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Vítání prvÀáãkÛ mezi ãtenáfie
v mûstské knihovnû.
Foto: D. K.
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 03/2010 konaného
dne 3. ãervna 2010

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Pfiijetí dotace z rozpoãtu JMK ve v˘‰i
Kã 200.000,- na projekt „Restauro-
vání sgrafitové v˘zdoby fasády rad-
nice a oprava vûÏe radnice v Ti‰novû“
za podmínek návrhu smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpoãtu JMK.

3. Pfiijetí dotace od Ministerstva práce
a sociálních vûcí ve v˘‰i Kã 670.000,-
na podporu prorodinn˘ch aktivit
a opatfiení za podmínek stanoven˘ch
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4. „Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova âR“ uza-
vfienou se Státním zemûdûlsk˘m in-
tervenãním fondem, jejímÏ pfiedmû-
tem je oprava lesní cesty Kvûtnice dle
pfiedloÏeného návrhu.

5. Pfiijetí dotace od Ministerstva financí
ve v˘‰i Kã 285.626,- na zabezpeãení
ãinností vykonávan˘ch v oblasti
sociálnû-právní ochrany dûtí.

6. Pfiijetí dotace od Ministerstva zemû-
dûlství ve v˘‰i Kã 475.380,- na ãin-
nost odborného lesního hospodáfie.

7. Pfiijetí dotace od Ministerstva financí
ve v˘‰i Kã 209.000,- na zabezpeãení
voleb do Poslanecké snûmovny âR.

8. Pfiijetí dotace od Ministerstva zemû-
dûlství ve v˘‰i 3.200,- na v˘sadbu
minimálního podílu melioraãních
a zpevÀujících dfievin.

9. V rámci schváleného rozpoãtu mûsta
na rok 2010 poskytnutí pfiíspûvku
na provoz M· Horova ve v˘‰i
Kã 600.000,- na pofiízení vybavení M·.

10. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nova
ã. 2/2010 k 03.06.2010 dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

11. Prominutí poplatku z prodlení pfii
placení nájemného z mûstského bytu
pro paní Ludmilu Novotnou, bytem
Ti‰nov dle pfiedloÏeného návrhu.

12. Prodej bytu ã. 1717-2 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû nejvy‰‰í na-
bídce, tj. Radku Slámovi, bytem
Ti‰nov za cenu Kã 707.707,-
a úhradu nutn˘ch nákladÛ spoje-
n˘ch s prodejem, danû z pfievodu
nemovitostí a zÛstatkové ãásti fondu
oprav ke dni prodeje bytové jedno-
tky. Pro pfiípad odmítnutí zájemce
se stanovuje následující pofiadí:
2. Edita Brnková, bytem Ti‰nov
3. ManÏelé Jana a Dalibor

JirkÛvovi, bytem Lomnice-Brusná 
13. Pravidla prodeje bytÛ z majetku

mûsta Ti‰nova dle pfiedloÏeného
návrhu.

14. Vyhlá‰ení zámûru prodeje bytÛ
podle zákona ã. 72/1994 Sb., v plat-
ném znûní a Pravidel prodeje bytÛ
z majetku mûsta Ti‰nova schvá-
len˘ch ZM dne 03.06.2010, v plat-
ném znûní jejich souãasn˘m ná-
jemcÛm a to:

– bytová jednotka ã. 1718/2 v I. patfie
budovy ãp. 1718 v ulici Kvûtnická

– bytová jednotka ã. 1718/6 ve III. patfie
budovy ãp. 1718 v ulici Kvûtnická

– bytová jednotka ã. 1723/1 v I. patfie
budovy ãp. 1723 v ulici Kvûtnická

– bytová jednotka ã. 991/14 ve IV. patfie
budovy ãp. 991 v ulici Halasova

– bytová jednotka ã. 992/15 v VII. patfie
budovy ãp. 992 v ulici Halasova

– bytová jednotka ã. 993/17 v V. patfie
budovy ãp. 993 v ulici Halasova

– bytová jednotka ã. 993/22 v VII. patfie
budovy ãp. 993 v ulici Halasova
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– bytová jednotka ã. 995/7 ve III. patfie
budovy ãp. 995 v ulici Halasova

– bytová jednotka ã. 997/17 v V. patfie
budovy ãp. 997 v ulici Halasova

– bytová jednotka ã. 1670/1 v pfiízemí
budovy ãp. 1670 v ulici Králova

– bytová jednotka ã. 1670/2 v pfiízemí
budovy ãp. 1670 v ulici Králova

– bytová jednotka ã. 1678/5 v I. patfie
budovy ãp. 1678 v ulici Králova

– bytová jednotka ã. 1678/6 ve II. patfie
budovy ãp. 1678 v ulici Králova

15. Vyhlá‰ení zámûru prodeje tfiípokojo-
vého bytu ã. 1722-3 v prvním patfie
domu ãp. 1722, 1723, 1724 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû o v˘mûfie
71,96 m2 + balkon 2,27 m2 + sklep
3,50 m2.

16. Podmínky prodeje tfiípokojového
bytu ã. 1722-3 v prvním patfie domu
ãp. 1722, 1723, 1724 na ulici
Kvûtnická v Ti‰novû o v˘mûfie 71,96
m2 + balkon 2,27 m2 + sklep 3,50 m2

ve smyslu ãl. III. odst. 5 Pravidel
k prodeji bytÛ z majetku mûsta
Ti‰nova, tzn. obálkovou metodou
jako volného bytu nejvy‰‰í nabídce.
Pro pfiípad, Ïe nejvy‰‰í cenová na-
bídka nedosáhne 70 % ceny pfied-
mûtné bytové jednotky stanovené
znaleck˘m posudkem zpracovan˘m
podle vyhlá‰ky pro oceÀování nemo-
vitostí platné v dobû konání v˘bûro-
vého fiízení, vyhrazuje si mûsto
Ti‰nov, jako prodávající, ukonãit v˘-
bûrové fiízení bez v˘bûru kupujícího.
Podmínkou v˘bûru kupujícího je rov-
nûÏ jeho závazek, Ïe pfied podpisem
fiádné kupní smlouvy pfievezme ruãi-
telsk˘ závazek vÛãi úvûrující bance
vztahující se k pfiedmûtné bytové jed-
notce z titulu poskytnutí úvûru na re-
vitalizaci domu, v nûmÏ se nabízená
jednotka nachází. Kupující je povi-
nen uhradit vedle kupní ceny bytové

jednotky nutné náklady spojené
s prodejem, daÀ z pfievodu nemovi-
tostí, zÛstatkovou ãást fondu oprav.

17. Doplnûní pana Norberta Vaja,
bytem Ti‰nov, do uÏ‰ího v˘bûru Ïa-
datelÛ o byt na I. pololetí roku 2010.

18. Odpis pohledávky ve v˘‰i
Kã 38.111,- po panu Lubomíru
Bandovi, bytem Ti‰nov z dÛvodu
úmrtí dluÏníka.

19. Smûnu pozemkÛ v k.ú. Ti‰nov: ãásti
parc. ã. st. 886/1 podle GP oznaãené
parc. ã. 2710 o v˘mûfie 41 m2, ãásti
parc. ã. st. 886/1 podle GP oznaãené
jako díl „a“ o v˘mûfie 73 m2 a ãásti
parc. ã. st. 886/2 podle GP oznaãené
jako díl „b“ o v˘mûfie 11 m2 ve vlast-
nictví spoleãnosti KAPPEL INC.,
s. r. o., se sídlem v Brnû za pozemky
parc. ã. 2053/3 o v˘mûfie 298 m2

a parc. ã. 2053/20 o v˘mûfie 708 m2

ve vlastnictví mûsta Ti‰nov, za pod-
mínek smûnné smlouvy, která tvofií
pfiílohu ã. 11.1 zápisu.

20. Uzavfiení Smlouvy o uzavfiení bu-
doucí smûnné smlouvy mezi mûstem
Ti‰nov a manÏely Stanislavem
a Jaroslavou Helanov˘mi, bytem
·tûpánovice, dle podmínek smlouvy,
která tvofií pfiílohu ã. 11.3 zápisu.

21. Prodej ãásti pozemku v k.ú. Ti‰nov
parc. ã. 2319/1 Ing. Franti‰ku
Machovi, bytem Ti‰nov za kupní
cenu ve v˘‰i 500,- Kã/m2 + úhrada
nákladÛ spojen˘ch s prodejem,
vãetnû danû z pfievodu nemovitosti.

22. Smûnu pozemkÛ v k.ú. Ti‰nov: ãástí
parc. ã.  2466/219 podle GP oznaãe-
n˘ch parc. ã. 2466/474 o v˘mûfie
9 m2, parc. ã.  2466/475 o v˘mûfie
10 m2 a parc. ã. 2466/476 o v˘mûfie
9 m2, ãásti parc. ã. 2466/425 podle
GP oznaãené parc. ã. 2466/478 o v˘-
mûfie 4 m2, ãástí parc. ã. 2466/431
podle GP oznaãen˘ch parc.
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ã. 2466/479 o v˘mûfie 1 m2, parc.
ã. 2466/480 o v˘mûfie 11 m2, parc.
ã. 2466/481 o v˘mûfie 9 m2, parc.
ã. 2466/482 o v˘mûfie 9 m2 a parc.
ã. 2466/483 o v˘mûfie 14 m2, ãástí
parc. ã. 2466/331  podle GP oznaãe-
n˘ch parc. ã. 2466/491 o v˘mûfie
6 m2, parc. ã. 2466/492 o v˘mûfie 4 m2

a parc. ã. 2466/493 o v˘mûfie 8 m2

a ãásti parc. ã. 2466/425 podle GP
oznaãené parc. ã. 2466/495 o v˘mûfie
4 m2 ve vlastnictví mûsta Ti‰nov za
parc. ã. 2466/454 o v˘mûfie 55 m2

a parc. ã. 2466/459 o v˘mûfie 43 m2 ve
vlastnictví spoleãnosti Nûmec Jifií,
stavitel s. r. o., se sídlem v Brnû.

23. Marcelu Ma‰kovou, Vûru Králíko-
vou a Zdenku Královou do funkce
pfiísedícího Okresního soudu Brno-
-venkov na funkãní období let 2010
– 2014.

24. Uzavfiení dohod o spolupráci na pro-
jektu „Vzdûlávání v eGON centru
MûÚ Ti‰nov“ s obcemi: Bukovice,
Dolní Louãky, Drahonín, Hluboké
Dvory, LaÏánky, Ol‰í a souãasnû po-
vûfiuje starostu mûsta podpisem
tûchto dohod za podmínek uvede-
n˘ch v pfiiloÏeném vzoru.

25. Smlouvu o spolupráci na vydání pro-
pagaãního materiálu s mûstysem
Lomnice.

26. Smlouvu o sdruÏení prostfiedkÛ na
spoleãnou jednotku poÏární ochrany
s obcí Unín dle pfiedloÏeného ná-
vrhu.

ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemkÛ v k.ú. Ti‰nov parc.

ã. st. 355 o v˘mûfie 376 m2 a parc.
ã. 201 o v˘mûfie 4 653 m2 manÏelÛm
Janû a Jifiímu  Nûmcov˘m, bytem
Ti‰nov.

2. Prodej ãásti pozemku v k.ú. Ti‰nov
parc. ã. 1772/5 o v˘mûfie cca 90 m2

Ladislavu Havlátovi, bytem Ti‰nov.

3. Prodej ãásti pozemku v k.ú. Ti‰nov
parc. ã. 2279/1 spoleãnosti MALTEA,
a. s., se sídlem v Ti‰novû.

4. Pofiízení zmûny platného ÚPN SÚ
Ti‰nov v lokalitû b˘valé cihelny Na
Trnci v Ti‰novû, kterou ve sv˘ch
shodn˘ch návrzích na pofiízení zmûny
poÏaduje 737 obãanÛ mûsta Ti‰nova.

ZM odkládá:
1. Rozhodnutí o pfiípadném prodeji po-

zemkÛ do vlastnictví majitelÛ za-
hradních chat v lokalitû pod garáÏemi
na Trnci do doby schválení nového
územního plánu mûsta Ti‰nova.

ZM má následující pfiipomínky
k dokumentaci EIA – posouzení vlivu
na Ïivotní prostfiedí („Energetické
centrum na zpracování bioodpadÛ
Ti‰nov“):
1. ¤e‰it protipovodÀovou ochranu ve

vztahu k toku Lubû bez ohledu na
plánovanou rekonstrukci komuni-
kace vedoucí podél areálu.

2. V dokumentaci postrádáme fie‰ení,
jak˘m zpÛsobem bude kompenzována
sezónnost vstupních surovin (tráva,
listí) do procesu v dobû, kdy nebudou
tyto suroviny k dispozici.

3. Ve stávající dokumentaci postrádáme
posouzení moÏnosti souÏití zámûru se
stávající stfielnicí.

4. V ãásti G – shrnutí (4. odstavec)
nedoporuãujeme uvádût suroviny, se
kter˘mi zámûr dle pfiedchozích
informací z dokumentace skuteãnû
nepoãítá (napfi. hnÛj, kejda, uhynulá
zvífiata). PoÏadujeme jednoznaãnû vy-
jmenovat Ïivoãi‰né produkty, které se
zpracovávat nebudou.

5. V dal‰ích stupních projektové doku-
mentace poÏadujeme jako zásadní
pfiedloÏení detailnû zpracovaného
provozního a havarijního fiádu.
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6. Dobu naváÏení surovin poÏadujeme
omezit do 18.00 hod.

7. Ve v˘stupech pfii fázi v˘stavby ne-
mÛÏe produkovat právnická osoby
12 tun smûsn˘ch komunálních od-
padÛ, tyto odpady musí b˘t uvedeny
pod jin˘mi katalogov˘mi ãísly.

8. PoÏadujeme dÛslednû provûfiit vûro-
hodnost v˘sledkÛ pfiedloÏené pa-
chové studie. Ve stávající dokumen-
taci povaÏujeme posouzení vlivÛ na
zdraví obyvatel za nedostateãné.
PoÏadujeme jeho dopracování.

9. V kapitole „C.II.7. Fauna, flóra,
ekosystémy“ postrádáme hodnocení
vlivu zámûru na okolí.

10. V kapitole „D.I.9. Vlivy na hmotn˘
majetek a kulturní památky“ postrá-
dáme vliv na sousedící zahrádkáfi-
skou kolonii a dotãené nemovitosti.
Nebyly dostateãnû vyhodnoceny také
socio-ekonomické vlivy na okolí.

11. PoÏadujeme doloÏit majetkovou
strukturu spoleãnosti investora
a provozovatele.

12. PoÏadujeme provûfiit, Ïe stavba je
umístûna v souladu s platn˘m
UPN SÚ a trvat na dodrÏení ekolo-
gick˘ch standardÛ platn˘ch pro
oznaãení plochy Vp/x.

13. PoÏadujeme specifikovat svozovou
oblast vstupních surovin a pozemky,
na kter˘ch bude aplikován digestát.

ZM trvá:
1. Na dÛsledném projednání v‰ech

fiádnû podan˘ch pfiipomínek v pro-
cesu EIA – posouzení vlivu na Ïivotní
prostfiedí („Energetické centrum na
zpracování bioodpadÛ Ti‰nov“) od ob-
ãanÛ mûsta Ti‰nova a obãansk˘ch
sdruÏení  registrovan˘ch na území
mûsta Ti‰nova.

ZM  ukládá RM:
1. Odboru územního plánování a sta-

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

2. Zadat zpracování nové nezávislé pa-
chové a rozptylové studie území
dotãeného  plánovan˘ zámûrem v˘-
stavby „Energetického centra na
zpracování bioodpadÛ Ti‰nov“ a zve-
fiejnit vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na
dodavatele i jeho v˘sledek na interne-
tov˘ch stránkách mûsta.

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

Ti‰nova do 27. 5. 2010.
2. Hospodafiení mûsta k 31. 3. 2010.
3. Zprávu o hospodafiení – lesy za rok

2009.
4. Zápis z otevírání obálek a vyhodnoce-

ní nabídek majetkovou komisí ze dne
6. 4. 2010 ve vûci prodeje bytu ã. 2
v domû ãp. 1717 na ulici Kvûtnická
v Ti‰novû.

5. Zápis ã. 2/2010 ze schÛze finanãního
v˘boru ze dne 12. 5. 2010.

6. Zápis ã. 2/2010 ze schÛze kontrolního
v˘boru ze dne 24. 3. 2010.

7. Zápis ã. 1/2010 ze schÛze V̆ boru pro
Komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 7. 4. 2010.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
místostarosta
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MûKS Ti‰nov

pfieje v‰em obãanÛm mûsta pûkné
prázdniny a tû‰í se na Va‰i pfiítomnost
pfii sv˘ch akcích v sezónû 2010-2011. 

Na nûkteré z nich Vás zveme jiÏ nyní
prostfiednictvím následujících fiádkÛ...

Program KPH 2010-2011

22. záfií 2010 Martin Vojtí‰ek – klavírní recitál
13. fiíjna 2010 Bohuslav Matou‰ek – housle, Renata Arda‰evová – klavír,

Ladislav Lakom˘ – mluvené slovo (komorní hudba a kores-
pondence Bohuslava MartinÛ)

10. listopadu 2010 âe‰tí komorní sólisté, umûleck˘ vedoucí Ivan Matyá‰
15. prosince 2010 Janáãkovo kvarteto
26. ledna 2011 PraÏské kytarové kvarteto

9. února 2011 Orbis trio: Petra Vilánková – housle, Petr Malí‰ek – violoncello,
Stanislav Gallin – klavír

23. února 2011 Milan Svoboda – klavírní recitál (kompozice a improvizace)
23. bfiezna 2011 Lumír Vanûk – fagot, Marie VaÀková – hoboj, Pavel Müller

– anglick˘ roh, Ludmila âermáková – klavír
13. dubna 2011 Hana Jouzová – harfa, Vojtûch Jouza – hoboj, anglick˘ roh
11. kvûtna 2011 Ti‰novsk˘ komorní orchestr



Kultura v Ti‰novû

7TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2010

Libu‰ina galerie
v Malhostovicích

Prázdninová obrazárna ãervenec
– srpen vystavuje více neÏ 40 autorÛ
z âech i Moravy. Obrazy, keramika,
plastiky.

Na pátek 13. srpna pfiipravujeme
hodov˘ koncert.

Také Vás srdeãnû zveme na v˘stavu
obrazÛ do romantického zámeãku
Randez-vous v Lednicko-valtickém
areálu.

LETNICE – Libu‰e Vyskoãilová
a Juro Doviãín.

V̆ stavu obrazÛ otevíráme vernisáÏí
2. ãervence v 18 hodin prohlídkou
zámeãku.

Libu‰e Vyskoãilová
v˘tvarnice, galeristka

Nová v˘stava na ÎernÛvce

Od 1. ãervence 2010 mÛÏete
v Domovû sv. AlÏbûty na ÎernÛvce
nav‰tívit novou v˘stavu fotografií
P. Václava Trmaãe „Zvífiata zblízka“.

P. Václav Trmaã, ti‰novsk˘ rodák,
tentokrát zavítal s fotoaparátem do
ZOO Le‰ná a na Svat˘ Kopeãek. Jsou
to vût‰inou pohledy „do tváfie“ savcÛ
a ptákÛ, takov˘ stfied mezi detailem
a obvykl˘m pohledem na celé zvífie.
Jedná se o opravdu zdafiil˘ pokus foto-
grafa – krajináfie „odskoãit si“ k jinému
tématu. Nûkdo  moÏná poprvé díky
tûmto fotografiím zjistí, Ïe Ïirafa má
modr˘ jazyk. Doufáme, Ïe v˘stava bude
nejen  pro na‰e klienty mal˘m v˘letem
do ZOO. Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰íme do
15. záfií 2010.

J. Pafiízková

III. roãník Letní sborové
dílny v Lomnici zve na své
koncerty

Letní sborová dílna
v Lomnici se jiÏ pomalu
stává tradicí. DÛkazem je
toho zejména mnoÏství
úãastníkÛ z celé repub-

liky. Neodrazuje je ani dálka, kterou
pak musejí na Moravu zdolat. Mnohdy
je to témûfi pfies celou republiku, ale
milé na tom je, Ïe nelitují. PfiijíÏdí
znovu a je‰tû s kamarády. V pfiedchozích
dvou roãnících, kdy se otevfielo po dvou
ateliérech, se v Lomnici kaÏdoroãnû vy-
stfiídalo pfies 50 zpûvákÛ. Z pÛvodních
dvou meziÏánrov˘ch ateliérÛ v roce
2009 byl jeden nahrazen  jazzov˘m,
kter˘ vedl Martin Mike‰ z Voxtetu
Tfie‰È. Ukázalo se, jak populární a vy-
hledávan˘ je tento Ïánr. Proto v leto‰-
ním je otevfien znovu jak meziÏánrov˘
(Katarína Ma‰lejová – od 2005 pÛsobí
jako asistentka dirigenta J. Kyzlinka
v Brnûnském akademickém sboru a od
února roku 2008 je umûleckou vedoucí
DPS PRIMAVERA. Sbory pod jejím ve-
dením dosahují vysoké kvality a získá-
vají v˘znamná uznání a ocenûní doma
i v zahraniãí, napfi. Polsko, Lucembur-
sko, Slovensko, Itálie, Slovinsko atd.),
tak i jazzov˘ ateliér (Martin Mike‰ – ve-
doucí vokální skupiny Voxtet, ãlen pû-
veckého sdruÏení Campanula Jihlava
a kapely LASO). Novinkou je meziÏán-
rov˘ II, kterého se ujala MUTr. Dada
Klementová – skladatelka, klavíristka
a uãitelka ansámblového zpûvu muziká-
lov˘ch roãníkÛ JAMU v Brnû.

Letní sborovou dílnu LSD v Lomnici
pofiádá LSDa – Lomnick˘ Sbor
Disharmonick˘ch amatérÛ. Tradiãnû se
v˘uka odehrává v prostorách lomnického
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zámku a závûreãn˘ koncert v‰ech ate-
liérÛ poté v místní synagoze. UÏ nyní
jsou nachystány doprovodné programy,
mezi nimi ·ansonov˘ koncert Soni
Jánové, ãlenky muzikálové scény
Mûstského divadla v Brnû a Dadatria
(Petra Klementová – flétna, Vít ·ujan
– kontrabas, Dada Klementová – piano,
aranÏmá, autorka písní). Koncert pro-
bûhne v nedûli 4. ãervence ve 20.00 v sy-
nagoze v Lomnici. Závûreãn˘ koncert
sborov˘ch ateliérÛ se uskuteãní v úter˘
6. ãervence ve 14. 00 v synagoze, na kte-
rém vystoupí LSDa Lomnice, Domino
Tábor, MeziÏánrov˘ at. I – K. Ma‰lejová,
MeziÏánrov˘ at. II – MUTr. Dada
Klementová, Jazzov˘ ateliér – Martin
Mike‰.

Poãet úãastníkÛ LSD 2010 je 85
z 12 krajÛ âR.

Ve‰keré dal‰í informace naleznete
na www.lsda.cz.

(BP)

Vítání prvÀáãkÛ

Mimofiádnû pûkného pfiijetí mezi ãte-
náfie knihovny se dostalo 17. ãervna prv-
ÀáãkÛm ze Z· 28. fiíjna, Z· Smí‰kova
a Z· Pfiedklá‰tefií. Celé sváteãní dopo-
ledne probíhalo v pohádkové atmosféfie
a bylo odmûnou za snaÏení bûhem prv-
ního roku ‰kolní docházky. Nejednou
museli malí Ïáãci prokázat svou samo-
statnost a nebylo vÏdy pro nû jednodu-
ché nauãit se v‰echna písmenka, pak je
poskládat do slabik, slov a vût. A moÏná
je‰tû vût‰í práci jim dalo psaní, ale
zvládli i poãítání a osvojili si i fiadu ná-
vykÛ, které jsou dÛleÏité pro to, aby
byli dobr˘mi Ïáky. Dnes jsou samostat-
n˘mi ãtenáfii a jejich uãitelkám patfií po-
dûkování za to, Ïe je po celou první tfiídu
provázely svou trpûlivostí.

A b˘t ãtenáfiem je velká událost ne-
jen pro nû, jejich rodiãe, ale i pro na‰i
knihovnu. Pro dûti byla napsána spousta
krásn˘ch knih, ve kter˘ch spoleãnû mÛ-
Ïeme hledat trochu zábavy, dobrodruÏ-
ství, ale také v nich najdeme nejedno
pouãení a moudrost. Velk˘ pohádkáfi by
fiekl, Ïe pohádka pfiispívá k porozumûní
mezi lidmi a Ïe pohádky nás posilují pro
nepohádkov˘ Ïivot.

O tom je pfiesvûdãil i následující pro-
gram. Dûti zhlédly pohádku Snûhurka
a sedm trpaslíkÛ, kterou pfiedvedl
Nedvûdick˘ pûveck˘ sbor – Cvrãci.
Pohádkov˘ pfiíbûh bratfií GrimmÛ byl
opfieden˘ písnûmi znám˘mi z filmové
podoby z dílny Walta Disneye. Malé zpû-
váky a herce potû‰ilo, Ïe mohli pfiedvést
svoje premiérové pfiedstavení.

Nedvûdick˘ pûveck˘ sbor zaãal fun-
govat na pfielomu roku 2002/03 a za tu
dobu pfiedstavil nejeden titul, jako napfi.
Mrazík, Îiv˘ Betlém, Budulínek a âer-
vená Karkulka nebo zimní pfiíbûh
Snûhulák hledá Snûhulaãku. Podûko-
vání patfií pfiedev‰ím sbormistryni
Petfie Glosr Cvrkalové, jejich jedineãné
vystoupení pfiispûlo k neopakovatelné
atmosféfie, která byla umocnûná pro-
stfiedím na‰í krásné atriové zahrady.

Na závûr jsme spoleãnû s pohádko-
v˘mi bytostmi pfiedali ÏákÛm upomín-
kové listy, které  dûti mohou vyuÏít jako
první ãtenáfisk˘ deníãek. Jeho titulní
stranu zdobí pohádkov˘ strom, kter˘
pro dûti nakreslil ti‰novsk˘ ilustrátor
a v˘tvarník Libor Balák. Do nûj si mo-
hou na památku vepsat svoje první sa-
mostatnû pfieãtené kníÏky. Pohádkov˘
list malého ãtenáfie tak zachytí jejich
první krÛãky na cestû za knihou. A my
v‰ichni prvÀáãkÛm pfiejeme, aby neztrá-
celi nad‰ení a dlouho zÛstávali v pohád-
kovém kraji, kde se dûjí divy a zázraky.

Marie ·ikolová
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Matefiské centrum Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

Matefiské centrum
Studánka Vám pfieje
krásn˘ ãas prázdnin
a rodinn˘ch dovolen˘ch!

Od 28. ãervna do 11. ãervence je
Matefiské centrum Studánka z provoz-
ních dÛvodÛ uzavfiené.

V t˘dnu od 12. ãervence bude za-
hájen prázdninov˘ provoz s následují-
cím programem:
KaÏdé úter˘:

9.00 – 12.00 Volná herna (Pfiijìte po-
b˘t do prostor matefiského centra, dûti
si zde mohou pohrát a Vy si mÛÏete po-
povídat s pfiáteli nebo si pÛjãit zajíma-
vou kníÏku z na‰í knihovniãky.)

10.00 – 11.00 KrouÏek (Budou se
stfiídat krouÏky Zpívánky, Kulí‰ci,
Skfiítci, pestr˘ program pro dûti od vûku
1 rok – 6 let, cviãení, zpívání, jednodu-
ché v˘tvarné práce.)

15.00 – 18.00 Volná herna 

KaÏdou stfiedu:
9.00 – 12.00 Volná herna 
10.00 – 11.00 Brouãci (Cviãení pro

dûti do jednoho roku, maminky si v do-
provodu fiíkanek a básniãek s miminky
zacviãí a pohrají, miminka namasírují
i pohladí.)

KaÏd˘ ãtvrtek
8.30 – 10.30 Angliãtina pro dûti

Helen Doron (pro úãastníky kurzu)
9.00 – 12.00 Volná herna
17.00 – 17.45 Cviãení pro tûhotné

(pod vedením porodní asistentky
Bc. Radky MÀaãkové)

17.45 – 18.45 Teoretická pfiedporod-
ní pfiíprava (pod vedením porodní asi-
stentky Bc. Radky MÀaãkové)

Sledujte na‰e webové stránky
www.studanka.webzdarma.cz, v rámci
Volné herny v úter˘ a ve ãtvrtek budeme
v nepravideln˘ch termínech pofiádat
zajímavé dílniãky pro rodiãe i dûti.

Po domluvû je moÏné v matefiském
centru i v dobû prázdnin uspofiádat

V˘stavy

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

Jinde

Datum Akce Místo
4. 7. ·ansonov˘ koncert Soni Jányové (20 hod) synagoga Lomnice
6. 7. Závûreãn˘ koncert sborov˘ch ateliérÛ (14 hod) synagoga Lomnice
1. 7. – 15. 9. Václav Trmaã – Zvífiata zblízka (fotografie) Domov sv. AlÏbûty
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rodinnou oslavu nebo jiné setkání
s Va‰imi blízk˘mi. Kontaktujte nás vãas
na e-mailu studanka@atlas.cz nebo na
telefonu 603/918 524.

Kurz pfiedporodní pfiípravy
Registrovaná porodní asistentka

a laktaãní poradkynû Bc. Radka
MÀaãková Vás pfiipraví jak po fyzické,
tak psychické stránce na porod Va‰eho
dûÈátka, období po porodu a kojení.
Cviãení pro tûhotné: kaÏd˘ ãtvrtek
17.00 – 17.45
– provádíme uvolÀovací a následnû po-

silovací cviky namáhan˘ch partií (zá-
da, pánevní dno, bfii‰ní svaly, stehen-
ní a h˘Ïìové svaly, prsní svaly, klenba
chodidel…), cviky na podporu krevní-
ho obûhu, dechová cviãení, nácvik ko-
ordinovaného d˘chání k porodu, rela-
xaci aj. 

Teoretická pfiíprava: ãtvrtek 17.45
– 18.45, nutno objednat dopfiedu
telefonicky ãi e-mailem 
– 10 t˘denní kurz Vám poskytne infor-

mace o tûhotenství, porodu, ‰estine-
dûlí, kojení a péãi o dítû, souãástí
tohoto cyklu lekcí je také jedna lekce
pro pfiípravu párÛ k porodu neboli
lekce pro tatínky.

Pro tûhotné Ïeny na konci tûhoten-
ství nabízí také individuální pfiedporod-
ní pfiípravu. Více informací telefonicky!

Pfiijìte naãerpat energii, posílit svoji
dÛvûru v sebe sama a radovat se spo-
leãnû s ostatními tûhotn˘mi z toho
nejkrásnûj‰ího období, kdy ve Vás roste
nov˘ Ïivot!
Pro jakékoli informace volejte:
737 365 989 nebo pi‰te:
RadkaMnackova@seznam.cz
www.mamkysbrisky.webnode.cz

Zahradní slavnost

Ve ãtvrtek 10. 6.
jste mohli – pokud
jste procházeli ko-
lem zahrady ‰koly
na Smí‰kovû ulici

– sledovat neobvykl˘ ruch. A co víc,
mohli jste vejít i dál, na na‰i Zahradní
slavnost. Zváni byli v‰ichni, hlavnû
v‰ak dûti a dûtiãky, mámy i babiãky,
tatínci, ba i miminka v koãárcích.
Nejnápaditûj‰í pfii‰li pfievleãení za prin-
cezny, piráty, indiány, zvífiátka, kouzel-
níky, víly a vodníky a jinou havûÈ z fií‰e
fantazie. âekali na nû star‰í spoluÏáci
a spoluÏaãky a paní uãitelky (tentokrát
i ony témûfi k nepoznání zmûnûné).
Provádûli je ma‰karními promenádami
(od nejmen‰ích dûtiãek aÏ po páÈáky),
mûli pro nû pfiipraveno nûkolik stano-
vi‰È s populárními i dosud nevyzkou‰e-
n˘mi úkoly, podávali osvûÏující nápoje
a rozdávali dáreãky, sladkosti i diplomy.
Díky patfií tûm, ktefií se nezalekli horka
a vyuÏili odpoledne k hravé náv‰tûvû
‰koly. Dûkujeme za to, Ïe je na‰e ‰kolní
zahrada tak bájeãn˘m a vlídn˘m útoãi‰-
tûm. Jsme vdûãní v‰em, ktefií pfiispûli
svou pomocí. Dûkujeme také mûstu
Ti‰nov, které tuto akci laskavû spolufi-
nancovalo z prostfiedkÛ, které, jak
moÏná víte, získalo za 1. místo v soutûÏi
Obec pfiátelská rodinû. Takov˘m pfiátel-
sk˘m setkáním se rozhodnû nebraÀme.

pk, Z· Ti‰nov, Smí‰kova

Slavnost slabikáfie

JiÏ podruhé jsem mûla moÏnost nav-
‰tívit Slavnost slabikáfie první tfiídy na
Z· Smí‰kova. Poprvé pfied dvûma lety
jsem slavnost proÏívala se svoji prvoro-
zenou dcerkou, nyní podruhé se synem
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a jak se fiíká – do tfietice v‰eho dobrého
– za pár let, snad se sv˘m tfietím po-
tomkem. Doufám, Ïe bude opût tak
fantasticky pfiipravená, jako ty pfiede-
‰lé. Je úÏasné vidût a sly‰et malé prv-
Àáãky, s jak˘m nad‰ením zpívají, poãí-
tají a hlavnû dokáÏí ãíst. Milí pfiátelé,
není to ale samo sebou! Za v‰e, co na‰e
dûti umí, patfií obrovsk˘ dík obûtav˘m,
usmûvav˘m, ale hlavnû trpûliv˘m uãi-
telkám, které se budoucím dospûlákÛm
tak vûnují. Za v‰echno jim patfií veliké
DùKUJEME.

Za rodiãe 1. tfi. Z· Ti‰nov, Smí‰kova

Druháci ze Z· Smí‰kova
opût nav‰tívili hasiãe
v Ti‰novû

V rámci poslední doplÀující hodiny
projektu Hasík nav‰tívili dne 15. 6.
2010 Ïáci druh˘ch tfiíd z ti‰novské zá-
kladní ‰koly Smí‰kova poÏární stanici
v Ti‰novû. Îáci si bûhem tohoto dopo-
ledne zopakovali informace, které zís-
kali bûhem pfiede‰l˘ch dvou hodin
‰kolní v˘uky v minul˘ch mûsících.
Pfii náv‰tûvû poÏární stanice se mohli
seznámit s ãinností hasiãÛ, hasiãskou
v˘strojí a v˘zbrojí, podívat se do útrob
hasiãské stanice, kde se hasiãi nejenom
‰kolí, cviãí a oblékají k zásahu, ale kde
také v noci odpoãívají. Dále si mohli

Ïáci zkusit, jak se hasí jednoduch˘mi
hasebními prostfiedky („dÏberovka“)
a jaké je to za volantem hasiãského auta.

Na závûr prohlídky jim hasiãi uká-
zali, jak se hasí poÏár lesního porostu ãi
trávy lafetovou proudnicí. U tûchto po-
ÏárÛ zasahují ti‰nov‰tí hasiãi nejãastûji.

Za dûti, jejich paní uãitelky a in-
struktory Hasíka dûkuji veliteli poÏární
stanice Ti‰nov panu npor. Ing. Stein-
hauserovi a ochotn˘m hasiãÛm ze smûny
„C“ za uspofiádání krásného dopoledne,
z kterého si Ïáci odnesou informace
o tom, co dûlat pfii poÏáru ãi dopravní
nehodû. Dûti mûly také moÏnost poznat,
Ïe hasiãi jsou milí a pfiátel‰tí lidé, ktefií
jsou tu pro to, aby lidem pomáhali.

por. Ing. Jan Hrdliãka

Hasík „oãima druhákÛ“

V úter˘ 15. 6. jsme se vypravili
k hasiãÛm. Strávili jsme u nich celé do-
poledne a hasiãi nám ukázali plno vûcí
– ochrann˘ oblek, helmu, d˘chací pfií-
stroj s bombou. Hasiãské obleãení jsme
si mohli vyzkou‰et. KlukÛm i holkám se
líbila hasiãská auta a také to, Ïe jsme si
je mohli prolézt. Vidûli jsme i dÛm, kde
se hasiãi pfiipravují, oblékají a odpoãí-
vají. Bylo tam i operaãní stfiedisko.
Je tam tolik tlaãítek! Jeden ‰ikovn˘
hasiã nám ukázal, jak se sjíÏdí po tyãi.
Víte, Ïe hasiãi mají posilovnu a sami si
perou obleãení? A kdyÏ mají voln˘ ãas,
také se uãí a cviãí. Super bylo stfiíkání
hadicí na neprav˘ oheÀ. Hasiãi musí b˘t
zdraví a silní, jejich povolání se nám
moc líbí. V‰ichni jsme si to skvûle uÏili!

Ze slohov˘ch prací ÏákÛ 2.A, 2. B

Jménem dûtí dûkujeme instrukto-
rÛm por. Mgr. Svûtlanû Macháãkové
a por. Ing. Janu Hrdliãkovi za skvûle



RÛzné

12 TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2010

pfiipraven˘ program HASÍK (preven-
tivnû v˘chovn˘ program v oblasti po-
Ïární ochrany). Také dûkujeme v‰em
hasiãÛm, ktefií  se obûtavû vûnovali celé
dopoledne dûtem.

Mgr. Rita Váchová,
Mgr. Lenka ·mardová,

Z· Smí‰kova

Pfii‰el ãas  jahod, koupání,
vysvûdãení a hlavnû – ãas
prázdnin!

Na léto se v‰ichni
jistû moc tû‰í.
Je‰tû neÏ v‰ak
zaãne ta pravá

prázdninová atmosféra, je zde opût ko-
nec ‰kolního roku a s ním více ãi ménû
radostnû oãekávané vysvûdãení. Pfiíchod
tepl˘ch letních dnÛ avizuje kaÏdoroãnû
konec ‰koly a nejinak tomu bylo i letos.
Poslední zkou‰ení, písemky, referáty,
slohové práce a je hotovo. Rozdáme vy-
svûdãení a dal‰í ‰kolní rok je za námi.
A ten leto‰ní byl pro na‰i ‰kolu hodnû
úspû‰n˘! V‰ak  nám dal také pûknû za-
brat. K pravidelnû se opakujícím akcím
(Pfied‰kolák, lyÏafisk˘ kurz, ekologické
pobyty, sbûry, Den stromÛ, Mikulá‰,
Den Zemû, Slavnost Slabikáfie…) pfii-
byly dal‰í, a tak nám tûch deset mûsícÛ
uteklo opravdu jako voda. Ve ‰kole se
v‰ichni pfiedev‰ím vzdûlávají, o ãemÏ
svûdãí i velmi dobré v˘sledky v mnoha
soutûÏích a olympiádách. Za v‰echny
mohu zmínit, Ïe ocenûní „Mozek ‰koly“
letos získali Zuzana Fuchsová a Václav
Valíãek. U obou se, doufám, zúroãily
vy‰‰í poÏadavky vyuãujících v matema-
tick˘ch tfiídách. Ani sportovci se nene-
chali zahanbit a druÏstvo mlad‰ích ÏákyÀ
obsadilo 1. místo v okresním a 4. místo
v krajském kole Poháru rozhlasu.

Sportovcem ‰koly jsou za své v˘borné
v˘kony vyhodnoceni Terezie ·kopíková
(7. A), Milan Kopeãn˘ (9. A) a tfiída 9. A.
V soutûÏi „Prima tfiída“ zvítûzily tfiídy
3. A a 7. A.

Aby ‰kola nebyla jen strohou budo-
vou, uspofiádali jsme také ãtyfii velké
v˘stavy v˘tvarn˘ch prací nejen ÏákÛ,
ale i místních dospûl˘ch umûlcÛ. ·kolní
vestibul zkrá‰lovaly fotografie z Indie
b˘valého Ïáka ‰koly Matûje Bajgara
nebo fotografie pana Vladimíra Adamce.
Ve spolupráci s druÏební ‰kolou v Seredi
byla instalována v˘stava dûtsk˘ch prací
„Rozumíme obrazÛm?“ a ta poslední
s názvem „Pod africk˘m sluncem“ zase
ve spolupráci s ti‰novsk˘m DDM.

Ze zdrojÛ EU Operaãní program
Vzdûlávání pro konkurenceschopnost
jsme získali grant na vybavení ‰koly
ICT, jehoÏ souãástí je i nová poãítaãová
uãebna. V té  zaãneme vyuãovat v záfií
nového ‰kolního roku. Kolektiv na‰ich
pedagogÛ právû dokonãuje tvorbu v˘u-
kového materiálu do informatiky, která
bude novû vyuãována  jiÏ od 4. tfiídy.

Letos jsme také poprvé vyjeli na
velmi úspû‰n˘ studijní pobyt do Velké
Británie a stále v‰ichni na plavbu pfies
kanál La Manche, anglickou ‰kolu,
pobyt v hostitelsk˘ch rodinách a na
Lond˘n vzpomínáme. V této chvíli vybí-
rám vhodn˘ termín pro pfií‰tí ‰kolní rok.

Velkou radost mi také udûlali
v‰ichni, kdo se zapojili do projektu „Celé
âesko ãte dûtem“. Ve tfiídách letos ne-
ãetly jenom dûti a jejich paní uãitelky,
ale pfiicházeli pfiedãítat i maminky, ba-
biãky, tatínkové, tety a dal‰í hosté. Vám
v‰em, kdo jste se s námi do ãtení dûtem
zapojili, dûkuji. Hlavnû dûtem ãtûte
i doma. Tato investice se nám v bu-
doucnu jistû vyplatí.

V polovinû ‰kolního roku jsme zaãali
ve ‰kolní jídelnû vafiit 2 druhy jídel,
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coÏ je pfiijímáno s velk˘m nad‰ením ne-
jen dûtí, ale i pedagogÛ. Paní kuchafiky
sice mají více práce, ale urãitû je tû‰í
kaÏdodenní pochvaly za skvûl˘ obûd. Od
jarních mûsícÛ dostávají pravideln˘ zv˘-
‰en˘ pfiísun vitamínÛ dûti z I. stupnû.
Zapojili jsme se do celostátní akce
„Ovoce do ‰kol“, a tak jednou t˘dnû
zpestfií dûtem svaãiny ko‰e s jablky,
pomeranãi, kiwi nebo kornouty s fied-
kviãkami.

Celoroãnû s námi opût spolupracoval
v˘bor Klubu pfiátel ‰koly, kter˘ se po-
dílí na chodu ‰koly a poskytuje nemalé
finanãní prostfiedky na odmûny pro
Ïáky, knihy do ‰kolní knihovny, spor-
tovní dresy. Velká ãástka byla z KP· vû-
nována na dovybavení a modernizaci
‰kolní kuchynû.

Bûhem roku nás dvakrát nav‰tívili
inspektofii z âeské ‰kolní inspekce a ob-
stáli jsme velmi dobfie! Je to pro nás za-
vazující, ale i inspirující a povzbuzující
k dal‰í práci.

Pfii nedávn˘ch vytrval˘ch de‰tích
zaãala do ‰koly ve znaãné mífie prosa-
kovat voda. Díky v˘borné spolupráci
s vedením mûsta Ti‰nov i s pracovníky
odboru správy majetku a investic se
okamÏitû zaãalo pracovat na odstraÀo-
vání pfiíãin a následkÛ havárie.
VynaloÏené finanãní prostfiedky a úsilí
nejsou zanedbatelné, o to více v‰em
zainteresovan˘m dûkuji za rychlou
a úãinnou pomoc. 

Jsou pfied námi prázdniny, ale pro
zamûstnance ‰koly to letos nebudou dva
mûsíce klidu, nicnedûlání a jistû zaslou-
Ïené dovolené. Správní zamûstnanci
budou pracovat na opravách, úklidu
a pokládání nov˘ch podlah. Pedagogiãtí
pracovníci zaãnou pracovat na pfiípravû
podkladÛ pro zapojení ‰koly do nároã-
ného projektu „EU peníze ‰kolám“.
·kole by tato záleÏitost mûla pfiinést

více jak 3 miliony korun na rozvoj zna-
lostí, schopností a dovedností ÏákÛ i pe-
dagogick˘ch pracovníkÛ v sedmi priorit-
ních oblastech: cizí jazyky, matematika,
pfiírodní vûdy, ICT, ãtenáfiská a infor-
maãní gramotnost, finanãní gramotnost
a inkluzívní vzdûlávání. Jsme v‰ak
teprve na zaãátku a obrovské mnoÏství
práce je pfied námi. Vûfiím v‰ak, Ïe spo-
leãn˘mi silami uspûjeme.

Pfií‰tí ‰kolní rok urãitû nebude jed-
noduch˘ ani lehk˘. Pomalu zaãínají
pfiípravné práce na v˘mûnû oken a za-
teplení obvodového plá‰tû budovy.
Provoz ‰koly tak bude velmi nároãn˘.
Ale jiÏ dnes se tû‰ím na 1. záfií, kdy ve
‰kole uvítáme celkem 84 prvÀáãkÛ
a opût zaãne kolotoã, bez kterého si
svoji práci jiÏ nedovedu pfiedstavit.

Vám v‰em milí Ïáci, rodiãové, kole-
gové a pfiátelé na‰í ‰koly, vám v‰em dû-
kuji za celoroãní spolupráci a po prázd-
ninách se tû‰ím nashledanou.

Pûkné léto a krásné prázdniny!

Radmila Zhofiová, fieditelka
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Podûkování Mûstské
knihovnû Ti‰nov

·kolní rok pomalu konãí a my se
chystáme na zaslouÏené prázdniny.
Louãíme se na dva mûsíce se ‰kolou
a v‰ím, co k ní patfií. Letos jsme také
v rámci vyuãování nav‰tívili dûtské od-
dûlení na‰í knihovny v Ti‰novû. Paní
knihovnice pro nás pfiipravila zajímavé
programy, které vhodnû doplÀovaly
na‰e uãivo. Rádi vzpomínáme na pfied-
ná‰ku s praktickou ukázkou hudebních
nástrojÛ. Hned jsme si nûkteré jedno-
du‰‰í zkusili vyrobit sami a vûfite – ne-
vûfite, dalo se na nû hrát. Chceme touto
cestou podûkovat paní knihovnici Lence
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Floriánové za zajímavé povídání o Ïi-
votû BoÏeny Nûmcové. V‰e, co jsme se
dozvûdûli, jsme vyuÏili na vlastivûdném
v˘letû do Ratibofiic. Velice rádi jsme
v knihovnû vystoupili se zdramatizova-
nou Dívãí válkou pfii zahájení v˘stavy
v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ na‰í ‰koly. Jsme
rádi, Ïe se mÛÏeme pochlubit pûkn˘mi
obrázky nûkter˘ch z nás.

Je‰tû si honem vypÛjãit pûknou
kníÏkou na prázdniny a uÏ se mÛÏeme
tû‰it na dal‰í ‰kolní rok. Paní knihov-
nice si pro nás jistû pfiipraví lákavou
a zajímavou nabídku, ze které si urãitû
zase nûco vybereme.

Za tfiídu 5. A Jindfiich Vogl,
Helena Bednáfiová, Petra Bure‰ová

·kolní projekt EU na
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
v plném proudu

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna realizuje
od bfiezna 2010 projekt pod názvem
„Podpora a zlep‰ování podmínek v˘uky
informaãních technologií na na‰í ‰kole“.
Finanãní prostfiedky ve v˘‰i 1 799 824,-
Kã, jeÏ jsme získali z Evropsk˘ch sociál-
ních fondÛ v rámci Operaãního pro-
gramu Vzdûlávání pro konkurence-
schopnost, budou slouÏit ke zlep‰ení
pracovních podmínek v oblasti infor-
maãních technologií. Obsah realizova-
ného projektu je zamûfien na v‰echny
Ïáky i pedagogické pracovníky ‰koly.

Realizaãní t˘m projektu vy‰el z v˘-
stupÛ ·kolního vzdûlávacího programu
‰koly, v jehoÏ rámci je roz‰ífiena v˘uka
Informatiky do 4. a 5. roãníku na
1. stupni. TvÛrci se zamûfiili na tvorbu
v˘ukového materiálu, zv˘‰ení infor-
maãní gramotnosti pedagogÛ a vytvo-
fiení elektronického zásobníku uãebních
materiálÛ. V rámci projektu vznikne

nová poãítaãová uãebna s 22 pracovními
místy, bude pofiízena interaktivní ta-
bule s pfiíslu‰enstvím a dal‰í multi-
funkãní zafiízení.

I kdyÏ se tvÛrci jiÏ zaãali vûnovat
realizaci projektu, ãeká je hodnû dlouh˘
kus cesty, neboÈ datum ukonãení pro-
jektu je 30. 6. 2012. Zda bude jejich
zapoãaté dílo úspû‰né, pfiesvûdãí se jiÏ
pfií‰tí ‰kolní rok u budoucích „ãtvrÈákÛ“,
kter˘m v této dobû vzniká uãebnice
k v˘uce Informatiky. Dûti 3. roãníkÛ
i jejich star‰í spoluÏáci 2. stupnû se do
projektu sami zapojili vytvofiením a po-
jmenováním skfiítka, kter˘ bude malé
informatiky celé dva roky uãebnicí pro-
vázet.

Realizací projektu dojde ke zlep‰ení
kvality v˘uky a k nastartování procesu
dal‰ího celoÏivotního vzdûlávání a pfií-
pravy ÏákÛ pro trh práce.

Za realizaãní t˘m

Atletické úspûchy na
Z· Ti‰nov, nám. 28.fiíjna

Zaãátkem kvûtna 2010 se uskuteã-
nilo na na‰í ‰kole okrskové kolo v atle-
tick˘ch závodech pod názvem Pohár
rozhlasu, a to jak v kategoriích mlad-
‰ích, tak i star‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ. Do
okresního kola, které se uskuteãnilo
18. 5. 2010 v Blansku, postoupila z na‰í
‰koly pouze star‰í a mlad‰í dûvãata.
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Chlapci se dále neprobojovali. Za velmi
chladného poãasí byly vidût velice kva-
litní sportovní v˘kony a k na‰í velké ra-
dosti se mlad‰ím Ïákyním ve sloÏení
Terezie ·kopíková, Jana Brandtnerová,
Barbora Lahodová, Barbora Bahenská,
Simona ·paãková, Ludmila Klímová,
Lucie Harisová, Klára Halová, Eli‰ka
Janeãková podafiilo svoji kategorii vy-
hrát a postoupit tak do krajského kola.

V˘kon star‰ích dûvãat byl ovlivnûn
absencí Veroniky Patzelové, ale i tak se
jim ve sloÏení Jana Slezáková, Petra
Kfiivánková, Zuzana Fuchsová, Nikola
Prá‰ková, Zuzana Ka‰parcová,
Magdalena Halouzková, Martina
Nekou‰ová a Karolína Fojtíková poda-
fiilo vybojovat 5. místo.

Krajské kolo probûhlo dne 25. 5. 2010
v Bfieclavi. Ani zde se na‰e mlad‰í Ïá-
kynû neztratily a v tvrdé konkurenci
vítûzÛ okresních kol  obsadily 4. místo
se ziskem 4 662 bodÛ. O nejvy‰‰í poãet
bodÛ 1 396 se postarala Terezie ·kopí-
ková. Pochvalu si zaslouÏí v‰echny zá-
vodnice za dobré v˘kony.

Star‰í Ïáci a Ïákynû mohli zmûfiit
své síly v okresním finále Atletického
ãtyfiboje, které pofiádala na‰e ‰kola
28. 5. 2010. Na‰i Ïáci se umístili na
4. místû (Du‰ek, Matou‰ek, Kopeãn˘,
Slanina, Ondriska). Îákynû (Ka‰par-
cová, Halouzková, Nekou‰ová, Slezáková,

Fojtíková ) vedení pfied poslední discip-
linou neudrÏely a skonãily na 3. místû.
Pfiesto jim patfií také podûkování za pfií-
kladnou reprezentaci ‰koly.

Mgr. Naìa Havlíková,
Mgr. Jitka Písafiíková

Celé âesko ãte dûtem
ve tfiídû 3.C

Celostátnímu projektu Celé âesko
ãte dûtem vévodí heslo „âteme dûtem
20 minut dennû. KaÏd˘ den!“ Chceme
dûtem ukázat, Ïe spoleãné ãtení mÛÏe
b˘t zajímavé, veselé i napínavé, Ïe se
pfii nûm nikdo nemusí nudit.

Do projektu se na‰e tfiída 3. C zapo-
jila v mûsíci kvûtnu a ãervnu 2010.
Domluvili jsme hlasité pfiedãítání dûtem
seniorkami z Penzionu pod Kvûtnicí.
Nav‰tûvovaly na‰i tfiídu kaÏdé pondûlí
a seznamovaly dûti s knihou Dûti
z Bullerbynu od známé spisovatelky
Astrid Lindgrenové. Spoleãnû jsme na-
hlédli do Ïivota dûtí ‰védského venkova
a pfiedstavovali si jejich Ïivot tehdej‰í
doby bez televize, poãítaãÛ, zato pln˘
napínav˘ch dobrodruÏství, spoleãn˘ch
pfiíhod a velkého kamarádství. Babiãky
z Penzionu nám tyto pfiíhody prokládaly
záÏitky ze svého dûtství. Dûti velmi sou-
stfiedûnû naslouchaly a bezprostfiednû
se zapojovaly do rozhovorÛ.

Dûkujeme zúãastnûn˘m pfiedãitatel-
kám z Penzionu v Ti‰novû a tû‰íme se
na dal‰í spolupráci.

Mgr. Jana KfiíÏová

Podûkování Matefiské
‰kole pod Kvûtnicí

Na‰e matefiská ‰kola je po loÀské
rekonstrukci jako nová. Také program
na cel˘ ‰kolní rok 2009/2010 byl pestr˘
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a nápadit˘. Mezi tradiãní oblíbené pro-
gramy, jako je objevování pfiírody, diva-
delní pfiedstavení, vystoupení kouzel-
níka, Mikulá‰, ma‰karní rej, malování
na textil, pfiibyly pravidelné náv‰tûvy
solné jeskynû. Na‰e matefiská ‰kola se
aktivnû zapojila do programu na ti‰nov-
ském námûstí k oslavû Vánoc, tfiída
Kopretiny se umístila na druhém místû
v soutûÏi „O nejkrásnûj‰í vajíãko Ti‰nov-
ska“ v první kategorii do 10 let a paní
uãitelky a dûti vystoupily v rámci
Svátku hudby s pásmem nazvan˘m
„Na mravenãí pasece oznamuje se…“.
Velk˘m záÏitkem pfied prázdninami byl
v˘let do Zoologické zahrady v Jihlavû.

Za v‰e dûkujeme paní uãitelce Olze
Bártové, ZdeÀce Neãesalové, Evû Nech-
vilové, Dagmar Visingrové, zamûstnan-
kyním ve ‰kolní kuchyni paní Marii
Veãefiové a paní Katefiinû Cvrkalové,
provozním zamûstnankyním paní Marii
·ikulové a paní Katefiinû ·tarhové.

Souãasnû dûkujeme mûstu Ti‰nov
jako zfiizovateli za zaji‰tûní provozu ma-
tefiské ‰koly. V‰em pfiejeme slunné
prázdniny.

Spokojení rodiãe

Pfiípitek ti‰novskému
gymnáziu

Devadesát let je dlouhá doba.
âtyfii rÛzné státy, tisíce událostí,
zvratÛ a pfiíbûhÛ. To v‰echno za-
Ïilo ti‰novské gymnázium, které

za svou existenci vychovalo mnoho
a mnoho ÏákÛ a studentÛ. A hodnû
z nich se do své ‰koly vrátilo, aby osla-
vilo její devadesáté v˘roãí na oslavách,
jeÏ probûhly v sobotu 12. ãervna.

UÏ pfied osmou hodinou ranní se sjíÏ-
dûli b˘valí Ïáci k budovám gymnázia, je-
hoÏ tfiídy se promûnily v malé v˘stavní

místnosti ukazující, co se na ‰kole dûlo
i dûje. Mohli jste tu najít starou fotogra-
fii celé své tfiídy, tabla maturitních roã-
níkÛ od poãátkÛ gymnázia aÏ do dne‰-
ních dní. Prohlédnout si sbírku roãenek
i profesorsk˘ sbor, jak se po léta mûnil.
Znovu se podívat do odborn˘ch uãeben,
kde na vás ãekali kostlivci a rozkládací
figuríny nebo pokusy z chemie a fyziky.
Mohli jste zavítat i do uãebny v˘tvarné
v˘chovy a zhlédnout práce studentÛ
nebo se v jin˘ch uãebnách podívat na
historick˘ dokument o ‰kole ãi na sbírku
diplomÛ na‰ich gymnazistÛ, získat in-
formace o nov˘ch projektech, které na
‰kole právû probíhají.

Velká v˘stava v‰ak nebyla to jediné,
ãím se mohl ‰kola pfii oslavách pfiedvést.
Cel˘ rok si Ïáci v‰ech tfiíd pfiipravovali
ãísla, s nimiÏ v tento den vystoupili na
‰kolní akademii, kde pfiedvedli své
schopnosti a dovednosti. Po prohlídce
gymnázia se náv‰tûvníci pfiesouvali do
sokolovny, kde necelé dvû hodiny mohli
sledovat, co v‰echno ti‰nov‰tí studenti
umí a dokáÏí. Na‰lo se tu nûco pro kaÏ-
dého – taneãní v˘stupy, akrobacie, Ïong-
lování i bojová umûní, zpûv, dramatick˘
pfiednes i krátké divadlo, studentská
poezie i monolog od slavného Gogola.
Celé pásmo pak zakonãila píseÀ V do-
br˘m i zl˘m, kterou si pfiipravil profe-
sorsk˘ sbor gymnázia.

A ze sokolovny se hned tak neodchá-
zelo, vÏdyÈ do pozdních veãerních hodin
tu bylo moÏno posedût s b˘val˘mi spolu-
Ïáky. KaÏd˘ maturitní roãník mûl vy-
hrazen stÛl, u nûhoÏ se absolventi, aÈ uÏ
leto‰ní nebo ti, co mají za sebou uÏ set-
kání nûkolik, se‰li. Tehdy také zaznûla
dal‰í píseÀ nacviãená profesorsk˘m
sborem, studentská hymna Gaudeamus
igitur.

Oslavy gymnázia se velmi vydafiily,
pfiipijme si tedy na stafienku ‰kolu
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a snad se tady, v Ti‰novû na gymnáziu,
zase potkáme za deset let, celé století od
zaloÏení na‰í milované ‰koly.

Filip Findura, Kvinta

V minulém ãísle jsme zvefiejnili
ãlánek „Tak pûknû popofiádku“, kde
jsme omylem uvedli jméno autorky
Tereza Koudelková, správnû patfií
Tereza Koudelová. Tímto se autorce
ãlánku omlouváme. (red)

Dance Open Drásov 2010

V sobotu 5. 6. 2010 se v mûstysi
Drásov uskuteãnil jiÏ 4. roãník
Celostátní soutûÏní pfiehlídky taneãních
skupin – Dance Open Drásov 2010.
Akce byla pofiádána pod zá‰titou mûs-
tyse Drásov, Jihomoravského kraje a za
podpory laskav˘ch sponzorÛ z Drásova,
Ti‰nova a Sentic. Pofiadatelem soutûÏe
je Z· a M· T. G. Masaryka Drásov,
která také poskytla nezbytné prostory
pro konání soutûÏe. Tanãilo a cviãilo se
v prostorách ‰kolní tûlocviãny, tfiídy
slouÏily jako ‰atny. V‰echny prostory Z·
byly naprosto zaplnûny. VyuÏita na
100% byla i kuchynû a jídelna. Skvûl˘
t˘m kuchafiek pod vedením p. Marie
Tinkové se postaral o obãerstvení po
cel˘ den. Vafiilo se cca 650 obûdÛ.
V „Hynkovû cukrárnû“ si kaÏd˘ mohl za-
koupit nûco pro mlsn˘ jaz˘ãek.

SoutûÏilo se ve ãtyfiech vûkov˘ch ka-
tegoriích (pfied‰koláci, dûti, juniofii, do-
spûlí) a ãtyfiech soutûÏních kategoriích
(aerobik, show dance, moderní tanec,
parketové kompozice). Celkov˘ poãet
soutûÏících byl 884 v 87 choreografiích
z 37 t˘mÛ z celé âR. SoutûÏící se sjíÏ-
dûli jiÏ od 7.30 hod. Pfiijeli z ·umperka,
Zlína, Bystfiice nad Pern‰tejnem,

Tfiebíãe, Blanska, Îìáru nad Sázavou,
Bene‰ova u Prahy, Ti‰nova, Brna,
Pfiibyslavi, Modfiic, Blanska, Rájce-
-Jestfiebí, Lipníku nad Beãvou, Boskovic,
Vy‰kova, Prachatic, Znojma, Orlové,
Uniãova a LaÏánek. Pfied vlastní soutûÏí
je ãekala prezence a prostorová zkou‰ka.

Zahájení probûhlo v 10 hod., kromû
soutûÏících jsme mezi námi pfiivítali
také paní fieditelku zdej‰í Z·
– Mgr. Alenu Dvofiákovou. Ona sama
popfiála v‰em soutûÏícím hodnû úspû-
chÛ. V˘kony v‰ech hodnotila sedmi-
ãlenná odborná porota: paní Zuzana
Stolarská, p. Martina Koneãná,
p. Zdenûk Kratochvíl, p. Karel Musil,
p. Barbora Michelová, sl. Lucie
Morávková a sl. Kamila Kaãírková.

Jako kaÏd˘ rok i letos zahájil soutûÏ
sv˘m vystoupením TK Sokol Drásov pod
vedením p. Marie Bûlu‰ové. Martina
Mahelová a Roman Hamfiík zatanãili
tanec Tango Argentino. Dal‰ím dopro-
vodn˘m programem bylo vystoupení
dûtí z Dûtského domova v Ti‰novû – Duo
Darsa a vystoupení moderní gymnastky
Nikoly Paschové.

V‰ichni soutûÏící dostali sladkou od-
mûnu, zaji‰tûn byl pitn˘ reÏim. První
3 místa byla odmûnûna medailemi,
diplomy a dûtsk˘m ‰ampaÀsk˘m, dále
byla rozdána spousta vûcn˘ch cen od
sponzorÛ. V‰echny zúãastnûné t˘my do-
staly pamûtní list.

Zahradní Ïeleznice pana Jobánka
v Drásovû byla otevfiena i pro vefiejnost
v dobû od 10.00 do 16.00 hod. Pro soutû-
Ïící byla pfiipravena zdarma 1 jízda
vláãkem. ZájemcÛ z fiad soutûÏících bylo
kolem 200.

SoutûÏ byla zakonãena ve 20.00 hod.
Chtûla bych podûkovat v‰em sponzo-
rÛm, odborné porotû, která po cel˘ den
trpûlivû a spravedlivû hodnotila v‰echny
soutûÏní skladby, DJ Tondovi – ten nám
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jiÏ 4. rokem bezvadnû pou‰tí hudbu po
cel˘ den, letos i DJ Martinovi, kter˘ mu
pomáhal. KameramanÛm a fotografÛm,
ktefií se starali o záznam z celé soutûÏe,
moderátorce Ivetû Klepáãkové, která je
nám taktéÏ vûrná jiÏ ãtvrt˘m rokem.
Dále pak celému organizaãnímu t˘mu,
kter˘ pfii této akci pomáhal a odvedl
perfektní práci. Skvûl˘m kuchafikám,
které se cel˘ den staraly o v˘borné ob-
ãerstvení. V neposlední fiadû v‰em, ktefií
se podíleli na úklidu po této po v‰ech
stránkách nároãné soutûÏi.

Zkrátka – nemít v‰echny tyto lidiãky,
nemohla by se soutûÏ uskuteãnit!

TaktéÏ dûkuji v‰em zúãastnûn˘m t˘-
mÛm za jejich zájem a úãast, za trpûli-
vost a pochopení v urãit˘ch situacích.

Celá akce se zdafiila. A proto dou-
fejme, Ïe se za pÛl roku sejdeme a zaã-
neme plánovat dal‰í roãník úspû‰né
soutûÏe Dance Open Drásov. NeboÈ zaãít
s pfiípravami se musí dostateãnû pfie-
dem.

PfiedbûÏn˘ termín 5. roãníku je sta-
noven na sobotu 4. ãervna 2011. Tû‰íme
se na vás v‰echny, ktefií nás podpofiíte.
Pfiijdete soutûÏit nebo se alespoÀ podívat.

V̆ sledky soutûÏe i dal‰í informace si
mÛÏete pfieãíst na stránkách www.dan-
ceopen.wbs.cz Zde si také mÛÏete objed-
nat videozáznam z celé soutûÏe.

Za cel˘ organizaãní t˘m
Romana Koneãná.

Jeden z do‰l˘ch názorÛ, kter˘ pfii‰el
mailem hned druh˘ den po soutûÏi:

„Dûkujeme za pûkné závody, moc rá-
di k vám jezdíme a urãitû se uÏ teì hlá-
síme na dal‰í roãník.“ Za v‰echny dûti
i rodiãe trenérka Angi Samcová.

Ti‰novská charita zaji‰Èuje
finance pro polozbofien˘
dÛm v Kufiimi

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Ti‰nov
RáboÀova 116, 666 01 Ti‰nov
tel.: 534 008 133, tisnov@caritas.cz
www.tisnov.caritas.cz

Rodinn˘ domek v Kufiimi, na kter˘
se v pátek veãer 14. kvûtna sesunul kus
skály v dÛsledku enormních pfiívalo-
v˘ch de‰ÈÛ, je témûfi neobyvateln˘.
Navíc stále hrozí dal‰í sesuvy. Oblastní
charita Ti‰nov proto nabízí postiÏené ro-
dinû pomoc finanãní i manuální. Pomoci
mÛÏete i vy.

Juraãkovi, majitelé polozbofieného
domku, odklízí sutiny sami s pomocí ro-
diny a pfiátel. Statik, kter˘ zhodnotil
stav skály, oznámil, Ïe masív je zvûtral˘
a mÛÏe padat dál. Je proto nutná jeho
sanace. PfiedbûÏné náklady se odhadují
aÏ na sto tisíc korun, které musí maji-
telky uhradit ze svého. Právû se dozvû-
dûly, Ïe jim skála nad jejich domkem
patfií.

Pracovníci Oblastní charity Ti‰nov
majitelky zniãeného domku nav‰tívili
a nabídli jim finanãní, materiální i ma-
nuální pomoc. Aãkoli rodina zatím o po-
moc nepoÏádala, pfiesto jim ti‰novská
charita z konta sv. AneÏky a postní
almuÏny zatím vyãlenila 19 000,- Kã.
Také se zaãali hlásit dobrovolníci, ktefií
se nabídli k odklízení sutin.

Nebezpeãí dal‰ích sesuvÛ stále trvá
a ohroÏeny jsou i dal‰í okolní domky.
Oblastní charita Ti‰nov proto zÛstává
s postiÏenou rodinou v kontaktu i nadále.
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Pokud i vy chcete postiÏené rodinû po-
moci, mÛÏete tak uãinit prostfiednictvím
ti‰novské charity zasláním finanãního
daru na její konto ãíslo 185897781/0600,
variabilní symbol 999.

Ti‰novsk˘ vozíãkáfi informuje

Dne 9. 6. t. r. jsme se se‰li „U kula-
tého stolu“, abychom pobesedovali o pro-
blémech vozíãkáfiÛ a invalidních obãanÛ
jako takov˘ch. Beseda se konala
v Centru sociálních sluÏeb v Ti‰novû.

Probrali jsme otázky bezbariérovosti
Ti‰nova. Tato otázka se t˘ká i maminek
s koãárky. V diskuzi jsme poukázali na
nezodpovûdné parkování fiidiãÛ na mís-
tech vyhrazen˘ch pro invalidy (namát-
kou parkovi‰tû u Penny), na parkování
fiidiãÛ pfied nájezdy na chodník, pfiímo
na nájezdech na chodníky, na bariérové
pfiístupy do nûkter˘ch obchodÛ, na ob-
tíÏn˘ pfiístup na nástupi‰tû na vlako-
vém nádraÏí, kam se postiÏen˘ bez po-
moci druhé osoby nedostane a nebo jen
s velk˘m rizikem úrazu. Zaznûly i jiné
pfiipomínky, napfi. pfiístup do kina, moÏ-
nost pouÏití euroklíãe, zfiízení stacio-
náfie, v˘stavba bezbariérového domu
pro rodiny s postiÏen˘m ãlenem, padl
dokonce i návrh na zakoupení spoleã-
ného dodávkového vozu pro vozíãkáfie
i ostatní invalidy, aby se dostali za hra-
nice mûsta Ti‰nova. TéÏ by invalidní
a star‰í obãané uvítali na poliklinice
dvefie na buÀky, protoÏe i kdyÏ je tam
bezbariérov˘ vchod, pfies stávající troje
dvefie se tûÏko dostávají jak do budovy,
tak ke sv˘m lékafiÛm. Také bychom se
rádi úãastnili trhÛ pofiádan˘ch na ná-
mûstí u ka‰ny. BohuÏel, a staãilo by
málo, vymûnit jeden obrubník nebo stá-
vající upravit (sefiíznout).

Naproti tomu se vozíãkáfii kladnû vy-
jádfiili k novû vybudovan˘m chodníkÛm,

napfi. na sídli‰ti na Kvûtnici, které mají
vhodnou v˘‰ku i sklon, na rozdíl od
ulice Brnûnské.

Víme, Ïe v‰echno nejde udûlat najed-
nou, ale myslete trochu dopfiedu, pro-
toÏe bohuÏel nemoc si nevybírá a nikdo
neví, zda jednou nebude potfiebovat téÏ
pomoc druh˘ch.

Dûkujeme tûm, ktefií se jakkoliv
o toto snaÏí.

Zdraví Vás „Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

Podûkování

Pfiíkladem kladného pfiístupu ke
zdravotnû postiÏen˘m jsou pro nás za-
mûstnanci kavárny DIANA, kde nám,
kdykoliv o to poÏádáme, zajistí místo
a u pana Mouky obsluhu v˘tahu a do-
praví nás do prvého patra a vzornû se
o nás  starají.

Dále chceme podûkovat firmû
Steinhauser a Karlovû pekárnû, které
sv˘mi v˘robky sponzorovaly na‰i akci
„Setkání u ohnû“ a také zamûstnancÛm
restaurace „U PALCE“, kde jsme tuto
akci pofiádali, za jejich ochotu a velice
vstfiícn˘ pfiístup k nám.

Vy‰lo nám poãasí, grilované ‰pe-
káãky byly v˘borné, rohlíãky a chléb
málem je‰tû teplé, pivo studené a tak
nám bylo pfii harmonice do zpûvu.

Je‰tû jednou srdeãnû dûkujeme v‰em
v˘‰e jmenovan˘m.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

Ze zámku

Ani jsme se nenadáli a deset mûsícÛ,
které nás v záfií dûlily od konce ‰kolního
roku, patfií nenávratnû minulosti. Jeden
vedle druhého ov‰em byly naplnûny
spoustou práce – Ïáci, uãitelé a dal‰í za-
mûstnanci ‰koly – ti v‰ichni se podíleli



RÛzné

20 TI·NOVSKÉ NOVINY 12/2010

na tom, abychom nyní mohli ‰kolní rok
2009/2010 prohlásit za úspû‰nû zvlád-
nut˘.

Nejvût‰ímu náporu na‰e ‰kola jiÏ
tradiãnû ãelila v posledních mûsících
– aÈ uÏ se jednalo o pfiehlídku odbor-
n˘ch dovedností, realizaci projektu
Implementace ICT do v˘uky ãi o matu-
ritní a závûreãné zkou‰ky.

Pfiedpokládám, Ïe jste si nenechali
ujít pfiehlídku odborn˘ch dovedností
ÏákÛ, letos  s podtitulem „Pohádkov˘ zá-
mek“, která v niãem nezaostala za vyso-
kou úrovní loÀské barokní slavnosti.
V pátek 14. kvûtna na lomnick˘ zámek
zavítalo více neÏ pût set náv‰tûvníkÛ ze
‰irokého okolí, ktefií se znovu mohli na
vlastní oãi pfiesvûdãit o ‰ikovnosti
a talentu na‰ich ÏákÛ. âást v˘zdoby
a krátké divadelní pfiedstavení bylo pak
na zámku moÏné zhlédnout i veãer
11. ãervna, kdy se zde ve spolupráci
s Okra‰lovacím spolkem pro Lomnici
a okolí konala akce plná stra‰idel
„KdyÏ panstvo není doma…“.

První polovina ãervna se ve ‰kole ne-
sla v ponûkud nervózním duchu maturit
studijního oboru sociální péãe a závûreã-
n˘ch zkou‰ek oborÛ uãebních – tedy
kadefiníkÛ a kuchafiÛ-ãí‰níkÛ. Po nich
na‰i ‰kolu opustilo 47 úspû‰n˘ch absol-
ventÛ, na jejichÏ místa v záfií zasednou
noví Ïáci.

Bûhem kvûtna a ãervna také v rámci
jiÏ zmiÀovaného projektu fini‰ovaly
práce na vybudování nové mobilní poãí-

taãové uãebny o kapacitû 31 míst, která
byla financována z fondÛ Evropské
unie. Pfií‰tí ‰kolní rok tedy Ïáky ãeká
dal‰í modernû vybavená tfiída, v níÏ
bude mít kaÏd˘ k dispozici vlastní
notebook.

Tû‰í nás i to, Ïe se mnozí lidé roz-
hodli vyuÏívat speciální gastronomické
sluÏby na‰í ‰koly a prostory lomnického
zámku se v poslední dobû stávají i mís-
tem konání svatebních hostin a dal‰ích
oslav. Jsme velmi rádi, Ïe tato histo-
rická budova na‰la dal‰í uplatnûní a Ïe
se v ní kromû v˘uky uskuteãÀují záleÏi-
tosti mnohem radostnûj‰í – odehrávají
se zde v˘jimeãná rodinná setkání. V pfií-
padû zájmu se na nás tedy obraÈte a my
se Vám pokusíme vyjít maximálnû
vstfiíc.

Bûhem následujících letních prázd-
nin se na‰e ‰kola doãká krátkého za-
slouÏeného odpoãinku, bude tak moci
znovu nabrat dech k dal‰ímu desetimû-
síãnímu maratónu, tentokrát s názvem
„·kolní rok 2010/2011“, kter˘ bude opût
velmi nároãn˘ a pln˘ nov˘ch v˘zev
a musíme se na nûj dobfie pfiipravit.

Krásné léto plné hfiejivého sluníãka
v‰em pfieje kolektiv SOU a SO·
SâMSD, Lomnice u Ti‰nova s. r. o.

Mgr. Lucie Halouzková

âERVENEC ve spoleãenském sále sokolovny
âtvrtek 1. 7. 9.00 – 16.30 Prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 13. 7. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
Úter˘ 20. 7. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 22. 7. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
Sobota 31. 7. 9.00 – 14.00 Prodej obuvi
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Pût let od úmrtí Karla Fice

âas letí jako voda a Ïivotní radosti
a smutky s ním. âas také léãí, a to jak
drobné Ïivotní ‰rámy, tak i události nej-
bolestivûj‰í. Nûkdy rychleji, nûkdy velmi
pomalu. ZáleÏí na tom, jak hlubokou
r˘hu v nás zanechaly.

V nedûli 11. ãervence uplyne jiÏ 5 let
od úmrtí PhDr. Karla Fice, CSc., jehoÏ
stopa v osudech a vzpomínkách Ti‰no-
vákÛ je stále hluboká a nezacelená.
DÛvodÛ, proã tomu tak je, zÛstává mnoho.
Uvedu alespoÀ ty nejpodstatnûj‰í.

Byl oblíben˘m, vefiejnû ãinn˘m spoluob-
ãanem, zapojen˘m témûfi do v‰ech mûst-
sk˘ch aktivit. Byl vzdûlan˘m a pracovi-
t˘m ãlovûkem s neobyãejnû ‰irok˘m zá-
bûrem vûdomostí a s bezednou pamûtí.
S v˘sledky jeho práce se budou setkávat
generace budoucích Ti‰novákÛ. V nepo-
slední fiadû a z pohledu souãasníkÛ i nej-
bolestivûj‰í ale byla skuteãnost, Ïe coby
jazykovûdec, vlastivûdec, regionální his-
torik a zejména kolega a pfiítel zemfiel
v nejproduktivnûj‰ím vûku, kdy uÏ ãlo-
vûk ostfiílen Ïivotem zraje jako víno
a stále je v plné fyzické kondici. Mnohé
plány a my‰lenky tak zÛstaly nedokon-
ãeny nebo vÛbec nemohly zaãít.

Nechci na tomto místû pfiipomínat
jeho Ïivotopis, ani vypoãítávat realizo-
vané aktivity a nápady. Dovolím si pfii-
pomenout jen pár z nich, u kter˘ch jsem
mûl tu ãest b˘t po jeho boku. Obrovské
mnoÏství ãasu vûnoval ti‰novskému
zpravodaji ve v‰ech jeho podobách a v˘vo-
jov˘ch etapách. Toto nesmírnû zásluÏné
periodikum nás také seznámilo. V roce
1985 mû coby zaãínajícího muzejníka
oslovil a nabídl mi práci v redakãní radû.
Stále více cenûn˘ je i dal‰í vydavatelsk˘
poãin, kter˘m se Ti‰nov proslavil v pore-
voluãním období devadesát˘ch let. Deset
svazkÛ Ti‰nov Fotorevue tak trochu su-
plovalo stále odkládané dûjiny mûsta.
Nápad, vze‰l˘ a podporovan˘ z iniciativy
soukromého sektoru, Karel Fic zaplÀoval
odbornû fundovan˘mi a souãasnû ãtenáfi-
sky poutav˘mi texty. Za v‰echny snad
pfiipomenu jeho kapitoly z historie
Ti‰nova, procházející v‰emi deseti ãísly.
Devadesátá léta byla obzvlá‰tû bohatá
i na dal‰í na‰i spolupráci. Napadlo nás
tehdy pokusit se o monografii, která by
do urãité míry navazovala na Oharkovu
Vlastivûdu ti‰novského okresu z roku
1923. Bylo pfiíjemné a pro mû obzvlá‰È
pouãné chodit nûkolik let po vesnicích
a vesniãkách b˘valého politického okresu
a v˘sledky terénního v˘zkumu pak
v dlouh˘ch hodinách konfrontovat s píse-
mn˘mi materiály v jeho bytû, kter˘ nám
byl souãasnû pracovnou, archivem, kni-
hovnou a zásluhou jeho Ïeny i kavárnou
a jídelnou. V˘sledn˘ kompromis pak
vy‰el v roce 1999 v nakladatelství
Bethania. Jen jako divák a obãasn˘
drobn˘ konzultant jsem mûl moÏnost sle-
dovat v‰echny fáze vzniku jeho práce
o milované obci Drahonínû. Monografie,
vydaná v roce 2003, patfií dosud k tomu
nejlep‰ímu, co v této kategorii vlastivûdné
literatury vy‰lo. Úplnû posledním pro-
jektem, do kterého je‰tû staãil vstoupit,

Karel Fic v roce 1999 na semináfii
k 70. v˘roãí zaloÏení Podhoráckého
muzea, Foto: Milan Holzapfel
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Kvûtnice

Pokraãování z minulého ãísla

Cesta pak vede hfiebenem s nûkolika
skalními skupinami k nejvy‰‰ímu bodu
hory, kde dfiíve stával trochu rozmûr-
nûj‰í triangulaãní bod, neÏ stojí dnes.
¤íkali jsme mu rozhledna a rozhled od-
tud byl také zajímav˘, kolem zjara kvetli
„kohoutci“ a kousek severnû pod tímto
vrcholem je dnes vstup do Královy jes-
kynû, objevené náhodnû zatoulan˘m
psem pana Bárty. Dal‰í lákavou lokali-
tou je rozsáhlej‰í palouk s velik˘m dfie-
vûn˘m kfiíÏem postaven˘m na památku
znovuzfiízení klá‰tera Porta coeli v roce
1901. V roce 1950 kfiíÏ obnovoval právû
v˘‰e zmínûn˘ pan Bahensk˘, ale dnes uÏ
je tam dal‰í, novûj‰í. V̆ hled na ti‰novské
nádraÏí vÏdy pfiekvapil, protoÏe jsme
i zde nahofie sl˘chali zvuky nádraÏního
provozu, jako bychom byli kousek odtud.
Ov‰em také z nádraÏí mohl  kfiíÏ vidût,
kdo mûl trochu dobré oãi. Dnes tomu

brání porost a planá jabloÀ rostoucí
tûsnû u kfiíÏe. Na palouku kolem kfiíÏe
jsou vidût povrchové ‰toly po dávném ku-
tání a vÛbec je Kvûtnice protkána fiadou
dolovacích ‰achet a pokusÛ i pfiírodních
jeskyÀ. Od kfiíÏe smûrem na jih je jedna
ze známûj‰ích jeskyní, objevená pfii raÏení
‰toly. Dnes je uzavfiena mfiíÏí, ale jsou
tam zajímavé klikaté prostory dosti
dlouhé s pûkn˘mi útvary, „policemi“ vy-
hlouben˘mi vífiením vody a na konci
i s krápníkov˘m vodopádem v asi deseti-
metrovém komínu, kter˘ vyúsÈuje v dal‰í
‰tole o nûco v˘‰e. Patfiilo ke klukovsk˘m
sportÛm tuto jeskyni prolézat potmû
a ohlásit se pak komínem nahoru, Ïe jsme
dosáhli cíle. Ale bylo nutno jeskyni dobfie
znát. Pod touto jeskyní pár metrÛ níÏe je
velk˘ balvan s dírou pod ním – snad nû-
jaká jezevãí nora. Dítû by se tam dobfie
protáhlo a nás Aniãka Opltová stra‰ívala,
Ïe tam bydlí „Profós", kter˘ chytá nehod-
né a toulavé dûti. Okolo je rozeseto je‰tû
nûkolik ‰tol, zvlá‰tû smûrem západním

byl Historick˘ atlas mûsta Ti‰nova.
BohuÏel jeho aktivitu v nûm uÏ zadusila
zákefiná nemoc. VloÏil tam jen textov˘
kapitál, se kter˘m jsme s kolegou
dr. Jifiím DoleÏelem v koneãné fázi pra-
covali sami. Vydání tohoto svazku se jiÏ
nedoãkal.

Îivot jde dál a nápady pokraãují. UÏ
ale bohuÏel bez Karla Fice. Ti‰nov sou-
ãasnosti Ïije pfiípravou reprezentaãní
publikace a budováním mûstského mu-
zea, ãi spí‰e stálé expozice o dûjinách
mûsta v Müllerovû domû. O obou nápa-
dech se hovofiilo uÏ za Karlova Ïivota

a on se tû‰il, jak se bude podílet na jejich
realizaci. Velké plány mûl zejména s kni-
hou, myslel na ni autorsky i redakãnû.
Mnohem skromnûj‰í byl v pfiípadû mûst-
ského muzea. Tam mûl plány spí‰e vzdá-
lenûj‰í. Dennû chodím do práce kolem
opravovaného Müllerova domu a ãasto si
vzpomenu, jak s touto expozicí spojoval
svoji budoucnost. Hodlal zde totiÏ zakot-
vit v dÛchodovém vûku a ‰ífiit slávu
Ti‰nova a Ti‰novákÛ ve funkci muzej-
ního kustoda. Urãitû by byl k tomu tou
nejvhodnûj‰í osobou. Dne‰ní vedení mûsta
by mûlo o jednu velikou starost ménû.

Josef Zacpal
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nad údolím mezi Dfiínovou a Kvûtnicí,
kde je nejhlub‰í propast, dosud vlastnû
pofiádnû neprozkoumaná, snad také ko-
mín, na kter˘ se narazilo pfii dolování.
Na‰tûstí je propast svrchu uzavfiena vel-
k˘m kamenem, takÏe nehrozí nebezpeãí
pádu, ale pfii vhození kamene jsme vÏdy
poãítali, kolik vtefiin kámen letí, aÏ bylo
po pûkné chvíli sly‰et jakoby bouchnutí
na dfievo. Dnes je vstup také uzavfien,
a tak propast davy na‰ich nástupcÛ snad
nezahází úplnû.

O nûkolik desítek metrÛ dále jsou Tfii
stoly. Skalnat˘ útvar, kter˘ vyãnívá
z lesního porostu, má své kouzlo. Zvlá‰tû
prostfiední z nich opravdu vypadá jako
pÛlkulat˘ stÛl s pûknou rovnou plochou
a podle nûho dvû (snad lidskou rukou
pfiizpÛsobená?) kamenná kfiesla. U nej-
niÏ‰ího „stolu“ hnízdíval kdysi u‰at˘ v˘r.
Dal‰í raritou na na‰em kopci je dvaasedm-
desát schodÛ. Jsou to kamenné schody
v biblickém poãtu a nikdo uÏ pfiesnû
neví, proã a k˘m byly vybudovány.
Zfiejmû mají usnadnit v˘stup do strmého
kopce. Mnohé jsou uÏ rozvalené, vede
k nim úzká cestiãka a s poãítáním
schodÛ je problém – buì jsme napoãítali
více nebo ménû. Nablízku – uÏ na Malé
Kvûtniãce – b˘vala a snad dosud je mys-
livecká chata a ãást lesa, kde se fiíká
„U buka“. Je to krásn˘ strom, tak zvan˘
„véstavek", tedy strom, kter˘ se nekácí
a nechává jako semenáã. Odtud se podél
„seãí“ – novû vysázeného porostu – dá se-
jít k vodû Besénku (jenÏ spolu s Kvûtnicí
horou je draÏ‰í, neÏ celá Morava, jak
hlásá nápis na ti‰novské radnici). Je to
chránûná pstruhová voda. Ale kdo by ji
uchránil pfied námi  kluky pytláky?! Na
svahu Kvûtnice k Besénku jsou také
stopy tûÏení stavebního kamene a v jed-
nom takovém zvlá‰È hlubokém a prud-
kém záfiezu jsme se vozívali na naláma-
n˘ch vûtvích po napadaném listí dolÛ

k Besénku. Pro kluky to byla jízda smrti,
nemluvû o mnoÏství klí‰Èat, která jsme
tam nachytali. Borelióza ãi meningitida
byla pojmem nám tehdy neznám˘m. Ale
to vytahování „pijákÛ“, zvlá‰È si libují-
cích na místech intimních a choulosti-
v˘ch, to byl záÏitek. Podle vyprávûní
starého pana Oplta, malífie písma a po-
zlacovaãe, vykládal mu jeho otec, jak
kdysi se tímto lomem dostal do útrob
Kvûtnice, kde pr˘ jsou veliké podzemní
prostory, jezírka a sály s mnoÏstvím
krápníkÛ a jin˘ch krás. My jsme tomu
moc nevûfiili, aÏ pozdûj‰í objevy jeskyn-
ních prostor poblíÏ i Vavfiíãkovy jeskynû
u ·tûpánovic mu asi dávají za pravdu.
Na svahu smûrem k Ïeleznici do ·tûpá-
novic je také nûkolik dÛlních dûr a sklá-
dek hlu‰iny. Podle prÛvodcÛ klá‰terem
Porta coeli se z kvûtnického mramoru
stavûly oltáfie v kostele. Fakt je, Ïe i v této
ãásti hory jsme prolézali dÛlní díla
a jedno zvlá‰tû sestupné a klikaté nás
velmi zajímalo. KdyÏ jsme ale do‰li
pfií‰tí rok, byla ‰tola samoãinnû zava-
lena. Snad tam nikdo nezÛstal. Za
Trmaãovem je také prudce se zvedající
skála, jistû se tam tûÏil kámen. Ve skalní
stûnû je podlouhl˘ obdélníkov˘ prostor
a skalní v˘duÈ, ve které kdysi bydlel pan
Chronc, fiíkalo se mu „Skalák“. Kousek
dál visel obrázek na místû, kde svrchu
spadlo nûjaké dítû a zabilo se. Dosud je
nebezpeãné se tam pohybovat. Za po-
slední zahradou Vlasákovou je volná
prostora, která sice nemá s Kvûtnicí nic
spoleãného, ale tam pr˘ byli zahrabáni
nûjací zabití ãi zastfielení lidé, neÏ byly
pozdûji jejich ostatky pfieneseny na
„·trajchÛvku“ – stráÀovsk˘ hfibitov
v Pfiedklá‰tefií. Ale to jen jako pfiipo-
mínka místa – historici vûdí o tom více.

Na svahu - víceménû holém – nad
Jungmannovou ulicí se blízko Holubovy
vily nachází tzv. Mal˘ buben – to bylo



Atletick˘ klub Ti‰nov

Îáci postupují do semifinále MâR
Po tfiech kolech druÏstev ÏákÛ se

v nedûli 6. 6. v Bfieclavi mûlo definitivnû
rozhodnout o postupujících do semifi-
nále Mistrovství âeské republiky.
Poãetná skupina ti‰novsk˘ch závodníkÛ
startujících pod hlaviãkou AHA Vy‰kov
spoleãnû s ostatními vy‰kovsk˘mi zá-
vodníky pfiijela odhodlána udûlat pro
úspûch maximum. ÎákÛm staãilo udrÏet
druhé místo, ãehoÏ s pfiehledem dosáhli.
Îákynû v‰ak musely prokázat je‰tû
vût‰í bojovnost neÏ v pfiedchozích kolech
a pokusit se vyhrát. 25 dívek na sou-
pisce naznaãovalo, Ïe tady se o ná-

hodu jednat nebude. Z vlny nervozity
a oãekávání, která provázela celé zá-
vody, se stala vlna vítûzná. Dívky kolo
vyhrály, v celkovém hodnocení se posu-
nuly na celkové druhé místo zaji‰Èující
postup do semifinále MâR. To znamená
historick˘ postup obou druÏstev do závû-
reãn˘ch bojÛ o titul MâR. Z individuál-
ních v˘sledkÛ vyãnívají dvû finálová
umístûní Milo‰e Slabého na nejkrat‰ích
sprintech a pravideln˘ bodov˘ pfiísun
Jakuba Du‰ka. Vrchol Ïákovské sezóny
druÏstev probûhne 25.9. v ·umperku.
Závûreãné focení spojené s vyplenûním
bfieclavské cukrárny se jiÏ neslo ve vzá-
jemné euforii závodníkÛ i funkcionáfiÛ.
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místo, kde se 23. ãervna o svatojanské
noci pálily ãarodûjnice. To na okolních
kopcích, kam oko dohlédlo, plálo mnoÏ-
ství ohÀÛ, my jsme je poãítali, ba vylezli
jsme aÏ na Velkou skálu, abychom vidûli
na v‰emoÏné strany. Toto pálení ohnû po-
zdûji zaji‰Èovali hasiãi a zvyk se pfienesl
asi z politick˘ch dÛvodÛ na pfiedveãer
prvního máje na místo, jak v˘‰e psáno.
OheÀ se dal pohodlnû sledovat i z ná-
mûstí a pfiilehlého okolí tûmi, kdo se ne-
chtûli ‰plhat na kopec. V tomtéÏ svahu se
nachází – za na‰eho mládí vyhledávaná
– „Velká klouzaãka“, placat˘ se‰ikmen˘,
svaÏit˘ i dost dlouh˘ a vyhlazen˘ kámen.
Staãilo vzít kus nûjakého rovnûj‰ího ka-
mene, nasednout nahofie na ‰pici a uÏ se
jelo, aÏ jiskry létaly a smrdûly, a to do-
slova. Dalo se ov‰em také jet po zadku,
ale co ty kalhoty? A v létû stejnû jedin˘m
kusem odûvu i obuvi byly trenky, a to
byl pak risk sjíÏdût jen v nich a jít se

„zrcadlem“ domÛ. „Velk˘ buben“ je roz-
mûrná skála dál smûrem k mûstu nad
domem „Na Per‰t˘nû“, místo tragické
pfiíhody pfied padesáti lety, ale tam na
velkém plácku se konávala klukovská
sezení z celého okolí.

Jarní pohled na Kvûtnici v záplavû
Ïlutû kvetoucího dfiínu, pozdûji bílé kvûty
hlohu a plan˘ch jabloní i tfie‰ní, sytá
zeleÀ léta, vlající „vousy svatého Ivana“
i zlátnoucí a ãervenající se podzimní
paleta barev, dozrávající dfiínky a divoce
rostoucí ofiechy, v zimû pak majestátní
bílá pokr˘vka, to je Kvûtnice, která
kvete v na‰em srdci po cel˘ rok i na mís-
tech kilometry vzdálen˘ch a jistû i v srd-
cích tûch, jimÏ Evropa byla malá. KéÏ by
i dne‰ní malí i velcí obyvatelé tohoto
„kvûtnického závûtfií“ mûli oãi otevfiené,
mysl vnímavou a v srdci cit pro krásu.

Jan Vrzal
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V˘sledky:
Veronika Patzelová 100 m pfi. 20,85
s (1 b); 800 m 2:51,83 (3 b)
Michaela Srbová 300 m 51,10 s; dálka
423 cm (2 b) 
Tereza ·kopíková 60 m 8,63 s (1 b);
300 m 46,81 (5 b)
Martina Tesafiová v˘‰ka 140 cm
(3,5 b), dálka 402 cm
Jitka Zwienerová 800 m 2:52,27 (2 b)
Jakub Du‰ek 300 m 41,95 s (7 b); dál-
ka 516 cm (7 b), o‰tûp 27,34 m (6 b)
Martin Koneãn˘ 60 m 9,22 s;
300 m 48,16 s
Milo‰ Slab˘ 60 m 8,03 s (6 b);
150 m 19,05 s (7 b)
Jan Zwiener 300 m 51,90 s

II. liga muÏÛ a Ïen
II. liga dospûl˘ch má za sebou první

dvû kola.
Do Hradi‰tû nakonec po sérii omlu-

venek odcestoval jen Luká‰ Pavelka,
kter˘ si na úvod sezóny nevedl ‰patnû.
Vyhrál 110 m pfi. v solidním ãase
15,97 s a trojskok 13,18 m a byl druh˘
v dálce za 619 cm.

Po 15 letech zavítalo soutûÏní kolo
druÏstev muÏÛ a Ïen do Vy‰kova na nád-
hern˘ novû zrekonstruovan˘ atletick˘

stadión. Tuto událost si nenechal ujít
Ïádn˘ fanda vy‰kovské atletiky a to
vãetnû hostujících závodníkÛ z Ti‰nova,
ktefií historicky soutûÏí za druÏstva
právû ve vy‰kovském dresu. Ligové
utkání, které slouÏilo jako generálka na
republikov˘ ‰ampionát druÏstev pro-
bûhnuv‰í v záfií, se neslo v pfiíjemné at-
mosféfie, které se snoubilo s krásn˘m
sluneãn˘m poãasím. Îeny kolo vyhrály,
muÏi skonãili druzí.
Josef Filla 200 m 23,55 (6 b)
Milan Kopeãn˘ 100 m 12,53 s (2 b),
200 m 26,01 s (1 b)
Veronika Patzelová 400 m pfi. 82,60 (4 b)
Luká‰ Pavelka 110 m pfi. 16,08 s (11 b),
dálka 612 cm (9 b), trojskok 13,07 m
Daniel Pokorn˘ 400 m pfi. 71,79 (9 b)
Martin Sebera 110 m pfi. 17,76 (8 b),
dálka 578 cm (5 b); trojskok 11,64 m (8 b)

Atletick˘ ãtyfiboj
Celkovû 10. atletick˘ ãtyfiboj pofiá-

dan˘ Atletick˘m klubem Ti‰nov probûhl
v sobotu 12. 6. 2010. O v˘sledcích
tûchto závodÛ rozhodují 3 faktory: poãet
startujících dûtí – letos 64, poãasí – letos
bájeãné sluneãné, aÏ úmornû Ïhnoucí
bezmraãné nebe, a rychlost zpracování
v˘sledkÛ a vyhlá‰ení po skonãení po-
slední disciplíny. V‰echny 3 faktory byly
pomûrnû dobfie zvládnuty. Organizátofii
z Atletického klubu dûkují Geodetické
kanceláfii Souãek, Z· nám. 28. fiíjna
a mûstu Ti‰nov za podporu pfii tûchto zá-
vodech. Zejména v‰ak dûkujeme organi-
zátorÛm, vãetnû pomocn˘ch paÏí z fiad
rodiãÛ, ktefií/které téÏ pfiispûli/y k bez-
vadnému prÛbûhu disciplín. A tak ne-
jménû se závody podafiily megafonu,
kter˘ ani s nov˘mi baterkami nechtûl
hlasitû reprodukovat a startovní pistoli,
která nestfiílela – tu drÏel pfiedseda
Atletického klubu, proto to dál rozebírat
nebudeme :-). Zaznamenali jsme téÏ dvû

zleva: Patzelová, Slab˘, Srbová, Du‰ek,
Sebera, Tesafiová, Zwiener, Zwienerová



vtipné situace. Obû dvû na úvodním
60 m sprintu nejmlad‰ích kategorií. 1)
KdyÏ vybûhl jeden rozbûh dívek, s nepa-
trn˘m zpoÏdûním bleskovû vyrazil
i jeden hoch. A protoÏe pfiedvedl krásn˘
sprint a to zpoÏdûní startovní reakce ne-
bylo fatální, byl mu zmûfien ãas. 2) Pfii
zku‰ebním v˘stfielu pistole vystfielila
(ten den naposled) a aãkoliv byl v˘stfiel
ohlá‰en jako zku‰ební, pfiipravující se
dívky razantnû vybûhly. Zachytili to
v‰ak rozhodãí v cíli? A protoÏe tam byly
uãitelky tûlesné v˘chovy, které vÏdy in-
stinktivnû pfii v˘stfielu maãkají stopky,
i tento rozbûh byl bezproblémovû zmû-
fien... Vítûzové kategorií: Dominik
Pu‰ka, Petra Knoflíãková, Vojtûch Zhofi,
TáÀa Lieberzeitová, Karel Jilg, ·tû-
pánka Badinová, Tomá‰ Vot˘pka,
Barbora Lahodová, Milo‰ Slab˘, Eva
Vidéková. BliÏ‰í informace vãetnû po-
drobn˘ch v˘sledkÛ a nûkolika fotoga-
lerií naleznete na www.aktisnov.wz.cz

Medaile z Mistrovství Jihomorav-
ského kraje

V Hodonínû probûhla první leto‰ní
mistrovství jednotlivcÛ. A ti‰nováci sbí-
rali medaile. Mlad‰í Ïák Martin
Koneãn˘ získal stfiíbro v hodu kriketo-
v˘m míãkem (50,35 m) a v bûhu na
800 m skonãil 3. (2:36,00) a 5. na
300 m (50,78 s). Ve velmi dobrém svûtle
se ukázal Milo‰ Slab˘. Zvítûzil ve finále

B na 60 m a celkovû tak skonãil
7. (8,10 s). Je‰tû lépe dopadl 150
m sprint, kde Milo‰ skonãil 5. (19,75 s).

M. S.

·erkovick˘ pétanque 2010

V nedûli 20. 6. 2010 odpoledne pro-
bûhl na hfii‰ti v ·erkovicích jiÏ 4. roãník
otevfieného turnaje dvojic v pétanque
pod názvem ·erkovické koulení.

Na startovní listinû turnaje dospû-
l˘ch bylo 18 párÛ, do turnaje dûtí se pfii-
hlásilo 6 dvojic.

Cel˘m ãtyfikolov˘m turnajem pro‰la
bez jediné poráÏky dvojice manÏelÛ
Buãkov˘ch.

Koneãné celkové v˘sledky
dospûl˘ch:
1. Dá‰a a Milo‰ Buãkovi
2. Zuzana a Slávek Randuchovi
3. Oplíci – Petr a Eva ·udákovi
4. Hana a Karel ·udákovi 
5. PEPE – Petr Janík a Petr Urbánek
6. ARSENAL – J. Gargulák

a M. Horáková
7. Lenka Stará a Franti‰ek Mach

Kategorie dûtí – koneãné pofiadí:
1. Tomá‰ Dou‰ek a Kvûto‰ Tesafi
2. Romana Vorlová a Klára Halová
3. Marek a Va‰ek Valíãkovi

Sport
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Vzpomínky

Dne 27. ãervna uplynuly
3 roky od chvíle, kdy nás
náhle opustil pan PETR
âEPIâKA. Kdo jste ho
znali  a mûli rádi, vzpo-
meÀte s námi. Stále
vzpomíná syn Mí‰a, ma-
minka a Marcela.

Dne 11. 7. uplyne 5 let od
úmrtí mého manÏela
PhDr. KARLA FICE, CSc.
S úctou vzpomíná man-
Ïelka a dûti.

Dne 19. ãervence vzpo-
meneme 2. v˘roãí úmrtí
pana LADISLAVA MI-
CHALÍKA ze Svatoslavi.
Za tichou vzpomínku dû-
kuje manÏelka a synové
s rodinami.

Dne 16. ãervence 2010
uplyne první smutn˘ rok
od chvíle, kdy nás na-
vÏdy opustil pan JI¤Í
PAJKRT. Stále vzpo-
mínají manÏelka, syn
a vnuci. V‰em, ktefií

vzpomenou s námi, upfiímnû dûkujeme.

Dne 19. ãervence uplyne
6 smutn˘ch let, co ode‰la
na‰e milovaná manÏelka,
maminka, babiãka a ses-
tra paní IRENA BER-
KOVÁ. S úctou a láskou
vzpomínají manÏel, dûti

s rodinami a sestra Hana.

4. Hanka Senohrábková a Vojta Tesafi
5. Petr Veãefia a Simona Doãekalová
6. Mikulá‰ team

Jako jiÏ tradiãnû turnaj probûhl
v pfiíjemné pfiátelské atmosféfie.

I pfies chladné poãasí byl  ‰erkovick˘
sportovní areál s dobfie  pfiipraven˘mi
hfii‰ti zaplnûn hráãi a diváky, pro které
bylo zaji‰tûno zázemí s obãerstvením.

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

Pfiíznivce tohoto sportu zveme na
Turnaj dûtí spojen˘ s turnajem dospû-
l˘ch, kter˘ probûhne v záfií 2010.

Více o ve‰kerém  petanquovém dûní
v Ti‰novû a ·erkovicích najdete na
www.repete-tisnov.webnode.cz.

MR/O·
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Inzerce

Pronajmu byt 2+1 v Kufiimi, cena
vã. inkasa 8.500,- Kã. Tel.: 723 349 705

Pronajmu byt 1+1, 6.300,- Kã vã. inkasa,
lednice, praãka. Tel.: 731 178 692

Pronajmu 1+1 v Ti‰novû, 6.500,- Kã
vã. inkasa. Tel.: 604 990 332

1+KK voln˘ v prÛbûhu ãervna. 
Cena 5.900,- Kã vãetnû sluÏeb. 
Tel.: 603 894 613

Prodám 1+1 Ti‰nov, Jamborova, zrekon-
struovan˘. Tel.: 775 946 671

Prodám DB 3+1, Hornická, 731 178 692

Prodám DB 1+kk cca 40 m, lokalita
Hony za Kuk˘rnou. Tel.: 773 500 923

Prodám za rozumnou cenu byt 3+1
– star‰í zástavba. Tel.: 603 894 613

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

Prodám ãerné piano Hofmann & âern˘.
Tel.: 723 792 109 po 18 hod.

Nabízím stfiíhání pejskÛ na veterinû
u J. Kaplanové. Stfiíhá E. Klepárníková,
na objednání, tel.: 723 776 122

Instalace a údrÏba PC, NTB, PC sítû.
Kontakt: 605 481 251

Nabízím hlídání dûtí, 19letá studentka.
Tel.: 608 642 690

Provádíme dlaÏdické práce, obkladaã-
ské práce. Tel.: 777 197 195

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

Provádíme ve‰keré zednické práce,
rekonstrukce RD, bytÛ, zateplení fasád,
omítky, zdûní, betonáÏ, okrasné ploty,
‰típanec atd. Kvalita samozfiejmostí.
Tel.: 773 573 820
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