‰ího
vûku (2-3 roky), nejsou obyvateli
Ti‰nova nebo rodiãe uvaÏovali o pouze
pÛldenním pobytu z dÛvodu rodiãovské
dovolené s druh˘m dítûtem. Pfii pfiijí-
mání postupovaly fieditelky M· dle
kriterií, které pfiijaly pfied pfiijímacím
fiízením a které jsme zvefiejnili
v Ti‰novsk˘ch novinách. Seznamy dûtí
s kriterii jsou k nahlédnutí u obou
fieditelek. Rada mûsta dne 7. 5. roz-
hodla o znovuotevfiení dal‰í tfiídy
M· Sluníãko na ul. Horova a následnû
zastupitelstvo dne 22. 5. schválilo
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rozpoãtové opatfiení tak, aby mohlo b˘t
pfiijato do M· dal‰ích 25 dûtí. V minu-
losti nebyla v Ti‰novû uzavfiena Ïádná
‰kolka, pouze do‰lo k administrativ-
nímu slouãení ‰kol a uzavfiení tfiídy.
Po rekonstrukci sociálního zafiízení

M· Sluníãko na ul. Na Rybníãku v roce
2008 a 2009 je moÏné dal‰í nav˘‰ení
kapacity ‰kolky o 12 dûtí.

Ing. Zuzana Brzobohatá, místostarostka

S v á t e k  h u d b y

14.00 – M· Sluníãko
Veselé pí‰Èalky ze Sluníãka

14.15 – ZU· Lomnice

14.45 – Sbory ÏákÛ Z· Smí‰kova
Pojìte s námi do ‰koly

15.30 – Sbory ÏákÛ Z· nám. 28. fiíjna
Písniãky z pohádek

Lidová a zlidovûlá hudba

16.10 – Sbor Gymnázia Ti‰nov
Smûs populárních  melodií

16.30 – ZU· Ti‰nov
Sólová a komorní hra

Ha-kapela

18.30 – KVJ
Irsk˘ tanec

18.40 – Ti‰novsk˘ pûveck˘ sbor

18.55 – LSDa Lomnice

Ti‰nov, 22. 6. 2008, nádvofií domu Na Pern‰tejnû (U Palce)
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí probûhne program v sále kina Svratka.
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MûKS Ti‰nov

XIII. roãník Mezinárodního
hudebního festivalu 13 mûst

CONCENTUS MORAVIAE

27. 6. 2008 v 19.30 hod.
Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova, Porta coeli

BORNUS CONSORT /Polsko/
M‰e svatá

Podle dominikánsk˘ch rukopisÛ
z 13. století, ArchivÛ Nejsvûtûj‰í Trojice
v Krakovû a podle pafiíÏského pojednání
De Musica Jeron˘ma Moravského
z roku 1270.

21. 6. 2008 od 9.00 do 18.00 hodin
uãebna MûKS

Semináfi Cesta Ïeny

Téma: Vztah mezi muÏem a Ïenou
Obsahem bude práce s vnitfiními blo-

kádami a pfieÏit˘mi stereotypy, které
nám brání b˘t Ïenou a vytvofiit kvalitní
vztah s muÏem.

Dal‰í informace na: www.ijporadna.wz.cz

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

âtvrtek 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã.

GALERIE Josefa Jambora
Brnûnská 475, 666 01  Ti‰nov
telefon 549 410 211 

V˘stava fotografií Oty BlaÏka
s názvem „âarovná vysoãina“ potrvá
do 19. ãervna 2008.

Zveme na vernisáÏ v˘stavy
v sobotu 21. ãervna 2008 ve 14. 00 hod.

Lubomír Rejda – dfievofiezby
Vratislav âern˘ – kovové plastiky

V̆ stavu uvede Ladislav Steinhauser
V kulturním programu vystoupí

ZU· Ti‰nov

Lubomír Rejda je vázán láskou k pfií-
rodû, zejména jejím pfiírodním v˘tvo-
rÛm. To ovlivnilo jeho touhu vtisknout
dfievu krom jeho pfiirozené krásy i formu
v˘tvarnou, spoãívající ve skulpturách,
plastikách – portrétov˘ch, krajinn˘ch,
mystick˘ch v˘jevech, totemech.

Soubornû je tato tvorba pfiedsta-
vována nejen pro vlastní uspokojení,
ale i pro pohlazení du‰e ostatních
ctitelÛ krásy dfieva.

„Pfiíroda vytváfií – ãlovûka inspiruje,
nabádá k následování a snûní“.

V̆ stava konãí 17. ãervence 2008
OTEV¤ENO DENNù 10 – 12 a 14 – 17
(mimo pondûlí)

Stfieda 11. a 25. ãervna od 9 hod.
Setkání dÛchodcÛ „POD OBRAZY“ 

Více na internetov˘ch stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci ãervnu
– oddûlení pro dûti a mládeÏ

Z proutûného ko‰íku

11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2008 od 13.00 do
16.00 hod.

V rámci stfiedeãních tvofii-
v˘ch dílen budeme s dûtmi vy-
rábût rÛzné drobnosti z papíru.

Nakladatelství Thovt dûtem
Pro ãtenáfie knihovny jsme pfiipra-

vili prodejní v˘stavu dûtsk˘ch knih.
Rodiãe tak mohou odmûnit svoje dûti za
celoroãní práci ve ‰kole kvalitní publi-
kací. Knihy je moÏno zakoupit bûhem
pÛjãovní doby v dûtském oddûlení kni-
hovny.

23. – 27. 6. 2008
Hurá do knihovny, hurá na prázdniny!

Poslední ‰kolní t˘den bude knihovna
otevfiena také v dopoledních hodinách,
a to od 8 do 12 hod. Pro v‰echny ãtenáfie
jsme pfiipravili v˘bûr knih na prázdni-
nové ãtení. VyuÏijte moÏnosti vypÛjãit si
hezkou knihu, pfiípadnû si prodlouÏit jiÏ
zapÛjãené materiály.

V˘stava ÏákÛ ZU· Ti‰nov
Dûtské oddûlení knihovny zdobí

Ïákovské práce, jejichÏ námûtem jsou
mimozemské civilizace, mûsta, obyvatelé.

MùSTSKÁ KNIHOVNA TI·NOV
PÒJâOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH

DùTSKÉ ODDùLENÍ
Pondûlí 8 – 11 12 – 17

DOSPùLÉ ODDùLENÍ
Úter˘ 8 – 11 13 – 18
Stfieda 8 – 11 13 – 18

Kam – ãerven
Datum Akce Místo âas Organizuje

14. 4. Trhy na námûstí námûstí 8.00
22. 6. Svátek hudby nádvofií U Palce ZU· a Mûsto Ti‰nov
27. 6. Concentus Moraviae – Porta coeli 19.30

– M‰e svatá ke cti sv. Cyrila

V˘stavy
Datum Akce Místo

24. 5. – 19. 6. O. BlaÏek – „âarovná vysoãina“ – fotografie Jamborova galerie
13. 5. – 28. 9. Kvûtnice hora, Besének voda Podhorácké muzeum

Pfiedklá‰tefií
10. 6. – 21. 9. Indiáni v nás Podhorácké muzeum

Pfiedklá‰tefií
1. 6. – 27. 6. V. Dupal – fotografie galerie Diana
1. 5. – 30. 6. Asijská putování aneb knihovna

„Kak my oãeÀ chara‰o oddychali“...

V˘stavy
Datum Akce Místo

22. 6. ·erkovické koulení (13.30) ·erkovice
31. 5. – 22. 6. „Stromy kolem nás“ – v˘stava fotografií synagoga Lomnice
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Informativní schÛzka

SchÛzka rodiãÛ ÏákÛ pfiijat˘ch
do 1. tfiíd pro ‰kolní rok 2008/2009
se uskuteãní ve ãtvrtek 12. 6. 2008
v 16.00 hod. v jídelnû ‰koly.

RodiãÛm zde budou poskytnuty ve‰-
keré dÛleÏité informace vztahující se
k nástupu dûtí do Z·.

PovaÏujeme úãast rodiãÛ za
dÛleÏitou.

Mgr. Bohumil Kabe‰
fieditel ‰koly

Mladé sportovkynû
si opût pfiivezly zlato!

Dne 27. 5. 2008 se konalo v Brnû
okresní finále mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ
a ÏákyÀ v atletice „Pohár Rozhlasu“,
kterého se zúãastnila ve v‰ech katego-
riích i druÏstva Z· nám. 28. fiíjna.

Ti‰novské dûti sklízely velké úspû-
chy jiÏ v 70. letech minulého století
a tato tradice stále trvá. V leto‰ním
jubilejním 40. roãníku „Poháru
Rozhlasu“ nám velkou radost udûlalo
druÏstvo star‰ích ÏákyÀ na‰í ‰koly,
které se umístilo na skvûlém 1. místû
a nominovalo se na krajské finále, které
se uskuteãní 11. 6. 2008 v Bfieclavi.

Dívky startovaly ve sloÏení:
T. Du‰ková, K. Havlátová, K. Veselá,
P. Odehnalová, P. Libichová,
A. Miãánová, B. Krejãí, V. Havlíková,
L. Kvasnicová.

V kaÏdé kategorii soutûÏilo 7 nejlep-
‰ích druÏstev, která postoupila z okrsko-
v˘ch Ïákovsk˘ch kol.

DruÏstvo mlad‰ích ÏákyÀ obsadilo
pûkné 3. místo. Dívky startovaly ve
sloÏení: V. Patzelová, Z. Ka‰parcová,
M. Halouzková, M. Nekou‰ová,
J. Slezáková, E. Hillebrandová,

V. Vacová, T. ·tarhová, T. Komprsová.
Mlad‰í ho‰i se umístili na 4. místû,

ti soutûÏili ve sloÏení: J. Matou‰ek,
M. Kopeãn˘, L. Pafiízek, T. Hála,
P. Haluza, P. Drlík, R. Slanina,
P. Masafiík.

Ve star‰í kategorii se ho‰i umís-
tili na 5. místû ve sloÏení: V. Pokorn˘,
M. Kubín, P. Trs, M. Slouka, D. ·marda,
J. Slezák, M. Flamich, P. Vejpustek,
D. Malásek, J. Hala, D. Mánek.

Tûchto skvûl˘ch v˘konÛ dosahují
dûvãata a chlapci nejen svou pílí a na-
d‰ením pro atletiku, ale také zásluhou
trenérÛ Atletického klubu Ti‰nov, kte-
r˘m tímto dûkujeme za spolupráci.

V‰em mlad˘m sportovcÛm
gratulujeme a dûkujeme za vzornou
reprezentaci ‰koly.

Mgr. Robert Loskot
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

ALÍK – Hliníkov˘ balík

Dne 5. kvûtna uspofiádala ti‰novská
Brìata jiÏ tradiãní soutûÏ ve sbûru hli-
níku s názvem Alík – hliníkov˘ balík.
Akce se zúãastnilo 9 velk˘ch a 24 ma-
l˘ch kolektivÛ. Celkovû se vybralo neu-
vûfiitelné mnoÏství 203 kilo a 53 gramÛ
hliníku! V‰em zúãastnûn˘m moc dûku-
jeme a tû‰íme se na dal‰í roãník!

V˘sledky:
Velké kolektivy:
1. 4.A / Z· nám. 28.fiíjna – 35.910 g
2. 1.A / Z· Smí‰kova – 26.590 g
3. 4.A / Z· Smí‰kova – 24.020 g

Malé kolektivy:
1. JeÏovi – 14.420 g
2. Drobek (Václav Havlíãek) – 13.970 g
3. Monty (Václav Kappel) – 11.000 g
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Podûkování

Vedení Domova sv. AlÏbûty na Îer-
nÛvce spolu s obyvateli dûkuje ÏákÛm
Základní umûlecké ‰koly v Ti‰novû za
jejich Jarní koncert, kter˘ se konal 5. 5.
2008 v kapli Domova. Koncert byl pfie-
ná‰en rozhlasem i na pokoje, takÏe kul-
turní záÏitek mûli i obyvatelé upoutaní
na lÛÏko. Pfiítomní posluchaãi ocenili
pfiedev‰ím velmi dobr˘ v˘bûr varhan-
ních skladeb. Vyslechli  skladby
Antonína Dvofiáka, Leo‰e Janáãka,
Antoine Calviere, Giovanni Martini
a dal‰ích umûlcÛ. Velk˘ úspûch u na‰ich
obyvatel mûlo dílo Alexandre Guilmand
III. Sonata d moll (op.56). Mil˘m pfie-
kvapením bylo vystoupení pûvkynû
Kamily S˘korové, Hany Zemanové
a Katefiiny Zemánkové. Jistû nemalé
zásluhy mají také paní uãitelky Dagmar
Fi‰erová a Kamila Vítková.
Svûdomitost nácviku i vzorn˘ pfiednes
písní svûdãí o vysoké úrovni ZU·
v Ti‰novû. Tû‰íme se na dal‰í setkání.

Za Domov sv. AlÏbûty Jitka Pafiízková

Taneãní skupina Street Flava

pofiádá jiÏ tfietí roãník taneãní show
STREET DANCE HOUR.

Jedná se o taneãní show, na které
uvidíte celoroãní práci taneãních skupin
STREET FLAVA a SHINE (obû fungují
pod DDM Ti‰nov). Skupiny se zab˘vají
taneãními styly street dance (hip hop,
R’n’B, housedance, funky, electric
boogie, hype, krump, c-walk, atd.).
Uvidíte 6 taneãních formací od skupiny
STREET FLAVA a 2 formace skupiny
SHINE. Vystoupí 70 taneãnic a taneã-
níkÛ ve vûku od 5 do 20 let. Jako host
vystoupí breakdance taneãní skupina
BIX NOOD.

Akce probûhne v sobotu 14. ãervna
v tûlocviãnû ti‰novské sokolovny.
Zaãátek bude v 15.00 hod. Vstupné je
dobrovolné. V‰ichni jste srdeãnû zváni
a tû‰íme se na Va‰i podporu!

Ti‰novská televize

Ne kaÏdé malé mûsto se mÛÏe po-
chlubit vlastním televizním studiem a je
dobré, Ïe k tûm nûkolika málo ‰Èastn˘m
patfií právû Ti‰nov.

Tuto Ti‰novskou televizi jiÏ od jejího
vzniku vede Ing. Radim Tich˘. A vede ji
opravdu skvûle. Snad nikdo v posled-
ních letech neudûlal víc pro propagaci
Ti‰nova i jeho regionu, jak toto nená-
padné televizní studio. Je obdivuhodné
v jak˘ch podmínkách, takfika pion˘r-
sk˘ch, vznikají desítky zajímav˘ch po-
fiadÛ roãnû. Jak pofiady komponované,
tak i aktuální zprávy. Vzniká tak
vlastnû unikátní filmov˘ archiv mûsta
a okolí.

Ing. Radim Tich˘ je odborníkem na
svém místû, ãlovûk sr‰ící nápady, profe-
sionál kaÏd˘m coulem. Mapuje svou
kamerou nejen souãasnost, ale svou
pozornost zamûfiuje také k historii. Je
chvályhodné, Ïe vyuÏívá také filmotéky
KPVU v Ti‰novû, to znamená filmÛ,
které pro klub natáãel Dalibor
Tikovsk˘, prÛkopník ti‰novské filmové
kroniky.

Ing. Tich˘ si zve do sv˘ch pofiadÛ
profesionály, osobnosti, které mají
ostatním co sdûlit. Jmenujme alespoÀ
ãastého hosta Ti‰novské televize doc.
Ing. Jana Lacinu CSc., odborníka, kte-
r˘m se mÛÏe pochlubit málokteré mûs-
to. Je nutno vyzvednout také mil˘ vztah
Ing. Tichého k v˘tvarnému umûní. Jeho
kamera trpûlivû a pohotovû zachycuje
v˘znamné v˘tvarné akce regionu.
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Dovede citlivû spojit povídání o v˘tvar-
ném umûní s pfiírodou. Pfii této pfiíleÏi-
tosti pfiipomeÀme alespoÀ pofiad
o Hradisku v Îelezném, ve kterém prÛ-
vodce doc. Lacina pfiedstavuje nejen
pozoruhodnou pfiírodní lokalitu, ale
také v˘znamnou brnûnskou v˘tvarnici
Miladu Kollárovou, která se sv˘m
muÏem chalupafií v Îelezném.

Práci této skromné Ti‰novské tele-
vize oceÀují diváci a vûfiím, Ïe tato
práce nachází ocenûní také u pfiedsta-
vitelÛ mûsta. Jenom ‰koda, Ïe se tato
televize nedostane do v‰ech domácností,
jak by si zaslouÏila. Urãitû by sv˘mi
zajímav˘mi pofiady vytûsnila pokleslé
programy komerãních televizí.
Ing. Tich˘ prostû umí. A to je dobfie,
hlavnû pro nás diváky.

Mgr. Miroslav Pavlík

Ti‰novské trhy –
– jak to dopadlo s anketou

V prÛbûhu kvûtna mûli obãané
Ti‰nova moÏnost ovlivnit ãetnost a den
konání trhÛ v Ti‰novû prostfiednictvím
ankety, která byla k dispozici
v Ekoporadnû Ti‰novsko, Zdravé v˘Ïivû
Veronika, Matefiském centru Studánka,
Centru sociálních sluÏeb Ti‰nov,
Mûstské knihovnû a na Mûstském
úfiadû. Sesbírali jsme 135 vyplnûn˘ch
anketních lístkÛ. Dûkujeme vám v‰em,
ktefií jste vûnovali zodpovûzení otázek
svÛj ãas a zprostfiedkovali nám tak svÛj
názor.

¤íká se, Ïe statistika je nuda, ale má
cenné údaje. Také se ov‰em fiíká, Ïe v˘-
jimka potvrzuje pravidlo, a to se nám
pfii vyhodnocování ankety potvrdilo
spí‰. V otázce preferovaného dne se totiÏ
ukázalo, Ïe oba dny upfiednostÀujete
pfiibliÏnû stejnû, ãtvrtek získal 46 % hlasÛ,

sobota 41 % (zbytek tvofií jiné odpovûdi),
proto jsme usoudili, Ïe definitivní roz-
hodnutí necháme na na‰ich partnerech
z fiad prodejcÛ, ktefií mají zájem prodá-
vat na pravideln˘ch trzích. Ti vybrali
sobotní dopoledne.

V otázce ãetnosti jste nás pfiíjemnû
pfiekvapili, trhy kaÏd˘ t˘den by uvítalo
50 % z vás, kaÏd˘ druh˘ t˘den získal
37 % a mûsíãní ãetnost zbyl˘ch 12 %.
SnaÏili jsme se va‰emu pfiání vyjít vstfiíc
a spoleãnû s na‰imi partnery vybrat
fie‰ení, které by vyhovovalo v‰em.

Trhy tedy budou b˘vat kaÏd˘ t˘-
den v sobotu dopoledne, pravidelnû
se na nich budou stfiídat ekozemûdûlci
pan Horák z lesoÀovické ekofarmy
Baucis a pan Mach z Osové Bít˘‰ky,
prodejna Zdravé v˘Ïivy Veronika a mlé-
kárna Lacrum z Velkého Mezifiíãí.
V prÛbûhu léta a podzimu se mÛÏete
tû‰it na prodej místního ovoce a zele-
niny podle aktuální úrody a zájmu
místních pûstitelÛ. Trhy jsou zamûfieny
v˘hradnû na biopotraviny a místní
v˘robky, prodejci jiného zboÏí ãi
z daleka jsou pfiedem odmítáni. I kdyÏ
zpoãátku najdete na námûstí jen nûko-
lik stánkÛ, mÛÏete si b˘t jisti, Ïe kupu-
jete zboÏí z Ti‰novska a blízkého okolí.
Vûfiíme, Ïe aÏ si pravidelné trhy
v Ti‰novû najdou své zákazníky, poãet
stánkÛ naroste.

Druhá ãást ankety byla spí‰e zna-
lostním kvízem a jejím úãelem bylo
nechat vás zapfiem˘‰let nad biopotravi-
nami, které ti‰novsk˘mi trhy chceme
zpfiístupnit obyvatelÛm Ti‰novska.

Naprostá vût‰ina z vás správnû
odpovûdûla, Ïe biopotraviny jsou potra-
viny pocházející z ekologického zemûdûl-
ství. Tzn. z hospodafiení, které vedle
produkce dbá na zachování ãi obnovení
kvality Ïivotního prostfiedí. Vût‰ina
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z vás téÏ správnû usoudila, Ïe draÏ‰í
jsou z dÛvodu vy‰‰ích nákladÛ a men-
‰ích v˘nosÛ. Ekologické zemûdûlství se
u nás zatím neprovozuje „ve velkém“,
napfiíklad v Jihomoravském kraji tvofií
pouze 1% z celkové rozlohy zemûdûlské
pÛdy. Biopotraviny se ani „ve velkém“
nezpracovávají, coÏ znamená, Ïe nû-
které poloÏky se rozpoãítávají do men-
‰ího poãtu v˘robkÛ (napfi. pfii v˘robû bio
mléãn˘ch v˘robkÛ se nastavení, rozbûh-
nutí a úklid linky promítá do ceny
men‰ího poãtu produktÛ neÏ pfii
konvenãním zpracování). ZároveÀ je
zaloÏeno na vût‰ím podílu ruãní práce
a celkovû nároãnûj‰ím hospodafiení (bez
syntetick˘ch hnojiv, pesticidÛ apod.).

Konzumace biopotravin není Ïád-
n˘m módním trendem, je to návrat
k pfiirozenému, k tomu, co pro na‰e pra-
babiãky bylo kaÏdodenní souãástí
Ïivota. Nejsme na rozdíl od nich tolik
závislí na vlastním hospodafiení, ale
stejnû jako oni bychom v‰ak mûli znát,
odkud na‰e jídlo pochází a jací lidé za
jeho kvalitu ruãí.

Pfiekvapením pro vás moÏná bude
mnoÏství biopotravin na na‰em trhu.
Ekologick˘ institut Veronica uvádí, Ïe
na ãeském trhu se dá sehnat pfies 2000
biopotravin. A ptáte se, kde se tohle
ãíslo bere? Bio totiÏ nejsou jen obiloviny,
lu‰tûniny, zelenina ãi ovoce, ale také
maso, mléko, s˘ry, celozrnné i bílé
peãivo ãi tûstoviny, dûtská v˘Ïiva,
pochoutky jako napfi. keãup, víno,
kofiení, ãokoláda nebo uherák z nefal‰o-
vaného biovepfiového. Navíc se sorti-
ment bio stále roz‰ifiuje.

Dopad jablka na Ïivotní prostfiedí
jste vût‰inou ohodnotili téÏ správnû –
z ãím vût‰í dálky k nám jablíãko dopadá,
tím je pro pfiírodu nákladnûj‰í. Bio
jablko z Ti‰novska je proto tou nejekolo-
giãtûj‰í moÏností, jablko z Nového

Zélandu naopak tou, která Ïivotní pro-
stfiedí zatûÏuje nejvíce.

Gratulujeme v‰em vzdûlan˘m spo-
tfiebitelÛm a tû‰íme se na vás na
Slavnostním obnovení trhové tradice
14. ãervna, na kterém pro vás chystáme
podobn˘ kvíz s drobn˘mi cenami.

TakÏe je‰tû jednou pro pfiipomenutí:
Slavnostní trh probûhne 14.

ãervna 2008 na ti‰novském námûstí
od 8 do 12 hodin. Úãast potvrdilo pfies
deset prodejcÛ biopotravin ãi místních
v˘robkÛ. V 8 hodin probûhne úvodní za-
hájení a pfiedstavení v‰ech prodejních
stánkÛ. V devût hodin pfiedvede první
dvû ukázky taneãní soubor KVJ. Na de-
sátou je pfiipraveno dûtské pfiedstavení
„Co mají oveãky nejradûji“ a v jedenáct
hodin o v˘znamu trhÛ pohovofií starosta
mûsta ing. Franti‰ek Svoboda,
PhDr. Irena Ochrymãuková a zástupce
organizátorÛ. Celkovou atmosféru trhÛ
zpestfií zpûvem s harmonikou
Ing. Franti‰ek Hofírek.

Pravidelné trhy budou b˘vat
kaÏdou sobotu dopoledne na ti‰nov-
ském námûstí. Pokud máte zájem pro-
dávat na trzích pfiebytky ze své zahrady
ãi svého hospodáfiství, obracejte se na
Ing. Václava Drhlíka z Mûstského
úfiadu, tel.: 549 439 830.

Dal‰í informace vãetnû kontaktÛ:
http://trhy.tisnovsko.eu

Pfiejeme vám kvalitní nákup
s dobr˘m pocitem!

Eli‰ka Honcová
Ekoporadna Ti‰novsko

a Karolina Krátká
Za sebevûdomé Ti‰novsko
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VIII. Celostátní sraz
turistÛ âOS

Sokolská Ïupa Pern‰tejnská se stala
garantem leto‰ního srazu turistÛ âOS.
VyuÏila dlouholeté zku‰enosti s pofiádá-
ním dálkového pochodu a cyklistické
jízdy. Tento hvûzdicov˘ pochod s cílem
na nádvofií hradu Pern‰tejna pfiipravili
sestry a bratfii ze Sokola Ti‰nov
a Sokola Doubravník. Byl to jiÏ
XVII. roãník pochodu a XII. roãník cyk-
listické jízdy. Pfiálo nám poãasí, které

pfiilákalo spoustu zájemcÛ o turistiku.
Na jednotlivé trasy vyrazilo celkem
572 registrovan˘ch úãastníkÛ, coÏ je
dosavadní rekord. V poslední dobû jiÏ
nelákají trasy 50 km, nejoblíbenûj‰ími
jsou spí‰e ty krat‰í 8, 15, 23 km. V cíli si
zájemci  prohlédli  hrad Pern‰tejn, jehoÏ
jméno má Ïupa v názvu. Mezi pochodu-

jícími byl i hejtman Jihomoravského
kraje Ing. Stanislav Juránek.
Nejstar‰ím úãastníkem byl Du‰an
Ra‰ín, rok narození 1925, naopak
nejmlad‰ím byl Jan Randula narozen
v roce 2002, oba shodnû na trase 15 km.
Nejvzdálenûj‰ími úãastníky byli
Dagmar Pov˘‰ilová a Václav Pelcman,
oba shodnû z Dûãína.

Bûh Klucaninou

V sobotu 24. kvûtna se uskuteãnil
X. roãník bûhu Klucaninou – memoriál
Jaroslava Chromého, kter˘ je kaÏdo-
roãnû stfiedem zájmu sv˘ch pfiíznivcÛ.
Také letos se zúãastnil hejtman JMK
Ing. Stanislav Juránek, kter˘ se s velmi
dobr˘m v˘konem umístil na tfietím
místû v kategorii veteránÛ za
2. Bofiivojem Chrom˘m a 1. Ale‰em
Stráníkem. V kategorii muÏÛ zvítûzil
Marek Libor z Cyklosportu Malhosto-
vice a v Ïenách byla nejlépe pfiipravena
Irena Anto‰ová z UNI Brno. Letos
nepadl Ïádn˘ rekord, ale pûkné poãasí
pfiispûlo k dobré náladû v‰ech úãast-
níkÛ. Pevnû vûfiíme, Ïe pfií‰tí rok jiÏ
bude moÏno startovat z novû zre-
konstruovaného hfii‰tû u sokolovny.

Zdenûk Jefiábek.

âerven ve spoleãenském sále sokolovny

Stfieda 11. 6. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 12. 6. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 16. 6. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 17. 6. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 19. 6. 10.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb KULICHOVI
Pátek 20. 6. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb KULICHOVI
Pondûlí 23. 6. 9.30 – 17.00 prodej obuvi
Pondûlí 30. 6. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 1. 7. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
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Pfieborníci âOS

Na celorepublikovém finále Zálesá-
ckého závodu zdatnosti âeské obce
sokolské se ukázala druÏstva Sokolské
Ïupy Pern‰tejnské ve velmi dobré
formû. V kategorii ÏákÛ do 15 let zvítû-
zila hlídka Sokola Doubravník a v kate-
gorii dorostu obsadila hlídka Sokola
Ti‰nov nádherné druhé místo.
Ti‰novské druÏstvo soutûÏilo ve sloÏení:
Veronika Gregu‰ová, Tomá‰ ÎiÏlavsk˘,
Pavel Hrabec a Josef Vojta. DruÏstvo
Doubravníku pfiedstavovali: Brázda,
·enkyfiík a Hertl. SoutûÏící prokázali
znalosti z historie Sokola, ze zdravo-
vûdy, orientace v pfiírodû, morseovky,
uzlování, rozdûlávání ohnû, poznávání
památek, pfiekonávání pfiekáÏek, pfie-
nosu ranûného, souhvûzdí, poznávání
rostlin. V‰e bylo spojeno s terénním
bûhem. SoutûÏ probûhla v Úpici ve
dnech 23. a 25. kvûtna 2008.
Gratulujeme k dosaÏenému v˘sledku.

Sokol Ti‰nov

Pfiebory v sokolské
v‰estrannosti Ïactva
a dorostu Ïupy Pern‰tejnské

V sobotu dne 17. 5. 2008 uspofiádalo
náãelnictvo Ïupy Pern‰tejnské Ïupní
pfiebory v sokolské v‰estrannosti Ïactva
a dorostu. Od 9 hodin soutûÏili ho‰i
a dívky ze sokolsk˘ch jednot Lomniãka,
âebín, Ti‰nov v ti‰novské sokolovnû ve
sportovní gymnastice – dívky ve ãtyfi-
boji (laviãka, kladinka, koberec,
pfieskok, hrazda), ho‰i v pûtiboji
(koberec, hrazda, kruhy, bradla, pfie-
skok) a ve ‰plhu na tyãi a lanû.

V nedûli 18. 5. 2008 se se‰li závod-
níci na hfii‰ti u Z· 28. fiíjna v Ti‰novû,

kde soutûÏili v atletickém ãtyfiboji (bûh
na 50 a 60 m, skok dalek˘, hod kriketo-
v˘m míãkem, vrh koulí, vytrvalostní
bûh). Po ukonãení soutûÏí byli vyhlá‰eni
vítûzové sokolské v‰estrannosti, ktefií
absolvovali v‰echny disciplíny vãetnû
plavání, které probûhlo v prosinci 2007
v kufiimském bazénu. Na‰i Ïupu budou
reprezentovat vítûzové na pfieborech
âOS v Plzni 31. 5. – 1. 6. a v Praze
14. – 15. 6.

V‰em úspû‰n˘m závodníkÛm blaho-
pfiejeme a dûkujeme rozhodãím a vedou-
cím cviãitelÛm ze zúãastnûn˘ch jednot
za pomoc pfii organizaci pfieborÛ.

Vítûzové sokolské v‰estrannosti dle
kategorii:

zákynû I – Lahodová Lucie
Ïákynû II – Mánková Pavla
Ïákynû III – Zwienerová Jitka
Ïákynû IV – Rohlínková Marie
dorostenky – Souãková Veronika
Ïáci I – ·imek Jindfiich
Ïáci II – Hradsk˘ Dalibor
Ïáci III – Holcner Martin
dorostenci – Procházka Josef

Eva Brázdová a Jan Sláma
Ïupní náãelníci



18 TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2008

Zapomenutá epizoda

Je tomu letos 101 rokÛ, co vedení
mûsta rozhodlo o stavbû vlastní mûstské
elektrárny a 62 rokÛ, kdy mûsto elek-
trárnu ztratilo znárodnûním dne
4. 10. 1946 pfievedením do správy
Západomoravsk˘ch elektráren. Vzhle-
dem k tomu, Ïe se jednalo o pfiechod od
pouÏití proudu stejnosmûrného na
proud stfiídav˘, vyÏadovalo to zvlá‰tní
opatfiení a postup.

Jak v˘voj zámûru mûsta pokraãoval
aÏ k tomuto koneãnému fie‰ení lze vy-
sledovat v zápisech z mûstské kroniky.
Zápis z 27. 11. 1908 uvádí, Ïe projekt
stavby elektrárny v obecním ml˘nû vy-
pracoval profesor brnûnské techniky
Samec (chybnû uvedeno, jednalo se
o profesora Sumce) a stavební náklady
byly rozpoãteny na 78.000 K. Mûla b˘t
vyuÏita vodní síla zfiízením nové turbíny
o v˘konu 50 HP (Horse Power – koÀská
síla, 736 WattÛ) s rezervním motorem
benzínov˘m o v˘konu 25 HP. Ml˘n mûl
pracovat ve dne, elektrárna v noci. Dal‰í
zápis z 19. a 25. 8. 1909 uvádí, Ïe stavba
byla zadána zednickému mistrovi
Josefu Vykoufiilovi za 11.500 K, stavba
turbíny firmû Breitfeld a Danûk a spol.
z Blanska za 9.971 K. Elektrické
ústfiedí (rozvadûãe a propojení strojÛ)
firmû Janík a spol. v Brnû za 27.500 K.
Zazdûní turbíny firmû Vladimír Pokora
a Josef Skála z Moravské Ostravy za
5.700 K. Zápis ze 7. 12. 1909 jmenuje za-
mûstnance elektrárny s vedoucím
Václavem âermákem, elektrotechnikem
firmy âeÀkem MackÛ s roãním platem
1.800 K, s povûfiením vésti správu
ústfiedí jak po stránce technické, tak
i administrativní a zafiizovat práce
instalaãní ve mûstû. Strojní zámeãník
Franti‰ek Závi‰ka, otec pozdûji v elekt-

rárnû zamûstnaného Franti‰ka Závi‰ka,
byl ustanoven obsluhovaãem (údrÏbá-
fiem) strojÛ. Dále byl jmenován mistrem
Franti‰ek Komprs.

Svítit se zaãalo v lednu 1910 a za
spotfiebovanou 1 kWh se platilo 80 hal.
Po Václavu âermákovi stal se správcem
elektrárny Vladimír MacÛrek se stej-
n˘m platem. Bydlel nahofie u PavlíãkÛ
na rohu ulic U Náhonu a Janáãkovy.
V roce 1911 byla mûstská síÈ  prodlou-
Ïena do Pfiedklá‰tefií a v roce 1912 do‰lo
ke zlevnûní energie za 1 kWh z 80 na
40 haléfiÛ. V období po roce 1912 bylo na
síÈ pfiipojeno 3.403 Ïárovek, 151 sloupÛ
vefiejného osvûtlení ,  85 motorÛ
o úhrném v˘konu 165 HP, 26 Ïehliãek,
6 vafiiãÛ a 12 ventilátorÛ.
Do 25. 11. 1915 bylo vyrobeno
63.417 kWh. Rozsvícení vefiejného
osvûtlení bylo ponecháno na poãátek
zimy s prvním snûhem, aby se efekt této
vymoÏenosti zv˘‰il.

Asi v roce 1919 Závi‰ka star‰í pfii
ãi‰tûní ãesel od naneseného listí vytáhl
hrábûmi utopené asi dvouleté dítû.
PoloÏili je na hromádku písku a pfiivola-
n˘ lékafi MUDr. Jaroslav Jirãík konsta-
toval smrt utonutím. Zoufalou matku
s dítûtem v náruãí zahlédl z okna
MUDr. Franti‰ek ·tûrba (bylo to krátce
po jeho pfiistûhování do Ti‰nova, bydlel
tehdy ve vile Vandû na Janáãkovû ulici,
pozdûji mûl ordinaci a byt ve spofiitelnû).
Vybûhl z domu a zaãal ihned s oÏivová-
ním dítûte, které ku v‰eobecné radosti
skonãilo úspûchem. Dítû bylo ve vodû
témûfi hodinu.

Po první svûtové válce byla cena
proudu svûtelného zv˘‰ena na 1,50 Kã,
motorového na 1,- Kã. Pro svícení byl
pau‰ál za jednu Ïárovku v zimû 4,- Kã,
v létû 2,50 Kã. PonûvadÏ v˘kon elekt-
rárny po pováleãném rozmachu nestaãil,
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bylo 18. 2. 1922 jednáno o dal‰ím po-
stupu. Buì elektrárnu roz‰ífiit, nebo
pfiipojit na Západomoravské elektrárny.
Bylo rozhodnuto pro první fie‰ení a kdyÏ
i dal‰í v˘sledky jednání se Západomo-
ravsk˘mi elektrárnami z 19. 7. 1924
byly pro mûsto nepfiijatelné, do‰lo
k zakoupení asynchronního motoru od
První brnûnské strojírny a dynama od
Moravské elektrotechnické spoleãnosti.
Akce byla financována v˘pÛjãkou
z mûstské spofiitelny. Takto byl zacho-
ván rozvod stejnosmûrného proudu
a pohon dynama motorem napájen˘m
ze stfiídavé sítû byl po vodní energii nej-
levnûj‰í. Problémy s malou kapacitou se
ozvaly opût po nûkolika letech.
26. 6. 1931 byla objednána nová
Kaplanova turbina od firmy Storek za
156.000,- Kã a dynamo od firmy Brown
Boveri za 46.500,- Kã. Zisk elektrárny se
zvedl a ãinil v roce 1933 pfies 92.000,- Kã
a zisk instalaãního oddûlení pfies
27.000,- Kã. V roce 1938 byl zisk elekt-
rárny 51.000,- Kã.

Mûsto pfii‰lo o elektrárnu znárodnû-
ním 4. 10. 1946. Byla pfievedena pod
správu Západomoravsk˘ch elektráren
a zaãalo postupné roz‰ifiování sítû se
stfiídav˘m proudem a likvidace sítû stej-
nosmûrné. Jednotlivé domácnosti byly
postupnû pfiepojovány a nûkteré do-
movní instalace, pÛvodnû stejnosmûrné,
dodnes nevyhovují pfiedpisÛm. Pfiechod
na proud stfiídav˘ byl ve mûstû ukonãen
asi v roce 1952.

V elektrárnû pracovalo postupnû asi
deset montérÛ. Po prvním údrÏbáfii
Franti‰ku Závi‰kovi star‰ím to byli
Stra‰ák, Komárek a Prokop ze
Zaml˘na, Valena, kter˘ bydlel na rohu
Majorovy ulice pod hfibitovem,
Franti‰ek Závi‰ka, syn dfiívûj‰ího údrÏ-
báfie, Bernard Zelinka, kter˘ bydlel na

místû dne‰ního Army Shopu na Korábu
a promítal také kino v sokolovnû.
Leopold Palata byl zabit padajícím slou-
pem asi v roce 1942 na rohu ulic âerno-
horské a DruÏstevní. Prohnil˘ sloup se
zfiítil po pfiestfiiÏení drátÛ. Nelze
nevzpomenout Franti‰ka Byte‰níka
zvaného ·ari Vari Elegán. Z tûch, ktefií
v elektrárnû doslouÏili aÏ do konce, byli
Miroslav Zelinka (Pir) a Franti‰ek Cik
z Trmaãova. Po odchodu správce
MacÛrka do penze byl správcem elekt-
rárny zvolen 12. 7. 1933  Ing. Ladislav
Seyfert s platem 1.500,- Kã mûsíãnû,
kter˘ doslouÏil v kvûtnu 1945. Pro sym-
patie s Nûmci byl po 9. 5. 1945 funkce
zbaven a musel vykopávat nevybuchlé
letecké bomby. Pozdûji ode‰el na
Slovácko, zemfiel 8. 5. 1964 a je pohfiben
v Ti‰novû. Mûl spoleãnou kanceláfi
s mûstsk˘m hospodáfiem Tomá‰em
Knechtem na radnici.

V̆ bûrãím plateb za elektrick˘ proud
byl 29. 12. 1934 zvolen Robert Balá‰
s platem 500,- Kã mûsíãnû. Musel sloÏit
kauci 10.000,- Kã. Pokraãovatelem byl
Kratochvíl ze Zaml˘na a Filla (Baron),
kter˘ bydlel Na Pekle. Zamûstnanci
elektrárny také jezdili na objednávku
fiezat dfievo pro domácnosti. Cirkulárku
na koleãkách pfieváÏeli ruãnû a na místû
ji pfiipojili na venkovní vedení. Mûla
také vlastní elektromûr. Po náletu na
Ti‰nov dne 25. dubna 1945 byla celá
elektrovodná síÈ na mnoha místech pfie-
ru‰ena. Tak se ocitl bez proudu také
Zaml˘n. Zde byla také ti‰novská síÈ pro-
pojena paralelnû s generátorem âerve-
ného ml˘na. Tehdy montér Komínek
s pomocníkem Karlem Souãkem odpojili
pfiívod od Ti‰nova a po spu‰tûní turbiny
tak umoÏnili svícení v Zaml˘nû. Prvním
objektem v Ti‰novû, kde byl pouÏíván
stfiídav˘ proud k pohonu strojÛ, byla
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Moukova továrna. Zde je první transfor-
maãní stanice v Ti‰novû vestavûná do
tovární budovy v ulici Na Zahrádkách
dodnes. Odtud byl také dfiíve pfiivádûn
stfiídav˘ proud do elektrárny pro napá-
jení motoru pohánûjícího dynamo, jak je
jiÏ dfiíve popsáno. Ku konci války bylo
odtud také taÏeno vedení ulicemi Na
Zahrádkách, Cáhlovskou, dále po
Hrádku a ulicí Na Hrádku pfies ulici
Riegrovu na ulici Drbalovu. V Hejlovû
továrnû na hospodáfiské stroje naproti
sokolovnû byla koncem války zfiízena
opravna dûl a i zde bylo zapotfiebí stfií-
davého proudu pro pohon obrábûcích
strojÛ. Tento problém vyvstával i jinde.
Promítací pfiístroje kin v katolickém
domû a v sokolovnû byly vybaveny sou-
strojím se stejnosmûrn˘m motorem
a stfiídav˘m generátorem. Také zfiejmû
v sanatoriu MUDr. Kuthana, kde byl
první rentgen a elektrokardiograf
v Ti‰novû, muselo b˘t pouÏito toto
zafiízení.

V roce 1945 sehnal nûkde majitel
elektroopravny Joch mûniãe z nûmec-
k˘ch ponorek. S nimi bylo lehce moÏné
mûnit proud stejnosmûrn˘ na stfiídav˘
a opaãnû. PouÏíval jsem ho tehdy
k napájení elektrického gramofonu.

KdyÏ jsem v roce 1952 nastoupil
do zamûstnání k brnûnské firmû
MEZ-v˘voj, setkal jsem se zde s mist-
rem zku‰ebny Ladislavem Îivotsk˘m,
kter˘ byl jiÏ v dÛchodovém vûku. KdyÏ
zjistil, Ïe jsem z Ti‰nova, vyprávûl mnû,
jak jako zamûstnanec firmy Janík
a spol. zafiizoval a uvádûl do provozu
elektrárnu v Ti‰novû. Stal jsem se jeho
oblíbencem, fiíkal mnû Karlíãku a vy-
právûl mnû v‰echno z historie brnûn-
sk˘ch elektrotechnick˘ch továren. Znal
mnoho lidí z oboru a mnoho rÛzn˘ch pfií-
hod. Jeho str˘cem byl projektant dráhy

Ti‰nov – Îìár nad Sázavou Ing. Osvald
Îivotsk˘. Tento doubravnick˘ rodák po
mnoh˘ch zku‰enostech v cizinû zahájil
ve sv˘ch 53 letech samostatnou podni-
katelskou ãinnost a traÈ Ti‰nov – Îìár
byla postavena v neuvûfiitelnû krátké
dobû jeden a tfiiãtvrtû roku. Jedna
z brnûnsk˘ch ulic nese jeho jméno.

Tak jako Ladislav Îivotsk˘ uvedl ti‰-
novskou  elektrárnu v roce 1910 slav-
nostnû do provozu, tak neslavnû konãí
po 42 letech po jejím znárodnûní. Bylo to
období, kdy se neuváÏenû ru‰ily men‰í,
ãasto vodní (ekologické) zdroje, aby se
v zápûtí objevil citeln˘ nedostatek elek-
trické energie. Témûfi celá padesátá léta
byla dodávka proudu pfieru‰ována buì
na dopoledne nebo odpoledne a veãer,
coÏ se stfiídalo. Bylo to období zfiizování
nouzov˘ch zdrojÛ v továrnách, které se
spou‰tûly pfii pfieru‰ení dodávky proudu
a jejichÏ provoz a zfiízení bylo velmi ná-
kladné. Pro tyto úãely byly také stroje
a zafiízení z ti‰novské elektrárny pfieve-
zeny do MEZ Drásov, mnoho z toho v‰ak
nebylo vÛbec vyuÏito. Pfiechod na stfií-
dav˘ proud byl nevyhnuteln˘, elekt-
rárna v‰ak mohla b˘t zachována
alespoÀ doãasnû. Staãilo nahradit
stejnosmûrná dynama stfiídav˘mi gene-
rátory. Snad mohl b˘t zachován i náhon
a elektrárna mohla pracovat jen s vod-
ním pohonem. V̆ kon by byl nejménû
rovnocenn˘ s novû vybudovanou elekt-
rárnou u âerveného ml˘na, která pra-
cuje témûfi bez dozoru.

Karel Krejãí
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Atleti zaãali sezónu

Mûsíc kvûten je ve znamení prvních
atletick˘ch závodÛ a mítinkÛ, které
startují celou letní sezónu. První mezi-
národní mítink se odehrál v Brnû 18. 5.
pod název Velká cena Brna a Svûtov˘
atletick˘ den. Na nûm se pfiedstavil
letos poprvé sprintér Josef Filla, kter˘
zabûhl 100 m za 11,49 a dobûhl 9.

V í k e n d
17. – 18. 5. byl
téÏ ve znamení
M i s t r o v s t v í
M o r a v y
a Slezska ve
vícebojích, kde
se Ti‰novákÛm
v Tfiinci ob-
zvlá‰tû dafiilo.
V kategorii
star‰ích ÏákyÀ
se v˘raznû
z l e p ‰ i l a
T e r e z a
Du‰ková a v˘konem 3634 b. získala
stfiíbrnou medaili a v leto‰ních reduko-
van˘ch republikov˘ch tabulkách tak po-
vyskoãila na 3. místo (dílãí v˘kony
100 m pfi. – 17,21 s; v˘‰ka 147 cm;
koule 7,81 m; 150 m 20,05 s; dálka
4,68 m; o‰tûp 24,02 m; 800 m 2:48,75).
Zvlá‰tû potû‰itelné je zlep‰ení ve v˘‰ce
a o‰tûpu, rezervy zÛstávají v dálce
a kouli. V juniorech si leto‰ní premiéru
odbyl Luká‰ Pavelka a po tréninkovém
v˘padku po zranûní dosáhl prÛmûrného
v˘konu 4615 b., kdy jen nûkteré dílãí v˘-
kony jsou hodny zfietele. Celkovû to sta-
ãilo na 3. místo, nicménû v Luká‰ov˘ch
moÏnostech je v˘kon o více neÏ tisíc
bodÛ lep‰í! (100 m 12,27 s; dálka 6,16 m;
koule 13,33 m; 400 m 76,22 s; 110 m pfi.
15,66 s; disk 34,95 m; tyã 0, o‰tûp

38,42 m; 1500 m 5.55,68 min). V kate-
gorii Ïen chtûla zúroãit dobrou formu
Tereza Souãková a skonãila 2. i pfies
v˘padek ve v˘‰ce! (100 m pfi.-20,08 s;
v˘‰ka 0 cm; koule 6,98 m; 150 m 29,62 s;
dálka 4,40 m; o‰tûp 29,62 m;
800 m 2:52,82; sedmiboj 2402 b.)

25. 5. 2008 na Mistrovství Moravy
a Slezska jednotlivcÛ v Olomouci koru-
noval dobrou formu z kraje sezóny Josef

Filla. Nejprve
v nejkrat‰ím
sprintu vybo-
joval finále, ve
kterém po za-
váhání na
startu skonãil
4. (11,56 s),
aby pak pfied-
vedl velmi do-
br˘ sprint na
200 m, kde ãa-
sem 22,78 s si
vytvofiil hod-
notn˘ osobák

a získal cenné 3. místo mezi juniory
spolu se splnûn˘m limitem na MâR.

M. S.

Louãení

Dal‰í úspû‰ná sezóna mlad˘ch ti‰-
novsk˘ch basketbalistek skonãila a s ní
pfii‰lo i jedno louãení. Po desetiletém pÛ-
sobení v klubu ve funkci trenéra jsem se
pfiedev‰ím z ãasov˘ch dÛvodÛ rozhodla
ukonãit ãinnost. Zaãínala jsem se „sv˘mi
dûvãaty“ od pfiípravky a postupnû jsme
procházely vûkov˘mi kategoriemi.
VáÏím si toho, Ïe celé druÏstvo tvofií
a tvofiily stabilní hráãky z Ti‰nova
a okolí. Základem na‰eho spoleãného
úspûchu byla vÏdy pfiedev‰ím pracovi-
tost a moÏnost opfiít se o stabilního

Na fotografii vícebojafii: zleva: Pavelka, Du‰ková, Souãková
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a silného sponzora. Myslím, Ïe kdyÏ
hodnotím zpûtnû na‰e v˘sledky, tak se
dají zafiadit do kategorie úspû‰n˘ch.
Posuìte sami:
– 1999 – 2001: pfiípravka + OP mini

dívky

– 2001/2002: OP MINI dívky 16. místo
– 2002/2003: OP ml. Ïákynû 6. místo
– 2003/2004: OP ml. Ïákynû 1.místo
– 2004/2005: úspû‰ná kvalifikace

o Ïákovskou ligu âR, Ïákovská liga
âR st. Ïákynû 16. místo

– 2005/2006: ml. dorostenky
Dorostenecká liga âR 6. místo

– 2006/2007: ml. dorostenky
Dorostenecká liga âR 3. místo
+ st. dorostenky Dorostenecká
liga  âR 8. místo

– 2007/2008: st. dorostenky
Dorostenecká liga âR 6. místo

Role trenéra pfiinesla mnoho
pûkn˘ch záÏitkÛ, spoleãn˘ch radostí
i starostí.

Na závûr bych chtûla popfiát sv˘m
dnes jiÏ b˘val˘m kolegyním a hráã-
kám hodnû sportovních úspûchÛ
a pfiedev‰ím ‰tûstí v soukromém Ïivotû.

ZdeÀka Zemánková

Vzpomínky

Dne 21. ãervna to budou
3 smutné roky co ode‰el
mÛj manÏel pan LUBO·
DRLÍK. Stále vzpomíná
manÏelka Jana. Dûkuji
v‰em za tichou vzpo-
mínku.

Dne 7. ãervna uplynulo sedmé smutné v˘-
roãí, kdy nám navÏdy ode‰el ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek a pradûdeãek
pan LADISLAV KOTOUâEK. S úctou
a láskou vzpomínají manÏelka Marie,
dcera Marta a syn Ladislav s rodinou.

I kdyÏ léta ubíhají,
v srdcích s námi
stále zÛstávají!
Dûkujeme v‰em, ktefií
vûnují tichou vzpomínku
na manÏele RADKA
a MARII GALÁ¤OVI.
Radko, od jehoÏ odchodu
uplynuly 28. 5. 2008 dva
roky a Marie, která ho
10. 6. 2007 následovala.
Na dobré rodiãe, dobrého
dûdu i babiãku, str˘ce
i tetu, milé pfiátele –

stále vzpomíná zarmoucená rodina
a v‰ichni co je znali.
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Inzerce

Prodej bytu v OV 4+1 na Kvûtnici
3. patro, 90 m2, 2 balkony.
Cena: 2.490.000,- Kã. Tel.: 603 172 115

Koupím byt v Ti‰novû.Tel.: 731 114 713

Koupím RD v Ti‰novû. Tel.: 731 114 713

Pronajmu 2+kk, ulice Dlouhá, luxusní
s terasou (praãka, kuch. spotfiebiãe,
vestavûné skfiínû, leti‰tû), cena 8.500,- Kã
vãetnû inkasa.Spûchá. Voln˘ od 16. 6.
Tel.: 603 305 024

Pronajmu byt 1+kk, cena 6.500,- Kã.
Voln˘ ihned. Tel.: 608 822 144

Koupím zahradu nebo pozemek
s moÏností stavby chatky, Ti‰nov a okolí.
Tel.: 602 737 678

Podnikatelé. Nabízím váÏn˘m zájem-
cÛm vhodn˘ stavební pozemek 22x55 m
uprostfied mûsta. Je pro RD k bydlení
a podnikání v sousedství obou nádraÏí.
Nespûchá. Vstfiícná dohoda.
Tel.: 606 952 049

Koupím v˘stroj a v˘zbroj nûmecké
armády z II. svûtové války. Uniformy,
pfiilby, bodáky, knihy, ãasopisy a foto-
grafie z pobytu nûmecké armády
v Ti‰novû a okolí. Tel.: 723 539 270

www.zhubni.info
www.pracedomu.info

Jazyková ‰kola hledá lektora AJ pro
Ti‰nov. Tel.: 777 240 925

Uklidím v odpoledních hodinách
v Ti‰novû a Pfiedklá‰tefií.
Tel.: 776 176 426

Restaurace v Ti‰novû hledá kuchafie,
pomocnou sílu do kuchynû a brigádníky
do obsluhy. Tel.: 603 922 974

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme
do HPP pomocnou sílu do kuchynû
a ãí‰níka/ãí‰nici. Dobré platové pod-
mínky, mlad˘ kolektiv. Tel.: 549 410 461

Dne 22. ãervna 2008
to budou 3 roky, co nás
navÏdy opustil ná‰ drah˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek pan
FRANTI·EK MORAVEC.
Stále vzpomínají man-

Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 21.  6 .  2008 by
oslavil pan JI¤Í KALA
své 64. narozeniny.
Dûkujeme v‰em, ktefií
vzpomenou s námi.
ManÏe lka  a dcery
s rodinami.
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