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Slovo starosty
za nìkolik dnù konèí volební období

a bylo by mo�né podrobnì bilancovat
a hodnotit v�e, co se v obci za
poslední ètyøi roky událo. Domnívám
se v�ak, �e tak není tøeba èinit.
Rozhodující je hodnocení ka�dého
z Vás, jak se ka�dý z nás v obci cítí.
Zda máme pocit, �e budujeme obec
stejnì zodpovìdnì jako na�i
pøedkové. Jsem pøesvìdèen, �e jsme
tak v uplynulých dvou volebních
obdobích skuteènì èinili.

Mù�e se zdát troufalé vyslovit tato slova bezprostøednì po tom,
co jsme v�ichni pro�ívali dva roky budování kanalizace. Tato stavba
se dotkla nás v�ech a zasáhla do na�ich �ivotù. Vìøím, �e v�echny
starosti stavbou zpùsobené odezní. Mo�ná je pøíli� brzy na to,
abychom si zjednodu�enì øekli "máme to za sebou". Z pohledu
dal�ího utváøení co nejhezèího vzhledu obce, budování chodníkù,
kompletní rekonstrukce prùjezdu obcí, øe�ení bezpeènostních
opatøení zejména na hlavní køi�ovatce atd., v�ak bylo vybudování
kanalizace bezpodmíneènì nutné. Ka�dý jsme se mohli pøesvìdèit,
�e by nemìlo smysl stavìt nové chodníky a upravovat veøejná
prostranství, ani� by byla kanalizace hotová. Podmínkou
rekonstrukce prùjezdu obcí po státní silnici Brno-Hodonín bylo
právì vybudování kanalizace. Musíme si rovnì� pøiznat, �e stavba
kanalizace nám odhalila opravdový stav likvidace odpadních vod.
Pokud si pøestaneme alibisticky namlouvat, �e to tak mohlo klidnì
být, musíme uznat, jaké hrozné svinstvo jsme si pou�tìli do zemì
a do potoka.

Zvlá�tní podìkování zaslou�íte vy v�ichni, kdo jste se z vlastní
iniciativy pøièinili a udìlali kus práce pøi úpravì vzhledu veøejných
prostranství, zahrádek a výsadbových ostrùvkù vzniklých kolem
státní silnice. I díky Vám jsou po kanalizaci nìkterá místa hezèí ne�
pøed jejím budováním.

Na stránkách Zpravodajù jsme Vás prùbì�nì informovali o v�em,
co se v obci událo a realizovalo. Shrnutí nejdùle�itìj�ích akcí
a jejich financování najdete na jiném místì tohoto Zpravodaje. 

Za dùle�itìj�í v�ak pova�uji zabývat se budoucností. Bìhem
uplynulých ètyø let jsme pøipravili podklady k pøípravì a realizaci
následujících projektù. Nìkteré zmiòujeme je�tì podrobnìji
v samostatných èláncích. V pøípadì, �e nám bude dána pøíle�itost
pokraèovat ve své práci i po volbách, pova�ujeme za jednoznaèné
priority:

� Komplexní rekonstrukci prùjezdu obcí, vèetnì zpomalovacích
opatøení na celém prùjezdu obcí a zejména v prostoru
køi�ovatky v centru - bezpeèný prùjezd, kterým nebudou
ohro�ováni zejména chodci-dìti a vlastnící nemovitostí podél
silnice. Máme pøipravenu dokumentaci pro územní øízení
a jednáme o zahájení prací ji� v roce 2007. Zejména intenzivnì
pracujeme na zaji�tìní finanèních prostøedkù, které musí hradit
obec z vlastních zdrojù. Jedná se o vysoké èástky a�
k 8 mil. Kè.

� Úpravy veøejných prostranství a postupné budování chodníkù
v celé obci a rekonstrukce místních komunikací.

� Rekonstrukci kuchynì a jídelny Z� a následnì II. etapu výmìny
oken a zateplení budovy Z� - máme zpracován projektovou
dokumentaci a stavební povolení. Èasovì budou práce øazeny
dle mo�nosti získání finanèních prostøedkù. Pro opravy
a rekonstrukce �kol neexistují speciální dotaèní tituly, finance
lze získat jen v mimoøádných pøípadech.

� Obnovu zaøízení �koly a výmìnu èásti lavic na I. stupni Z� - ji�
v leto�ním roce jsme prosadili regulativ rozpoètu na rok 2007,
kterým je dáno, �e bude provedena èásteèná obmìna vybavení
tøíd v hodnotì 200 tis. Kè.

� Vybudování parkovi�tì u zdravotního støediska-máme
zpracován projektovou dokumentaci a stavební povolení.

� Rekonstrukce starého parketu na dìtské høi�tì - máme
zpracovánu studii tohoto dìtského høi�tì. Øe�íme zaji�tìní
finanèních prostøedkù z nadaèních fondù.

� Dokonèení ji� zahájeného projektu vybudování výtvarných
a rukodìlných dílen v prostorách bývalé knihovny v suterénu Z�.

� Vybudování protipovodòových poldrù v lokalitách Moèilky a za
ZEUSem-ochrana proti pøívalovým vodám. Zahájili jsme práce
na projektové dokumentaci a na dokumentaci �ádostí o dotace
z M�P a Státního fondu �ivotního prostøedí.

� Revitalizace (obnova) krajiny-výsadba zelenì-vybudování
nauèné a vycházkové stezky Tì�any-pøehrada-kaplièka-
Borkovany. Chceme vytvoøit v tomto prostoru turisticky
zajímavé místo s rozhlednou na kaplièce a s dal�ími prvky
(pøístøe�kem,panoramatickou mapou, atd) pro turisty
a cykloturisty. 

� Vybudování cyklostezky Tì�any - Moutnice podél potoka, mimo
státní silnici.

� Intenzivnì se chceme vìnovat zahájení a provedení
pozemkových úprav-bez nich je velice tì�ké øe�it dal�í rozvoj
obce - zejména mo�nost vytváøení zástavbových zón pro
výstavbu RD a zmìn územního plánu.

� Vytvoøení nových zástavbových zón
� Za prioritu ve vytváøení dokonalej�ího servisu OÚ pro obèany

pova�ujeme zøízení Stavebního úøadu v Tì�anech, který bude
slou�it jak na�í obci tak obcím okolním. Vìc intenzivnì øe�íme
ji� dva roky a vytvoøili jsme si max. podmínky pro úspì�né
dokonèení pøípravného procesu.

� Podporovat èinnost spolkù a obèanských sdru�ení pùsobících
v na�í obci a vìnující se zejména dìtem a mláde�i. Prosadili
jsme regulativ obce, který zaji��uje konkrétní vý�i finanèní
podpory spolkù a obèanských sdru�ení pracujících s dìtmi
a mláde�í na celé pøí�tí volební období.

My funkcionáøi i vy obèané bychom jistì mìli mnoho námìtù
a nápadù, jak zlep�it podmínky �ivota v na�í obci, jak ji rozvíjet
v nejrùznìj�ích oblastech. K tomu v�emu je v�ak na prvním místì
potøeba sehnat dostateèné finanèní prostøedky. Jak pracné je uspìt
s øádnì a profesionálnì zpracovanými projekty a �ádostmi
o dotace a granty, mohou potvrdit ti, kteøí mnì v minulých
volebních obdobích v této èinnosti vypomáhali.

Jsem pøesvìdèen, �e výsledky na�í práce jsou dùkazem, �e jsme
schopni naplòovat stanovené cíle. Jsou to výsledky práce celého
týmu lidí - èlenù ZO a pracovníkù OÚ, Vás obèanù, kteøí jste svou
vstøícností, pochopením a pomocí, vyjádøili vztah k obci. Nìkdy
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v kontrastu s tìmi, kteøí o vztahu k obci jenom mluví nebo v afektu
vykøikují. Ve skuteènosti v�ak øe�í jenom problémy týkající se jich
samotných a sledují pouze osobní výhody.

Mrzí mne, �e se nepodaøilo získat v�echny zvolené èleny ZO pro
práci ve prospìch obce. Nìkteøí z nich se za celé volební období
nezúèastnili ani jednou zasedání Zastupitelstva obce nebo mají
úèast pod 50%. Jak se zodpoví svým volièùm, nechám na Vás.

Vá�ení spoluobèané, závìrem nemohu pominout skuteènost,
která se k Vám urèitì donesla. Od 22. 9. 2006 jsem po�ádal
Zastupitelstvo obce Tì�any o zmìnu uvolnìné funkce starosty na
funkci neuvolnìnou. Dùvodem této zmìny byla moje nominace do
funkce øeditele Odboru pro sport a tìlovýchovu na Ministerstvu
�kolství a tìlovýchovy ÈR. Z dùvodu 3 mìsíèního organizaèního
vakua zpùsobeného utváøením vlády po parlamentních volbách
jsem byl po�ádán námìstkem ministrynì �kolství pro sport
a tìlovýchovu o spolupráci na personální a metodické stabilizaci
mnì svìøeného odboru. Byl jsem o tuto spolupráci po�ádán díky
mým døívìj�ím i souèasným zku�enostem v uvedených oblastech.
Pùsobení na ministerstvu je omezeno prozatím dobou tøí mìsícù,
tj. max. do 22. 12. 2006 nebo bude ukonèeno jinou formou utváøení
vlády. Velký vliv na mé rozhodování bude mít samozøejmì výsledek
komunálních voleb. Moje práce mìla a má smysl pouze tehdy, má-
li o ni zájem obèan na�í obce. Ka�dý z Vás urèuje, jestli tým lidí,
se kterými kandiduji, je tou nejvhodnìj�í skupinou lidí, od které
oèekáváte, �e bude pro obec opravdovým pøínosem. Úmyslnì zde
hovoøím o celém týmu lidí. Jeden èlovìk nezmù�e nic. Nedovedu

si pøedstavit práci bez podpory tìch, kteøí úèastí na kandidátce
pøijali odpovìdnost radních, pøedsedù výborù a komisí,
zodpovìdných èlenù ZO.

Nedovedu si pøedstavit práci nás èlenù ZO bez zázemí
zamìstnancù OÚ, kteøí odvádí obìtavou a profesionální práci. 

Vá�ení spoluobèané,
za svoji osobu si pøeji, aby byli do nového ZO zvoleni lidé, kteøí

jsou ochotni vìnovat svùj èas, schopnosti a silnou vùli práci pro
obec, kteøí svou dosavadní prací a èinností prokázali, �e umí
pracovat pro druhé, kteøí dokázali pøijmout i nevdìk druhých.
Zejména poslední ètyøi roky byly dùkazem, �e ne�ijeme v rù�ové
zahradì. Sám za sebe jsem pøipraven dále pokraèovat, pokud
získám Va�i dùvìru, a� u� ve funkci øadového èlena ZO, jiné funkci
ve vedení obce, nebo jako èlovìk, který pùsobí v Zastupitelstvu
JMK nebo v celostátních institucích. 

Závìrem chci podìkovat Vám v�em za podporu v uplynulém
volebním období, rodinám tìch, kteøí vìnovali svùj èas práci pro
obec, za jejich trpìlivost a podporu. Je tøeba si neustále
pøipomínat, �e lidé, kteøí pracují pro ostatní, zkracují èas pro�itý se
svojí rodinou.

V�em, kteøí tuto nemalou obì� pro svoji dìdinu pøinesli, s velikou
úctou dìkuji.

Jan Husák
Starosta obce

Akce realizace celková hodnota
v Kè dotace v Kè vlastní zdroje

obce v Kè

Dobudování vodovodu 2003-2004 4 583 000 2 339 000 2 244 000

Pøestavba jeslí na zdravotní støedisko 2003-2004 4 428 439 0 4 428 439

Rekonstrukce mateøské školy a opravy ZŠ 2003 5 297 876 5 000 000 297 876

Rekonstrukce budovy obecního úøadu 2003-2004 10 744 031 9 600 000 1 144 031

Èásteèná rekonstrukce technického zázemí OÚ
(Myšák, dílenský a pracovní dvùr)

2004-2006 200 000 0 200 000

Stavba kanalizace a ÈOV 2004-2006 53 209 655 35 916 518 17 293 137

Pùjèka SF P 13 302 414  

Dotace JMK 7 300 000 7 300 000  

Opravy místních komunikací 2003-2004 390 000 0 390 000

Opravy místních komunikací 2006 900 000  900 000

Další etapa rekonstrukce budovy ZŠ (výmì na oken
východní fasády, výmì na oken a zateplení severní
fasády, výmì na oken severní fasády tì locvièny)

probíhá-termín
dokonèení
12/2006

3 687 000 3 500 000 187 000

Rekonstrukce støechy pøístavby ZŠ
probíhá-termín

dokonèení
12/2006

318 000 250 000 68 000

CELKEM 104 360 415 63 905 518 40 454 897

Pøehled rozhodujících akcí realizovaných v uplynulém volebním období v letech 2002-2006

Celkem jsme pro obec získali nad rámec bì�ných rozpoètù 63 905 518 Kè z dotací.
Za poslední dvì volební období jsme zvý�ili hodnotu majetku obce o 140 000 000 Kè.
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Rekonstrukce Z�
Ve velmi krátké dobì nás èeká na konci volebního období

realizace rekonstrukce Z�, která obná�í:
� výmìnu oken a zateplení severní fasády pøístavby dílen, 
� výmìnu oken a novou fasádu severní stìny tìlocvièny
� výmìnu oken východní fasády hlavní budovy �koly (uèebny

a prostory situované smìrem do �kolní zahrady)
� rekonstrukci havarijního stavu støechy pøístavby dílen
� vybudování spojovacího koridoru mezi hlavní budovou

a tìlocviènou v prostoru bývalé stolaøské dílny
� vybudování nové obecní knihovny v prostoru bývalé stolaøské

dílny
� pøestavba bývalé obecní knihovny v suterénu Z� na výtvarnou

a rukodìlnou dílnu, odstranìní vlhkosti zdiva
�e byl leto�ní rok z pohledu investièních akcí a jejich finanèního

zaji�tìní hektický, vyplývá z rekapitulace realizovaných prací.
Vytvoøení podmínek pro realizaci dal�í etapy oprav objektù Z�
a její finanèní zaji�tìní je naprosto mimoøádnou událostí. Potvrzuje
to i skuteènost, �e bìhem dvou mìsícù musíme zvládnout práce
v hodnotì necelých 4 mil. Kè. 

Osobnì jsem velice rád, �e se nám podaøí realizovat my�lenku,
kterou se zabývám celou dobu svého fungování v roli starosty.
Jedná se o vybudování 

� dùstojnìj�ího prostøedí pro obecní knihovnu pøestavbou bývalé
stolaøské dílny Z� s bezbariérovým pøístupem ze vstupní haly
do tìlocvièny. 

� Vybudování samostatné spojovací chodby mezi tìlocviènou
a �kolou a zachování tzv. výstavní místnosti pøístupné rovnì�
i pro veøejnost ze vstupní haly tìlocvièny

� Pøestavba bývalé knihovny v uhelnì v suterénu Z� na
keramickou a rukodìlnou dílnu pro Z� i veøejnost, která bude
následnì roz�íøena o rukodìlnou dílnu v prostorách bývalé
kolárny Z�

Je�tì v leto�ním roce budou provedeny nejdùle�itìj�í stavební
práce. Úplné dokonèení je závislé na získání dal�ích finanèních
prostøedkù z grantù a dotací. V této oblasti jsme prokázali, �e
umíme zpracovat a prosadit projekty do slo�itých grantových
øízení. Jsme pøipraveni svých zku�eností vyu�ít i v budoucnu.

Jan Husák
Starosta obce

Ohla�ování drobných staveb, úprav a udr�ovacích prací
Na �ádost pracovníkù ze stavebního úøadu v Sokolnicích Vás

informujeme, jaké nále�itosti musí obsahovat �ádosti podávané na
stavebním úøadì. Dané informace vychází 

z Vyhlá�ky è. 132/1998 Sb.
§ 10

1. OHLÁ�ENÍ DROBNÉ STAVBY OBSAHUJE:
· jméno(název) a adresu(sídlo) stavebníka
· úèel, rozsah a místo stavby a jednoduchý technický popis jejího

provedení
· druh a parcelní èíslo pozemku dle katastru nemovitostí
· údaj o tom, kdo bude stavbu provádìt a zda se k jejímu

provedení má pou�ít sousední nemovitost, pøípadnì vyjádøení
vlastníka této nemovitosti

· stanoviska pøedepsaná v § 57 odst. 4 zákona
2. K OHLÁ�ENÍ se pøipojí doklad, jím� se prokazuje vlastnické

nebo jiné právo k pozemku a jednoduchý situaèní náèrt podle
katastrální mapy s vyznaèením umístìní stavby na pozemku, hranic
se sousedními pozemky a polohy staveb na nich. Jestli�e není
k pøijetí ohlá�ení pøíslu�ný obecní úøad v místì, pøedkládá se návrh
ve dvojím vyhotovení.

§ 12
1. OHLÁ�ENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV A UDR�OVACÍCH PRACÍ

OBSAHUJE:
· údaj o tom, na které stavbì mají být úpravy nebo práce

provedeny
· jejich rozsah, úèel a jednoduchý technický popis
2. K OHLÁ�ENÍ se pøipojí
· doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo ke stavbì, který

mù�e být nahrazen èestným prohlá�ením
· písemná dohoda s vlastníkem stavby, hodlá-li úpravu nebo

udr�ovací práce provádìt nájemce
· stanovisko orgánu státní památkové péèe, jde-li o stavební

úpravu nebo udr�ovací prácena stavbì, která je kujturní
památkou nebo se jedná o stavbu, která se nachází
v památkovì chránìném území2) 

Tyto informace jsou zveøejnìny na vývìsce pøed OÚ a na
www.outesany.cz.

JT

Co nového na úseku matriky od 01.01.2000.
S úèinností od 01. 07. 2000 vstoupil v platnost zákon è. 328/1999

Sb., o obèanských prùkazech, na základì kterého mohou obèané
spadající trvalým pobytem do matrièního obvodu Tì�any, �ádat
o vystavení obèanského prùkazu na Obecním úøadì v Tì�anech.

Nový zákon è. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pøíjmení, platný
od 01.07.2001 umo�òuje obèanùm podávat u Obecního úøadu
v Tì�anech �ádost o zmìnu jména nebo pøíjmení a to za podmínek
stanovených zákonem . Ke dni úèinnosti tohoto zákona byly �ádosti
o zmìnu jména a pøíjmení pøijímány pouze na Mìstském úøadì
v �idlochovicích.

Po èetných jednáních, která probíhala mezi JMK a obecními úøady
spadajícími do matrièního obvodu Tì�any, byl Krajským úøadem
Jihomoravského kraje podán návrh na Ministerstvo vnitra ÈR
o zaøazení Obce �atèany do matrièního obvodu Tì�any. Tento
návrh byl schválen a od 01.01.2005 spadá Obec �atèany do
matrièního obvodu Tì�any. 

matrikáøka

Integrovaný dopravní systém - IDS
IDS byl v Tì�anech èásteènì zaveden ji� od 1.9.2006 .O zmìnách

v dopravì jste byli ji� informováni nìkolika zpùsoby - letáèkem do
schránky, na www.outesany.cz, na obecní vývìsce pøed OÚ
i vylepením informací na zastávkách autobusù. Pøesto, pokud by
nìkdo z obèanù nemìl tu pøíle�itost se s tìmito informacemi
seznámit, bych chtìla upozornit, �e IDS se plnì zavádí pouze
u linky Tì�any - �idlochovice. Stávající spoje do Brna a zpìt
zùstávají beze zmìn. Informace k IDS získáte na www.idsjmk.cz
a na obecním úøadì v Tì�anech u paní Tiché.

JT

Humanitární pomoc
Dne 6. 9. probìhla v na�í obci humanitární sbírka, o kterou nás

po�ádala Diakonie Broumov. Chtìla bych podìkovat paní
Marii Horákové a Annì Kusé, které sbírku pomohly organizaènì
zajistit. Souèasnì podìkování patøí v�em, kteøí nepotøebné vìci
vìnovali potøebným. Chtìla bych, pokud bude mo�nost a zájem,
tuto sbírku pravidelnì opakovat.

JT

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteèní dne

20. 10. 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a 21. 10. 2006 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Volební místnost je ve vestibulu Obecního úøadu
Tì�any. Ka�dý obèan, který pøijde k volbám, se musí

prokázat platným prùkazem toto�nosti (obèanský
prùkaz nebo cestovní pas). Hlasovací lístky budou

dodány 3 dny pøede dnem konání voleb.
matrikáøka
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Národopisné slavnosti

První víkend v záøí tradiènì patøil národopisným slavnostem
v na�í obci, letos ji� 8. roèník.

Sobotní program byl zahájen 7. roèníkem soutì�e kováøù
- Mladý tì�anský kováø. Této soutì�e se zúèastòují
absolventi odborných �kol a uèili�� a spolupoøadatelem byla
SP� a VO� technická na Sokolské v Brnì. Jako ka�dý rok,
i letos mladí kováøi ukázali, co se dá vyrobit ze studeného
kusu �eleza. Kdo chodí pravidelnì se dívat na jejich výrobky,
jistì bude se mnou souhlasit, �e rok od roku jsou nápady
studentù zajímavìj�í. Nakonec jste to mohli zhlédnout na
výstavì v místnosti u tìlocvièny, kde byly vystaveny nìkteré
zajímavé kusy od studentù a souèasnì zde byly instalovány
i externí památky Technického muzea v Brnì.

Sobota patøila ale i jiným soutì�ím. Letos se konal ji� 8.
roèník soutì�e hasièských dobrovolných sborù o pohár
starosty. Zástupce tu mìly okolní vesnice, ale tì�anské
hasièe v soutì�i bohu�el,vidìt nebylo. Na høi�ti za �kolou
probìhla i soutì� koòských spøe�ení (za asistence
pøítomných dìtí) a ukázka historického �ermu. Ale zpìt ke
kovárnì. Leto�ní slavnosti byly doplnìny vystoupením
dudáckých kapel, které pøedvedly velice zajímavé a pìkné
písnièky za doprovodu stejnì zajímavého hudebního
nástroje - dudy. Souèástí malého dudáckého odpoledne
bylo i pøedstavení spojené s køestem knihy Dudy na Moravì,
ve Slezsku a v Èechách od autorù pana Pavla Èípa
a Rudolfa F. Klapky. Iniciátorem této akce byl pan Ka�paøík
Jan a MuDr. Jiøí Holásek. Pan MuDr. Mìl èest být kmotrem.
Po vyhlá�ení výsledkù kováøské soutì�e, pøi�el na øadu
hlavní bod programu - pøedávání stárkovského práva
"babám". Nejsem tak dobrý spisovatel, abych popsala
prùbìh tohoto "pøedstavení". �lo o ukázku �ivota na vesnici.
Jak se drávalo peøí - draèky, pøi kterých "baby" hubou
semlely v�echno a v�echny na dìdinì. Vystoupení se
zúèastnily a své role se mistrnì zhostily tì�anský "babe" a se
stejným nasazením vystupovali i mladí stárci. Po malé
zkou�ce "bab" starosta �enským právo pøedal a ty toho hned
vyu�ily, aby ukázaly, jaký to je, kdy� se starostovi "prá�í od
hube". Celý sobotní program byl doprovázen jarmarkem,
pøítomní si mohli koupit výrobky drobných øemeslníkù .
Nedìlní odpoledne patøilo folklorním souborùm - Jáno�íèek,
Kopanièiarik, Hrozen a cimbálovým kapelám - Primá�
a Donava. Vzhledem k tomu, �e nám poèasí pøálo, mohli
jsme vidìt nejedno pìkné, ale i nároèné vystoupení, nìkdy
i vtipnì doplnìné. Tomu, kdo se zúèastnil tohoto pøíjemného

odpoledne, mo�ná je�tì teï zní v u�ích podìkování
starostovi od "bab" v podání Hanky! Petlákové -
za V�ECHNO. Málokdo doká�e takhle veøejnì vystoupit
a øíct svùj názor, za kterým by si taky stál. Malý dárek
starostovi a sólo s "babama" na podiu bylo pomyslnou
teèkou za 8. roèníkem národopisných slavností v Tì�anech.
Podìkování patøí mediálním partnerùm Rovnost a Èeský
rozhlas Brno a v�em sponzorùm a pøíznivcùm konané akce,
za jejich pomoc pøi realizaci národopisných slavností.
Rovnì� patøí podìkování i JMK který pøispìl na vìcné dary
soutì�ícím.

JT

Stavební úøad

Ji� dva roky spoleènì s èleny Rady obce, úèetní paní
Nádeníèkovou a matrikáøkou paní Horákovou usilovnì
pracujeme na vytváøení podmínek pro zøízení Stavebního
úøadu v Tì�anech, který by slou�il jak pro na�i obec tak pro
obce okolní. Uèinili jsme v�e, co je nezbytné pro zøízení
tohoto úøadu a po volbách jsme pøipraveni zahájit poslední
a nejnároènìj�í etapu, která je limitována celou øadou
kvalifikaèních aspektù, které budeme muset zajistit. Velmi
dùle�ité bude personálního a organizaèní zaji�tìní funkce

stavebního úøadu. Pro vysvìtlení uvádím, �e práci úøedníka
na obecním úøadì mohou vykonávat pracovníci, kteøí splòují
kvalifikaèní podmínky pro práci ve veøejné správì.
(tj. vykonali zkou�ky zvlá�tní odborné zpùsobilosti).

Stavební úøad bude umístìn v prostorách budovy
v majetku obce è.p. 139 (tzv. My�ák).

Pokud se nám podaøí úspì�nì dokonèit tento zámìr,bude
na�e obec naplòovat umístìním dal�í správní instituce svoji
historickou úlohu spádové obce.

Jan Husák
Starosta obce
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V. roèník vozatajských závodù �inkvický dvùr 2006
Tak jako v minulých dvou letech i letos pøipadl poslední

èervencový víkend na �inkvickým dvoøe poøádání vozatajských
závodù, pøesnìji tedy na 28.7. - 30.7.2006. Leto�ní roèník byl
roèníkem pátým, tedy jubilejním, a zároveò, na základì
rozhodnutí Èeské jezdecké federace, i Mistrovstvím Èeské
republiky pro v�echny kategorie spøe�ení. Soutì�ily
jednospøe�í, dvojspøe�í, ètyøspøe�í a dvojspøe�í pony.

Pro potøeby Mistrovství byly upraveny a dobudovány nìkteré
pøeká�ky pro maraton a bylo té� vybudováno nové kolbi�tì
o rozmìrech 120x80m. Velmi významnou pomoc a podporu
pøi organizaci a zaji�tìní závodù poskytl ná� generální partner
spoleènost ÈEZ,a.s. Zvlá�tní podìkování pak patøí jejím
zástupcùm paní Kristýnì Vohlídkové a panu Petru Spilkovi.

Velmi významná podpora pøi�la i ze strany obce Tì�any,
konkrétnì od starosty obce pana Jana Husáka. Hlavním
mediálním partnerem byl i tentokrát Èeský rozhlas Brno.

Závodù se zúèastnilo pìt dvojspøe�í pony, pìt jednospøe�í,
jedenáct dvojspøe�í a pìt ètyøspøe�í. Mistrovství probìhlo za
velmi pøíznivého poèasí a bìhem tøí dnù jej nav�tívilo pøes tisíc
divákù. Nejvìt�í úèast mìl tradiènì sobotní maraton, znaèné
mno�ství zájemcù pøilákal i tradièní sobotní spoleèenský veèer
v Tì�anech.

Páteèní drezúra proveøila jezdce a konì nejen z hlediska
drezurní pøipravenosti, ale i co se týèe odolnosti proti
extrémním teplotám. Na pátek 28.7. toti� pøipadl nejteplej�í den
leto�ního léta.

V extrémních teplotách se jako nejlépe pøipravené dvojspøe�í
pony ukázalo spøe�ení koèírované Monikou Pospí�ilovou
z JK Agape. V jednospøe�í zvítìzil Jiøí Koníø ze Stáje Koníø
Hrádek, v tìsném závìsu pak byli Tomá� Barták
a Alexandr Soukup.

V drezúøe dvojspøe�í tradiènì kraloval Ing. Ladislav Vyrtych
se svými starokladrubskými bìlou�i. Za ním následovali
Jiøí Nesvaèil jun. a Marek Jirgala.

Drezúru ètyøspøe�í suverénnì ovládl Petr Vozáb z NH
Kladruby nad Labem, s rozdílem ètyø bodù se na druhém
a tøetím místì usadili Jiøí Nesvaèil st. z JK Favory Benice a Josef
Hrouda z JK Afrodita Nìmèice.

Sobotnímu maratonu pøálo poèasí - ochlazení prospìlo nejen
koním, ale i závodníkùm. Zároveò se zaèaly zvìt�ovat bodové
rozdíly mezi jednotlivými závodníky. Ve dvojspøe�í pony
s pøehledem vyhrál Jiøí Votoupal z Moravského Krumlova.
Monika Pospí�ilová, první z drezury, skonèila na tøetím místì.

V maratonu jednospøe�í si první místo udr�el Jiøí Koníø.
S minimálními odstupy se za ním stále dr�eli Tomá� Barták
a Alexandr Soukup. Dvojspøe�í ovládli na�i nejnadìjnìj�í mladí

jezdci, a to Marek Jirgala a Jiøí Nesvaèil jun., kteøí u� nìkolik
let støídají na stupních vítìzù své otce,a to jak na národních
tak i na mezinárodních závodech.

Maraton ètyøspøe�í nejlépe zvládnul Zdenìk Jirásek
z JK Robousy, následován s tøíbodovým rozdílem Jiøím
Nesvaèilem st. Trojici nejlep�ích uzavíral Petr Vozáb
s osmibodovou ztrátou na Zdeòka Jiráska.

V nedìli se v�e rozhodlo. V parkuru pony obsadila první místo
opìt Monika Pospí�ilová. Celkovì nejlep�í ale díky velmi
velkému bodovému zisku v maratonu skonèil Jiøí Votoupal
z Moravského Krumlova a tím pro sebe získal i mistrovský titul.
Na druhém místì v parkuru i celkovì skonèil Jakub Prá�ek
z JK Robousy a tøetí místo patøí Monice Pospí�ilové.

V jednospøe�í si po v�echny tøi dny udr�el vedení Jiøí Koníø,
celkové druhé místo obsadil Tomá� Barták z JK Favory Benice
a tøetí skonèil Alexandr Soukup reprezentující JK Ruda.

Ve dvojspøe�í, po velkém a dramatickém souboji, na prvním
místì parkuru kraloval Jiøí Nesvaèil jun., který jej jako jediný
zajel bez trestného bodu. Tím pádem se stal i mistrem
republiky ve dvojspøe�í pro rok 2006 a pro NH Kladruby nad
Labem tak získal dal�í titul. Celkovì druhý, s minimálním
rozdílem dvou bodù, skonèil Marek Jirgala ze Stáje Afrodita.
Celkové tøetí místo ve dvojspøe�í patøí Ing.Ladislavu Vyrtychovi.

Ètyøspøe�í pøineslo pøekvapení. Celkové první místo obsadil,
a tedy mistra republiky získal, Jiøí Nesvaèil st.. Pøesto�e
v JK Favory jezdí ètyøky teprve nìkolik mìsícù, za sebou
zanechal takové matadory ètyøek jako Petr Vozáb a Zdenìk
Jirásek z JK Robousy. To v�e s pomìrnì velkým náskokem
pìti, resp. dvanácti trestných bodù.

Máme-li tedy celkovì zhodnotit leto�ní �inkvické závody, pak
lze øíct, �e kvalitou výkonù spøe�ení se mohli bez obav rovnat
pøedchozím roèníkùm mistrovství a snad i pohodou a zábavou
je� dali v�em divákùm a pøíznivcùm vozatajství. A tak jako
i v minulých letech jsme s potì�ením uvítali významné
náv�tìvníky, jako napøíklad ministra dopravy Ing. Milana
�imonovského, hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Stanislava Juránka, øeditelku nadace ÈEZ Ing. Lucii
Speratovou a mnohé dal�í

Na závìr bychom chtìli podìkovat tìm, kteøí se podíleli
na organizaci leto�ních závodù, tedy v�em pracovníkùm
a dobrovolníkùm spjatými se Stájí �inkvický dvùr, generálnímu
partnerovi spoleènosti ÈEZ, a.s., obci Tì�any, tì�anským
hasièùm, èlenùm jednoty Orel Tì�any, studentùm Mìstské
støední odborné �koly Klobouky u Brna, zkrátka v�em, kteøí se
svým dílem podíleli na V. roèníku vozatajských závodù
�inkvický dvùr 2006.

Za poøadatele Jana Trundová
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Nový název �koly
V souladu s novým �kolským zákonem do�lo ke zmìnì názvu

na�í �koly. Od leto�ního února je zaregistrována v rejstøíku �kol
pod názvem Základní �kola a mateøská �kola Tì�any, okres Brno-
venkov, pøíspìvková organizace, 664 54 Tì�any 305. Pou�ívaná
bude i zkratka Z� a M� Tì�any, okres Brno-venkov.

Tuto pøíspìvkovou organizaci tvoøí mateøská �kola, základní �kola,
�kolní jídelna (v Z�), �kolní jídelna - výdejna (v M�) a �kolní dru�ina.

Mgr. Ladislav Nevrkla, øeditel 

Ohlédnutí za �kolním rokem
A� 31.8.2005 vlastnì skonèil �kolní rok 2005/2006. V krátkém

pøehledu uvádím nìkolik údajù, které se ho týkají.
�kolní rok ukonèilo na základní �kole 166 �ákù, do 1. roèníku

bylo pøijato 13 �ákù, na støední �koly odchází 29 �ákù, z toho jedna
�ákynì na gymnázium, jeden �ák na víceleté gymnázium
a zbývající na nìkterý typ støední �koly. Nejvíce �ákù bylo pøijato
na SO� Klobouky u Brna (celkem 7 �ákù), dále IS� Sokolnice
(3 �áci), SOU a SO� Charbulova (3), SP� chemická (2) a IS�
Olomoucká (2). Zbývající �áci byli pøijati na dal�í typy støedních
�kol vesmìs v Brnì.

Na 1. stupni prospìlo 50 �ákù s vyznamenáním a v�ichni �áci 1.
stupnì prospìli, na 2. stupni prospìlo 39 �ákù s vyznamenáním,
rovnì� zde v�ichni �áci prospìli.

Na 1. stupni bylo udìleno 40 pochval tøídního uèitele a 1 pochvala
øeditele �koly, na 2. stupni bylo udìleno 34 pochval tøídního uèitele
a 8 pochval øeditele �koly. Pochvaly øeditele obdr�eli: Vendula
Kubíèková, Lubomír Matu�ka, Jiøí Fibich, Irena Vrbová,
Filip Klanica, Anna Fialová, Vojtìch Dudek, Martina Buchtová
a Lucie Endlicherová.

48 �ákù se za odmìnu zúèastnilo zájezdu na brnìnskou pøehradu
a do zoologické zahrady, 9 �ákù pøijal a ocenil starosta obce
Jan Husák. 

Byli to: �tìpán Krejèíø, Jiøí Husák, Markéta Kulhánková, Veronika
Krajplová, Judita No�ková, Lubomír Matu�ka, Kristýna Oprchalová,
Milada Kulhánková a Anna Fialová. V rùzných oblastech vynikli i
dal�í �áci, napø. Jan Komínek, �árka Kocurková, Tomá� Doupovec,
Tomá� Haluza, David �tìpánek, Vlastimil Fiala, Petr Vojtìch,
Veronika Endlicherová, Daniela Hrouzková, Jan Vrba, Romana
Vì�níková, Jiøí Svoboda, Zdenìk Urban nebo Petr Dolák.

Pochvalu zaslou�í i sbìraèi papíru (nejvíc nasbírala
K.Jochmanová) a pomeranèové kùry (�. Krejèíø) a malé taneènice
v ma�oretkovém sportu (Vahalová, Chrástecká, Krejèiøíková,
Harèárová, Kubíèková, Kosíková, Slavíková).

Za vykonanou práci dìkuji v�em pracovníkùm, zvlá�tì pak tìm
odcházejícím: uèitelkám mateøské �koly Marii Krásové a Ivì Zimové
a uèitelùm základní �koly Rudolfu Svítilovi a Vladimíru Barákovi.

Mgr. Ladislav Nevrkla, øeditel 

Nový �kolní rok
Slavnostním zahájením 4. záøí 2006 zaèal nový �kolní rok

2006/2007. Bude v øadì smìrù jiný a bude na v�echny "�kolou
povinné" klást tradiènì vysoké nároky.

Vrcholit budou pøípravy na uvedení nové vzdìlávací koncepce
do praxe. Jedná se o - aspoò podle názvu známý - rámcový
vzdìlávací program (RVP), který si ka�dá �kola zpracuje podle
svých podmínek (pod názvem �kolní vzdìlávací program - �VP)
a zaène podle nìj od záøí dal�ího �kolního roku uèit
v 1. a 6. roèníku.

V leto�ním roce se roz�iøuje poèet vyuèovacích hodin v øadì
roèníkù pøedev�ím o hodiny výuky cizího jazyka (s jeho výukou
se zaèíná ji� od 3.roèníku). Je tøeba vzít na vìdomí, �e �áci v�ech
roèníkù kromì prvòákù a druhákù budou ve �kole trávit více
èasu a �e napø. v 8.a 9.roèníku je nezbytné odpolední vyuèování,
nebo� �áci tìchto roèníkù mají povinnì 31 hodin týdnì.

O vzdìlávání dìtí a �ákù se budou starat následující
pedagogiètí pracovníci: 

Mgr. Ladislav Nevrkla, øeditel organizace; v mateøské �kole:
Iveta Neugebauerová, vedoucí uèitelka, Helena Petláková,
Dagmar Kubíèková Marta Eliá�ová, uèitelky mateøské �koly;
v základní �kole: Mgr. Drahomír Hochman, zástupce øeditele,
Alena Chaloupková, výchovná poradkynì, Mgr. Nadì�da
Komínková, Mgr. Heda Stránská, Mgr. Radka Kuèerková
a Bc. Adéla Petulová, uèitelky 1. stupnì, Lenka Dvoøáèková,
Josef Krátký, Mgr. Milan Zia�ko, Mgr. Zdenìk Urban a Mgr. Sylva
Bártová, vyuèující 2. stupnì, a Jana Vytrhlíková, vychovatelka
�kolní dru�iny. Provozní pracovníci a zamìstnanci �kolní jídelny
zùstávají beze zmìny.

Mgr. Ladislav Nevrkla, øeditel 

Vandalismu je tøeba se bránit!

Je v�eobecnì známé, �e se na�e mláde� i ve volném èase
velmi ráda zdr�uje v okolí �koly. Bohu�el stopy po pobytu
nìkterých jedincù jsou více ne� viditelné.

Posledním výstøelkem vandalismu je znièený zánovní
plastový odpadkový ko� pøed vchodem do budovy základní
�koly. Zùstal po nìm, jak se nìkdy øíká, pouze "mastný flek"
- roztavená umìlohmotná placka na chodníku.

Kdo si tímto ubohým zpùsobem dokazoval svoji odvahu,
nevím. Ani moc nevìøím, �e bude v dohledné dobì zji�tìn
viník. Jedno ale vím jistì: Vandalismu stejnì jako terorismu
nelze ustupovat. Je tøeba se bránit, i kdy� mo�ná právì teï
nevíme, jaká forma obrany by byla ta nejúèinnìj�í.

-lan-

Florbalový oddíl dìvèat - Orel Tì�any 1.FbC Aligators
Velmi mì potì�ilo, �e jsem byla po�ádaná, abych napsala pár

slov o florbalovém oddílu dìvèat. Chci tedy oslovit nejen rodièe,
ale i pøíznivce tohoto sportu a po�ádat je o podporu. Vìøím toti�,
�e to, co investujeme do na�ich dìtí, se nám jednou vrátí.

Já sama jsem se dostala k florbalu díky svým dcerám, které
zaèaly hrát v zájmovém krou�ku na Z� Tì�any, pod vedením pana
uèitele Drahomíra Hochmana. Jemu patøí moje podìkování,
proto�e v dìvèatech vzbudil zájem o tento sport, sestavil kvalitní
tým a plnì se mu vìnoval. Ostatnì �kolní úspìchy to jen dokazují.

Tým tvoøí dìvèata z Tì�an, Moutnic, �itboøic, Nesvaèilky
a Borkovan:

Eva Motáòová, Aneta Kselíková, Terezie Ostrovská, Stanislava
Koneèná, Jana �áèková, Jindra �áèková, Ludmila �áèková,
Barbora Dohnálková, Simona Èermáková, Ivana Hradeèná, Lenka
Nováková, Klára Nováková, Lucie Endlicherová, Kateøina Stránská.

Díky finanèní podpoøe Orla Tì�any - pod jeho� hlavièkou hrajeme
- a pod vedením trenéra týmu Jaroslava Hály, se dìvèata mohla
pøihlásit v sezónì 2004/2005 do soutì�e 1. ligy juniorek a vedla si
celkem dobøe.

Nyní ji� druhým rokem trénují pod vedením trenéra Pavla Volka,
kterému se sna�ím pomáhat i já. V sezónì 2005/2006 se dìvèata
umístila na 4. místì a jen o bod jim unikl postup do play-off.

V leto�ní sezónì by chtìla dìvèata postoupit. Celé prázdniny
poctivì trénují v Tì�anech, Kloboukách i ve sportovní hale ve
Slavkovì a výsledky jejich sna�ení se zaèínají ukazovat. Po ètyøech
utkáních mají dìvèata dvì remízy, dvì výhry, skóre 14:6 a zatím
jsou na 3.místì. Je to v�ak zaèátek sezóny a je�tì nás èeká
spousta práce. Proto chci o nìco po�ádat rodièe. Vìnujte, prosím,
trochu svého èasu svým dcerám, obèas je zavezte na trénink, na
utkání a nebo nám pøispìjte na dopravu. Budeme si toho vá�it.

Vyu�ívám tuto pøíle�itost a chci dìvèatùm moc podìkovat za
dosa�ené výsledky a popøát jim mnoho dal�ích úspì�ných utkání
a stálou radost z florbalu. Dùle�ité je, �e dr�í jako parta pohromadì,
proto vìøím, �e udìlají v�e, aby jejich tým postoupil.

Moje podìkování patøí i trenéru Pavlu Volkovi. Vìnuje na�im
dìvèatùm hodnì svého èasu, i kdy� je�tì trénuje juniory a mu�e,
za které i aktivnì hraje. Pøeji mu osobní a sportovní úspìchy
a hlavnì hodnì trpìlivosti s dìvèaty.

Za Orel Tì�any 1. FbC Aligators - Jindra �áèková 



7

JSDH + SDH
Jednotka sboru dobrovolných hasièù+sbor dobrovolných hasièù
Sbor dobrovolných hasièù se skládá ze dvou organizací.

Výjezdová jednotka SDH je zøízena obcí:
provádí ha�ení po�áru, záchranné práce pøi �ivelních pohromách

a jiných mimoøádných událostech.
Technika, vybavení, výstroj a výzbroj je hrazena z rozpoètu obce.
Jednotka od nového roku zasahovala u tìchto událostí:
7. 1. kalamita na kopci k Borkovanùm-øízení dopravy
7. 2. autonehoda u mostku-øízení dopravy, zaji�tìní

místa nehody a vozidla,úklid
17 - 19. 2. èerpání vody ze staré kanalizace u starého høbitova
28. 2. po�ár hospodáøské budovy za rodinným domem 
10 - 11. 3. èerpání vody ze sklepù rodinných domu které byly

zatopeny vodou z tajícího snìhu,
30. 3 - 2. 4. pytlování a zpevòování hrází pøi tání jarního snìhu

v obci Nosislav a Vojkovice,
7 - 8. 4. Èerpání vody v sadì a v rodinných domech

v Nosislavi-bìhem jarních povodních na�e jednotka
zasahovala 55 hodin, 4 a� 6 èlené dru�stvo

9. 5. Autonehoda u mostku k Borkovanùm 
2. 6. Taktické cvièení-simulace po�áru v tìlocviènì Z�

a následná evakuace v�ech �ákù,ukázka hasièské
techniky a vypro�tování osob z havarovaného
vozidla.

27. -30. 7. Dodávka vody a hasièská asistence pøi koòských
závodech v �inkvicích.

7. 8. Èerpání vody pøi déle trvajícím de�ti ze staré do
nové kanalizace

Pøi spoleèenských akcích, kterých se zúèastòuje vìt�í poèet osob,
má jednotka také za povinnost vyslat hlídku, pokud si ji poøadatel
vy�ádá.

Ka�doroènì na jaøe zji��uje aktuální stav hydrantové sítì v obci.
Tato preventivní èinnost se nám i v leto�ním roce vyplatila - pøi
dodávce vody k po�áru.

Èlenové výjezdové jednotky musí mít �kolení a odbornou
pøípravu. Ta probíhá v zimním období, a to �kolení velitelù, velitelù
dru�stev, strojníku, nositelù dýchací techniky a øezání motorovou
pilou.

V únoru, pøi praktických zkou�kách, kurz proøezal stromy
v lokalitì: Moèilky a likvidoval strom u stánku a ka�tan u hlavní
silnice.

Jednotka mu�e být vyslána k mimoøádné události, buï starostou
obce nebo operaèním dùstojníkem na lince "150". Ten spustí
dálkovì sirénu, která svolá jednotku k výjezdu. 

Proto pøi ka�dé mimoøádné události, pokud je v ohro�ení �ivot
a majetek volejte èíslo 150.

Linka je bezplatná: ohlásíte co se stalo - po�ár, nehoda 
kde se stalo - místo, èíslo domu, místní název
kdo volá - jméno volajícího a zùstaòte

u telefonu nepokládejte aby operaèní
dùstojník mohl získat co nejvíce informací.

Poèet výjezdu roste proto Vás prosím o vìt�í opatrnost.

Sbor dobrovolných hasièù - spoleèenská organizace, si na svoji
èinnost vydìlává poøádáním sportovních a kulturních akcí.

Z tohoto výtì�ku podporujeme èinnost dìtského dru�stva
a hradíme vybavení a výstroj.

Podporujeme také vybavení výjezdové jednotky - zakoupením
motorové pily, nových pneumatik na dopravní automobil, nabíjeèky,
náøadí, zakoupili jsme 4 kusy zásahových helem MSA Gallet.
V hasièské zbrojnici jsme nechali vybudovat stropy v klubovnì a na
chodbì.

Od ledna 2006 jsme poøádali tyto akce - výroèní valnou hromadu
okrsku, hasièský ples, ostatkový prùvod obcí a výlet dìtí do kina.

V dubnu sbìr �elezného �rotu.
V èervnu jsme na Den dìtí a Den matek byli v ZOO ve Vy�kovì

a v akvaparku a star�í dìti nav�tívily vojenské muzeum na leti�ti.
V záøí jsme vypomohli v poøádání podzimních slavností, pøi

kterých byla soutì� v po�árním sportu pro dru�stva mu�ù a �en
,,O POHÁR STAROSTY OBCE"

Na konci záøí pojedeme do Olomouce na Svatý kopeèek a do
ZOO. Která koliv maminka nebo babièka mù�e s dìtmi také jet na
výlet, staèí jen se zastavit za ,,tetou Vìrkou ve stánku".

Na�e organizace by se chtìla i nadále podílet na spoleèenském
a obecním dìní v na�í vesnici a proto jsme na podzimní volby do
místního zastupitestva obsadili 15 èlennou kandidátní listinu pod
hlavièkou ,,Hnutí na podporu dobrovolných hasièù a dal�ích
dobrovolníkù"

Na konec chci podìkovat Vám v�em, kdo nás podporujete pøi
na�ich akcích.

Chci podìkovat v�em èlenùm, èlenkám i neèlenùm, bez kterých
by se tak bohatá èinnost nedala organizovat.

DÌKUJI.
Jana �telclová 

Ma�oretky z Tì�an

Jménem obce bych chtìl je�tì jednou blahopøát
obèanskému sdru�ení Kalimero, pod vedením paní Dagmar
Kubíèkové, k medailovému umístìní na Mistrovství Evropy.
V polské Opole v kategorii tøíèlenných dru�stev dìvèata
získala støíbro - Vendula Kubíèková, Kamila a Zuzana
Lorenzovy a bronz mezi jednotlivci pøidala je�tì jednou
Vendula Kubíèková.

Paní D. Kubíèkové pøeji hodnì trpìlivosti, dìvèatùm aby
neztratily chu� a vytrvalost a samozøejmì podìkování patøí
i rodièùm, kteøí podporují své dìti v této sportovní disciplínì.

starosta obce
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nepro�lo jazykovou úpravou

Ohlédnutí o pár mìsícù zpìt
Vra�me se na chvíli do èervna, pøesnì øeèeno k hodovému

víkendu. Nìkdo si øekne, �e není se k èemu vracet. Pøesto ten,
kdo se úèastní nedìlní akce pøed kovárnou, mohl být pøekvapený.
Prùvod stárkù byl opravdu prùvodem, v�dy� 11 párù nelze jen tak
pøehlédnout ! Myslím si, �e to u� tu dlouho nebylo. Stárky
pøedvedly, �e umí vyválet tìsto na �trùdl (mo�ná by nìkteré ta
náplò vypadla, ale to nevadí) a stárci pøedvedli, �e umí vymìnit
kola u "�ebøiòáku"(jenom je dobøe, �e se u� moc nepou�ívá,
proto�e by se jim asi nerozjel). Za pøedvedenou �ikovnost dostali
hodové právo a s muzikou ode�li na parket pøed tìlocviènu. Zde
ji� jako ka�dý rok probìhla pøíjemná zábava nejen na tanèení, ale
i na posezení u vínka, popovídání si s hosty a samozøejmì
odpoledne patøilo pøedev�ím stárkùm. Poøadatelé zajistili dostatek
jídla i pití - na sobotu i nedìli, co� je v poøádku, poèasí se vydaøilo
a ten, kdo chtìl, se mohl pøíjemnì bavit. No, a je�tì jednou - není
to pìkný pohled ?

�����..tak pøí�tí rok a� se stárci opìt sejdou ve stejném nebo
vìt�ím poètu !

Mariánská �tafeta

V pondìlí 8.kvìtna 2006 o�ily celé Tì�any.
Zvuk motorek, dunìní koòských kopyt
a dìtský smích pøilákal pøes 400 zvìdavcù na tì�anskou
orlovnu.

Slavnostní den Orlù Sedlákovy �upy zaèal v 10:00 hodin m�í
svatou, pøi ní� probìhlo "stu�kování" - jednotlivé jednoty
pøiná�ely pøed oltáø své prosby k Pannì Marii zapsané na
pestrých stu�kách. Po m�i, kterou slou�il otec Karel Janou�ek
(rodák ze sousedních Moutnic) promluvili knì�í, kteøí byli
pøítomni: otec Franti�ek Koukal, otec Franti�ek Trtílek a otec
Jaroslav Horák. Pøipomnìli jsme si význam Mariánké �tafety.

Potom se v�ichni odebrali na orlovnu v prùvodu s prapory.
Zde se pøi pøíle�itosti státního svátku zahrála hymna a malí
tì�an�tí orlíci vztyèili státní vlajku. Poté promluvil starosta obce
Jan Husák a také vzácní hosté, ministr Milan �imonovský
a poslanec Ladislav �ustr. Otec Janou�ek také vysvìtil nové
prostory tìlocvièny. Potom dal�í slavný host, pan Haluza,
sportovec, bojovník za svobodu a obì� komunistické zvùle,
odhalil památnou desku na areálu na památku man�elùm
Dostálovým. Paní Marta Dostálová, která také potì�ila svojí
pøítomností od nás obdr�ela malou pozornost. Pokraèoval
opìt pan Haluza svými zá�itky z komunistického koncentráku
a vzpomínkou na ji� zesnulého Kvìtoslava Dostála. Také bylo
mo�no diskutovat s panem ministrem �imonovským. 

Mezitím zaèal bohatý odpolední program. Nechybìlo ani
teplé obèerstvení nebo zmrzlina, star�í ocenili napøíklad pivo.
Dìti se shlukovaly u nìkolika stanovi�� - napø støelba
laserovou pu�kou èi lukem na cíl, drátkování nebo táborové
dovednosti. Dunivý rachot zahnal nìkteré pøed orlovnu -
pøijela celá kolona borcù v Harleyích. Mo�nost projí�ïky na
"obrovské motorce" uèarovala hlavnì dìvèatùm, pøijelo také
koòské spøe�ení, které uvítali ti nejmen�í. Na asfaltovém høi�ti
v areálu u� roztáèel svùj minibike mistr Evropy Jan Antoni.

Byla to opravdu ú�asná podívaná! Do toho v�eho hrála
pøíjemná reprodukovaná hudba, kterou za pár chvil nahradila
�ivá cimbálová muzika Donova. Následoval oèekávaný zápas
slavných fotbalistù (Roman Sedláèek-rodák z Tì�an, Jan
Máro�i a Petr Maléø) proti tì�anským orlíkùm, kterým výhra
unikla jen tìsnì. Probìhla také soutì� fotbalových
dovedností. V tìlocviènì byla mo�nost prohlídky nástìnek
oddílù Orlomon a Robinson, nechybìly dokumentární fotky
z budování na�eho areálu. Tì�íme se na dal�í setkání!

Tábor FARA 2006
Oddíl Orlomon se pravidelnì schází ka�dý pátek na orlovnì

(fara). Je to parta dìtí, které chtìjí nìco za�ít, nìèemu se nauèit
a poznat nové kamarády, zasoutì�it si a zároveò se dávat
druhému, uèit se sebeovládání a trpìlivosti. Nìkteøí z nich a navíc
i dal�í z jiných vesnic se na zaèátku prázdnin úèastní tábora na
orlovnì.  Letos se tábora na tì�anské faøe úèastnilo 16 dìtí. Hrálo
se na rytíøe. Velkou událostí byla náv�tìva �esti skuteèných rytíøù,
kteøí pøedvedli nìco ze svého umìní. Malou ukázkou tábora mù�e
být nahlédnutí do kroniky, kterou psaly samy dìti.

"�den tøetí, úterý 4.èervence� Toho dne jsme byli na velké
celodenní výpravì za tøemi hranièními kameny. Urazili jsme celkem
20 km, tam 10 a zpìt dal�ích 10. A málem bych zapomnìl-tam,
na konci cesty, jsme se koupali v jezírku, Adam, Va�ek a já Filip
jsme byli nejvíc mokøí.Je�tì toho dne po Velkém výletì jsme
pøedvádìli scénky, které jsme mìli u� dávno nacvièené. První jsme
pøedvádìli my-Kanci, pak Rychlé �ípy, pak Ostrvníci a Black bulls.
První jsme byli my, Kanci! A málem bych zapomnìl-zpívali jsme
u táboráku rùzné písnì. �"

A já na konec je�tì jednou pøipomínám páteèní schùzky
Orlomonu pro dìti od 1. do 5. tøídy, tedy v pátek od tøí do pìti
odpoledne. Jsou zvány v�echny dìti v tomto vìkovém rozmezí.
Dìcka èím víc vás dojde, tím bude vìt�í sranda! Tak ahoj v pátek
na orlovnì! 

Pavel Husák ml.


