
roãník XXII. listopad 2012 ãíslo 19

www.tisnov.czVy‰lo 14. 11. 2012

Kresbou Karla Formánka
vás zveme na jeho v˘stavu

v Jamborovû galerii.
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noho úvodních slov Ti‰novsk˘ch
novin zaãíná více ãi ménû struã-
n˘m popisem meteorologické si-

tuace posledních dnÛ. Aã jsem se nedávno
zafiekl, Ïe je tfieba do prvních vût vloÏit
více poetiky, musím hned v listopadovém
slovu starosty své pfiedsedvzetí poru‰it.
Av‰ak náhlá snûhová pfieháÀka, která ne-
jen na‰e mûsto postihla o ãtvrtém fiíjno-
vém víkendu, jistû za krátkou zmínku
stojí. Zejména ve vztahu k zimní údrÏbû
mûsta. Mohu vás ubezpeãit, Ïe jsme uÏ
nyní stoprocentnû na zimní neãas pfiipra-
veni. Pfiesto v‰echno doufám, Ïe nás pfií-
roda pouze krátce vystra‰ila a minimálnû
po zbytek listopadu si budeme uÏívat
teplé podzimní pohody. Tuto pohodu snad
nebudou naru‰ovat nepfiíjemné informace
uvefiejnûné v médiích, mezi které jistû pat-
fiila nedávná zpráva o chystaném zru‰ení
ti‰novské nemocnice. Nejenom vedení
mûsta, ale i Jihomoravsk˘ kraj, jako zfiizo-
vatel tohoto zdravotnického zafiízení, byli
touto neãekanou „novinkou“ nepfiíjemnû
zaskoãeni. Ministerstvo zdravotnictví se
totiÏ dohodlo se V‰eobecnou zdravotní po-
ji‰Èovnou, aniÏ by s k˘mkoliv svÛj postup
v takto závaÏné záleÏitosti konzultovalo.
Takto arogantní postup centrálních or-
gánÛ je v‰ak v poslední dobû bohuÏel
bûÏn˘. Díky rychlé reakci hejtmana
Jihomoravského kraje byla je‰tû t˘Ï den
svolána mimofiádná schÛzka zástupcÛ
kraje, nemocnice, mûsta a poji‰Èovny. Na
této schÛzce byl dojednán dal‰í postup,
kter˘ v na‰em pfiípadû znamená pfiíslib
korektní diskuze o budoucí podobû ti‰nov-
ské nemocnice, to v‰e bez pfieru‰ení pro-
vozu a se zachováním v‰ech souãasn˘ch
sluÏeb, které obãanÛm mûsta i regionu
toto zdravotnické zafiízení nabízí. Memo-
randum o podobû lÛÏkové péãe, které kraj
s ministerstvem a poji‰Èovnou uzavfiel,
tak stále platí. âekají nás nyní jistû slo-
Ïitá jednání, ostatnû i v pfiípadû lékafiské

sluÏby první pomoci se nyní s nov˘m ve-
dením vyjednává. O v‰em vás budeme
prÛbûÏnû informovat prostfiednictvím in-
ternetov˘ch stránek mûsta, Ti‰novské te-
levize a na stránkách Ti‰novsk˘ch novin.

V tûchto podzimních dnech také vrcholí
práce na pfiípravû rozpoãtu mûsta na rok
2013. Mûstu se pfiíli‰ nedostává finanã-
ních prostfiedkÛ na nutné opravy a inves-
tice. BohuÏel se nyní v celé své „kráse“
projevují dlouhá léta, kdy byla péãe o ma-
jetek mûsta znaãnû zanedbávána. Pfiesto
se, dle mého názoru, podafiilo navrhnout
takov˘ rozpoãet, kter˘ rozvoj na‰eho
mûsta jednoznaãnû podpofií. Obãané mají
uÏ nyní moÏnost pfiipomínkovat tento
návrh, je k dispozici na internetu a v ti‰-
tûné podobû v mûstské knihovnû. O rozpo-
ãtu vás budeme informovat podrobnûji
v pfií‰tích Ti‰novsk˘ch novinách.

V dne‰ním úvodníku nemohu opome-
nout zmínit velk˘ úspûch, kterého Ti‰nov
dosáhl v podobû dvou prestiÏních ocenûní.
V konkurenci ãesk˘ch a slovensk˘ch mûst
i velk˘ch soukrom˘ch spoleãností obsadil
tfietí místo v soutûÏi Fair Sourcing Awards
v kategorii nejprogresivnûj‰ích zaãínají-
cích zadavatelÛ nákupÛ zboÏí, sluÏeb a ve-
fiejn˘ch zakázek prostfiednictvím elektro-
nick˘ch aukcí. O dobrém ekonomickém
postavení mûsta pak hovofií cena t˘deníku
Ekonom Mûsto pro byznys Jihomorav-
ského kraje, kde byl Ti‰nov ocenûn za
dobré hospodafiení. Tato a podobná oce-
nûní nás pfiesvûdãují o tom, Ïe kroky,
které souãasné vedení mûsta ãiní, jsou
správné a mûstu prospû‰né.

Do prodeje v nejbliÏ‰ích dnech zamífií
netradiãní kalendáfi na‰eho mûsta na rok
2013. Vsadili jsme tentokrát na vyuÏití
techniky camera obscura, která nám
otevfie pohled na Ti‰nov ze zcela nového
rozmûru. A moÏná právû prohlíÏení tohoto
krásného kalendáfie vám jistû zpfiíjemní
podzimní dny. Vá‰ Jan Schneider

M
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Adventní jarmark a rozsvícení
vánoãního stromu

Mûsto Ti‰nov Vás srdeãnû zve 2. 12.
2012 od 14.30 hod. na námûstí Míru na
Adventní jarmark a rozsvícení vánoãní-
ho stromu. Bûhem programu si budete
moci zakoupit drobné vánoãní dárky
a obãerstvit se v kuchyni DDM Ti‰nov.

Pozvánka na valnou hromadu
Místní akãní skupiny Brána
Vysoãiny o. s.

Místní akãní skupina (MAS) Brána
Vysoãiny zve na svou první valnou hro-
madu, která se bude konat ve stfiedu
21. listopadu 2012 od 16.00 hod.
v sále MûKS Ti‰nov, Ml˘nská 152.
Jedná se o volební valnou hromadu, kdy
z dosud pfiihlá‰en˘ch ãlenÛ budou
voleny základní orgány potfiebné pro
ãinnost MAS. Pfiedpokládané ukonãení
je v 18.00 hod. BliÏ‰í informace a de-
tailní program jsou zvefiejnûny na
www.masbranavysociny.cz. Srdeãnû zve
pfiípravn˘ v˘bor.

Dopravní omezení

UpozorÀujeme, Ïe v souvislosti s pro-
vádûním stavebních prací na domû
ã. p. 82 v ulici Jungmannova v Ti‰novû,
bude v termínu od 1. 11. 2012 do 30. 11.
2012 sníÏena nejvy‰‰í dovolená rychlost
na ãásti této ulice na 30 km/hod.

Dále z dÛvodu provádûní stavebních
úprav ulice Brnûnská v Ti‰novû bude
v termínu od 12. 11. 2012 do 31. 12.
2012 probíhat její uzavírka od kfiiÏo-
vatky s ulicí Procházkova po kfiiÏovatku
s ulicí Ml˘nská. Objízdná trasa bude
vedena po námûstí Komenského, dále
ulicemi Janáãkova, NádraÏní, U Hum-
polky, Dvofiákova a Riegrova.

Obor dopravy MûÚ Ti‰nov

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na za-
fiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie.

Dne 22. 11. 2012 od 7.15 do 15.30 hod.
Vypnutá oblast: v Ti‰novû bude bez
napûtí trafostanice Ostrovec a z ní po-
pisné ãíslo 1552, 1553, 1554 a Sportovní
klub Tenis. Trafostanice Lesy a z ní na
ulici Olbrachtova ã. p. 839, 1740, 1746,
1758, 1800.

Dne 28. 11. 2012 od 7.15 do 14.45 hod.
Vypnutá oblast: trafostanice „Hfibitov“
bez napûtí budou ulice âernohorská,
Hynka Bíma, ãást ulice Tyr‰ové od âer-
nohorské po Nerudovu ulici, ãást ulice
Jiráskové od âernohorské po Nerudovu
ulici, ãást ulice DruÏstevní od âerno-
horské po Nerudovu ulici a ãást ulice
Na Honech od âernohorské po Chod-
níãek J. Cimrmana.
Trafostanice „Nemocnice“ bez napûtí bu-
dou ulice Chodníãek, Hfibitovní, ulice
Dvofiáková od ul. Vrchlického po
ul. Riegrova, ulice Riegrova od nemoc-
nice po ul. Dvofiákovu, ul. Husova,
Smí‰kova, Kvapilova, Smetanova,
Vrchlického, Hybe‰ova, Máchova, ulice
Na Rybníãku od nemocnice po
ul. Havlíãkovu, ulice PurkyÀova od ne-
mocnice po ul. Al‰ova. (bez napûtí bude
nemocnice, záchranná sluÏba, matefiská
‰kola – Sluníãko). Cizí lokalita RD
ul. âernohorská.

V Îelezném bude bez napûtí lokalita
RD u firmy Limova.

Dûkujeme vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s. r. o.
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

KPH – Viola & harfa
Kristina Fialová & Barbora Plachá

14. listopadu v 19.00
velk˘ sál MûKS

Nádherné spojení violy a harfy v po-
dání pÛvabn˘ch protagonistek. Na pro-
gramu H. Eccles, G. Tailleferre, A. Pärt,
F. Kreilser, C. Debussy, F. Mendelssohn
– Bartholdy, M. Ravel.

Vstupné: 100,- Kã. Pro dûti, studenty
a seniory 60,- Kã. Jeden dospûl˘ dopro-
vod dítûte zdarma.

Koncert Plastic People
of the Universe

15. listopadu ve 20.00
velk˘ sál MûKS

Legendární kapela undergroundové
rockové scény se pfiedstaví na své ‰ÀÛfie
i v Ti‰novû.
http://www.plasticpeople.eu

Koncert Tina Fi‰erová & Brian
Charette Duo (USA/CZ)

20. listopadu v 19.00
velk˘ sál MûKS

Martina Fi‰erová /zpûv/ a Brian
Charette /hammondky/. Zpûvaãka
Martina Fi‰erová s americk˘m pianis-
tou a varhaníkem Brianem Charettem
(USA) na hudební cestû od jazzov˘ch
standardÛ aÏ k prezentaci autorské
tvorby. Brian Charett patfií mezi vÛdãí
osobnosti moderního jazzu na newyor-
ské jazzové scénû (spolupracoval mj.
s Joni Mitchell nebo Chakou Khan).
Vydal nûkolik kritikou cenûn˘ch alb
u prestiÏního labelu Steeplechase a byl
dvakrát nominován na cenu Grammy.

Více na: www.kungfugue.com
+ www.martinafiserova.cz

Ti‰novsk˘ Region metal fest 3
24. listopadu, od 14.00 do 02.00

mal˘ sál MûKS
Pofiádá Zdenûk Válka – Metalwars

ve spolupráci s MûKS.
Hlavní host kapela Insania. Dále

vystoupí 10 regionálních kapel 
– Invaze, Hivpositive, Coarse Grain,
Elysium, Clawed Forehead, Noostrak,
Alia Tempora, Ten Sticks, Edain,
Exorth.
http://bandzone.cz/akce/261074

Vladimír Merta
a folkrockov˘ Hromosvod

28. listopadu ve 20.00
velk˘ sál MûKS

Základní stavební kámen ãeského
písniãkáfiství Vladimír Merta a dvakrát
mlad‰í muzikanti z praÏského folk-roc-
kového Hromosvodu spojují své síly
v sérii spoleãn˘ch koncertÛ.
www.vladimirmerta.cz
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MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

V˘stava „Generace po generaci“
28. záfií – 25. listopadu

U pfiíleÏitosti Evropského roku ak-
tivního stárnutí a mezigeneraãní soli-
darity 2012 se koná v˘stava, která
náv‰tûvníkÛm pfiiblíÏí Ïivot seniorÛ
v minulosti i souãasnosti, seznámí
s paletou sluÏeb a aktivit pro seniory
v na‰em regionu a také tím, jak se
v rodinách dûdily profese z generace
na generaci. Instalace vznikla ve spo-
lupráci Muzea mûsta Ti‰nova
s Podhoráck˘m muzeem v Pfiedklá‰-
tefií, za podpory poslankynû
Evropského parlamentu Ing. Bc.
Zuzany Brzobohaté.

Souãástí v˘stavy jsou fotografie po-
sluchaãÛ Univerzity tfietího vûku
Vysokého uãení technického v Brnû pod
vedením JUDr. Miloslava Jedliãky.
Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

Koncert Duo Tres – Lidová píseÀ
v ozvûnách dne‰ka
23. listopadu v 19.00

Skupina Duo Tres je hudební tûleso
sestávající z dvou kytar, pfiíãné flétny,
houslí a perkusí. Tentokrát pfiedstaví

ti‰novskému publiku tematicky ucelen˘
program lidov˘ch písní z Moravy, âech
a Slovenska. Jejich originální pojetí
v sobû snoubí lidovou píseÀ s prvky
jazzu a ‰ansonu.

Koncert se koná v rámci doprovod-
ného programu k v˘stavû „Generace po
generaci“.
Vstupné dobrovolné

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

Ti‰novská zákoutí oãima
Karla Formánka

3. – 30. listopad
Otevfieno úter˘ aÏ pátek 13 – 17 hod.,

sobota a nedûle 10 – 17 hod. KaÏdou
stfiedu vstup pro vefiejnost zdarma.
Vstupné 20,- Kã, sníÏené 10,- Kã.

Slavnostní vernisáÏí byla v sobotu
3. listopadu otevfiena v˘stava malífie
a grafika Karla Formánka. Velká úãast
náv‰tûvníkÛ svûdãí o tom, Ïe Jamborova
galerie má stále své pfiíznivce v˘tvar-
ného umûní. V˘stavu pfiipravil umû-
leck˘ ‰éf galerie Franti‰ek Vejpustek,
kterému se pro v˘stavu podafiilo shro-
máÏdit nûkolik desítek kreseb a grafik
starého Ti‰nova. Tato kolekce byla do-
plnûna dvûma desítkami mistrovsk˘ch
akvarelÛ. Za pozornost stojí také vysta-
vená kolekce kreseb, kter˘mi Karel
Formánek doprovodil ti‰novskou kro-
niku.

Pfies ‰est desítek náv‰tûvníkÛ verni-
sáÏe si v kulturním programu vyslechlo
také vystoupení koncertní pûvkynû Vûry
Bakalové a klavírního mistra Franti‰ka
Kratochvíla.

Tato v˘stava pfiedstavuje Karla
Formánka zase z jiného v˘tvarného po-
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hledu. Tentokrát jako peãlivého v˘tvar-
ného kronikáfie mûsta, ve kterém proÏil
takfika cel˘ svÛj Ïivot.

Vûfiím, Ïe tuto mimofiádnou v˘stavu
zhlédne co nejvíc Ti‰novákÛ. Bylo by
opravdu ‰koda si tuto v˘stavu nechat
ujít.

Mgr. Miroslav Pavlík

MûKS P¤IPRAVUJE

koncert LONGITAL
5. prosince v 19.00

velk˘ sál MûKS
Hudba slovenského dua Longital je

silná, léãivá a srozumitelná. Ve své tvor-
bû kombinují alternativní elektroniku
s jazzov˘mi ãi folkov˘mi prvky.

Koncert kapel Unholy Preachers
(Praha) + Bombs From Heaven

(Brno)
7. prosince ve 20.00

mal˘ sál MûKS
Rock’n’roll-punk evropské úrovnû

z Brna a Prahy. Veãírek s barem (toãené
pivo, obãerstvení a nápoje) v klubovém
prostfiedí malého sálu.
http://bandzone.cz/theunholypreachers
http://bandzone.cz/bombsfromheaven

PRONÁJMY PROSTOR MûKS

MûKS nabízí prostory objektu na
Ml˘nské 152 (velk˘ sál, mal˘ sál, foyer,
zahrada, kuchyÀka aj.) a v Muzeu
mûsta Ti‰nova na Jungmannovû 80
(stylová kavárna, vnitfiní terasa) ke
krátkodob˘m pronájmÛm.  RÛznû velké
prostory dle potfieby, ve‰keré potfiebné
zázemí, neru‰ené soukromí.

BliÏ‰í informace na tel. ã. 549 410
082 nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení

MûKS Ti‰nov vyhla‰uje v˘bûrové fií-
zení na pozici provozní pracovník
kavárny Muzea mûsta Ti‰nova.

PoÏadujeme S·, pfiíp. v˘uãní list
(vzdûlání v oboru restauraãních sluÏeb
v˘hodou), základní znalost práce na
PC, praxi v oboru, ochotu akceptovat
netradiãní pracovní dobu vãetnû víken-
dÛ, zájem o kulturu, komunikativnost,
samostatnost. Nástup k 1. 1. 2013 (moÏ-
nost dfiívûj‰ího nástupu v˘hodou).

BliÏ‰í informace na www.meks-
tisnov.cz, informace o nabízené pozici
poskytuje Mgr. Katefiina Brdíã-
ková, DiS., vedoucí muzea, tel. 549 212
550, 777 506 019.

NáleÏitosti pfiihlá‰ky: motivaãní
dopis, strukturovan˘ Ïivotopis, píse-
mn˘ souhlas se zpracováním osobních
údajÛ pro úãely tohoto v˘bûrového fií-
zení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb.,
o ochranû údajÛ, v platném znûní.

Pfiihlá‰ky oznaãené „v˘bûrové
fiízení – kavárna“ podávejte nej-
pozdûji do 25. 11. 2012, po‰tou na
adresu Muzeum mûsta Ti‰nova,
Jungmannova 80, 666 01 Ti‰nov nebo 
e-mailem na muzeum@kulturatisnov.cz.
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A ponese jméno
Brána nebes...

V Podhoráckém muzeu v Pfiedklá‰-
tefií, poboãce Muzea Brnûnska, se v ne-
dûli 25. 11. 2012 v 16.00 hodin bude ko-
nat ojedinûlá akce. PÛjde o úvodní ãást
projektu, kter˘ je vûnován 780. v˘roãí
první písemné zmínky o „ti‰novském
klá‰tefie“. Setkání bude mít charakter
komponovaného programu, kdy chrá-
mov˘ zpûv bude stfiídán pfiedãítáním do-
bov˘ch písemností, úryvkÛ z literatury
a pfiedstavením historick˘ch osob, které
se podílely na zaloÏení klá‰tera.

Na akci je vítána kromû pozvan˘ch
osobností i ‰iroká vefiejnost.

Krásné ãasy...?
Romové na archivních
fotografiích

28. 10. – 2. 12. 2012
Podhorácké muzeum v Pfiedklá‰tefií,
poboãka Muzea Brnûnska
ZapÛjãená v˘stava z Muzea romské
kultury

Soubor fotografií, které byly pofií-
zeny od poloviny 19. století do poãátku
2. svûtové války, zachycuje v˘jevy ze Ïi-
vota RomÛ v âechách, na Moravû, na
Slovensku, v Uhrách, na Podkarpatské
Rusi i v Rumunsku, odkud k nám vût-
‰ina koãovn˘ch RomÛ pfiicházela.
Mnoho romsk˘ch rodin se tehdy k ne-
voli místních obyvatel pokou‰elo usadit
na jednom místû. Vût‰ina v‰ak stále vy-
znávala tradiãní koãovn˘ zpÛsob Ïivota,
kter˘ s sebou pfiiná‰el kromû volnosti
také nebezpeãí bídy a hladu.

V̆ stava zapÛjãená z Muzea romské
kultury relativizuje zaÏité romantizující
pfiedstavy o Ïivotû a zpÛsobech obÏivy
RomÛ v dobách, které pfiedcházely

tzv. romskému holocaustu. Ten si vyÏá-
dal okolo pÛl milionu romsk˘ch obûtí.

Muzeum romské kultury získalo
fotografie od Etnografického ústavu
Moravského zemského muzea, Kraj-
ského múzea v Pre‰ovû a od pana Pavla
Scheuflera.
http://www.muzeumbrnenska.cz/

Martina ·viková

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Univerzita volného ãasu

4. 12. a 5. 12. 2012 v 17.00 pfied-
ná‰ky zimního semestru UVâ – Potfieba
vnitfiní krásy a umûní evropského
romantismu.

12. 12. 2012. v 17.00 pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Italská opera
19. a zaãátku 20. století.

Salonky

Baron Trenck Gallery
13. 12. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ ve ãtvrtek
exkurzi do Baron Trenck Gallery v ka-
pucínském klá‰tefie v Brnû na celostátní
raritu – tzv. Moravskou vesniãku.
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Vesniãka, jejímÏ autorem je Miroslav
MuÏík, znázorÀuje v‰ední Ïivot na mo-
ravské vesnici na pfielomu 18. a 19. stol.
Prozatím vesniãka ãítá bezmála 500 po-
stav – z toho pfiibliÏnû 200 pohybliv˘ch,
dále pfies 320 zvífiat, 51 chalup ãi tech-
nické objekty.

Souãástí expozice je – od stejného
autora – betlém úctyhodn˘ch rozmûrÛ
(9,4 m délky), kde se nachází 430 figu-
rek (postav a zvífiat), z nichÏ zhruba 250
je pohybliv˘ch. Velikostí je betlém jeden
z nejvût‰ích v celé âR a stále je roz‰i-
fiován.

V rámci exkurze je také náv‰tûva
krajské v˘stavy betlémÛ v Letohrádku
Mitrovsk˘ch, kam se pfiesuneme po
krátké osobní pfiestávce.

Vstupné na obû v˘stavy pro se-
niory je 45 Kã + 40 Kã.

Sraz zájemcÛ v 8.45 na vlakovém
nádraÏí v ãekárnû âesk˘ch drah.

Zájemci se pfiihlásí osobnû v Mûstské
knihovnû nebo telefonicky na ãísle 549
121 001-5.

Beseda

Sa‰a Ryvolová: Krev a písek Filipín
13. 12. 2012 v 17.00

Mûstská knihovna Ti‰nov zve v‰echny
pfiíznivce cestování na pfiedná‰ku Sa‰i
Ryvolové Krev a písek Filipín.

SA·A RYVOLOVÁ – knihkupec,
trampka, nezávislá spisovatelka a pub-
licistka (ãasopisy Safari, Lidé a zemû,
Koktejl), autorka knih „Indonésie, batoh
a já“, „Tváfie v prachu Etiopie“, „S bato-
hem Stfiední Amerikou“, Vás zavede do
zemû hluboké katolické víry a majestát-
n˘ch ‰panûlsk˘ch koloniálních katedrál,
na ostrovy plné ãinn˘ch sopek, bíl˘ch
pláÏí a vyhlá‰en˘ch potápûãsk˘ch loka-
lit i nádhern˘ch pfiírodních scenérií.

Nav‰tívíme proslulá terasová r˘Ïová
políãka ve strm˘ch svazích hor centrál-

ních Cordiller, zapsaná v Seznamu
UNESCO a jeskynû plné rakví a mumií
na ostrovû Luzon. Seznámíme se s jed-
ním z nejmen‰ích primátÛ svûta – nár-
tounem filipínsk˘m na ostrovû Bohol
a cestou se zastavíme u bizardních
geologick˘ch formací malebn˘ch
Chocolate Hills. Na závûr se na Velk˘
pátek zúãastníme kuriózních a krva-
v˘ch velikonoãních obyãejÛ v San
Fernando v provincii Pampanga. To
v‰echno a je‰tû mnohem víc nabízejí
Filipíny – nádherné souostroví více neÏ
sedmi tisíc ostrovÛ.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Divadlo

Jak je dÛleÏité míti Filipa
21. 1. 2013

Mûstská knihovna Ti‰nov ve spo-
lupráci s Národním Divadlem Brno po-
fiádá zájezd na  komedii Jak je dÛleÏité
míti Filipa.

Hra s podtitulem Triviální komedie
pro seriózní lidi se toãí kolem nedorozu-
mûní, která zpÛsobuje John (Jack), jenÏ
v Lond˘nû vystupuje pod pseudonymem
Filip a na svém venkovském sídle je
znám jako bratr Filipa, kterého ale
nikdo nevidûl. Na venkov pfiijíÏdí
i Algernon a vydává se za Filipa, tedy
Jackova bratra...
VyuÏijte nabídku jako dárek pod
stromeãek pro va‰e blízké.

Zájemci se mohou závaznû pfiihlá-
sit v Mûstské knihovnû Ti‰nov vÏdy
v pÛjãovní dobû do 7. 12.  2012.

Cena vstupenky pro pracující
260 Kã, pro seniory 182 Kã, pro stu-
denty a drÏitele  prÛkazu ZTP a ZTP-P
130 Kã + jednotná cena za autobus
60 Kã.
!!!Platba probíhá pfii pfiihla‰ování!!!
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Dárek z knihovny
Nevíte, co dát sv˘m blízk˘m pod

stromeãek? Nebaví vás kupovat stále
stejné dárky? Nabízíme vám netradiãní
dárek, jehoÏ cena je témûfi mizivá,
uÏitná hodnota v‰ak mimofiádná.
Vychutnejte si zázrak z darování
„Vánoãní poukázky“ na roãní ãlenství
v na‰í knihovnû.

Dárkové poukazy jsou k zakoupení
v dûtském i dospûlém oddûlení 
knihovny.

V˘stavy

Honkovy ozdoby – ozdoby
a dekorace z vizovického peãiva
6. 11. – 21. 12. 2012

V prostorách dospûlého oddûlení
probûhne prodejní v˘stava ozdob a de-
korací z vizovického peãiva s vánoãní té-
matikou.

ZboÏí je vyrábûno ruãnû a navazuje
na pÛvodní lidovou tvorbu. Je urãeno
pfiedev‰ím ke zdobení vánoãních
stromkÛ, do vánoãní vazby a k v˘zdobû
interiéru. Peãivo je baleno jednotlivû
nebo v l˘kov˘ch o‰atkách. Nabídka ob-
sahuje i vánoãní dekorace zdobené
mal˘mi ozdobami z vizovického peãiva,
které byly speciálnû zhotoveny k tomuto
úãelu.

Vûfiíme, Ïe Vás na‰e nabídka zaujme!
Více o v˘robcích se mÛÏete dozvûdût
také na webov˘ch stránkách
J. a M. Honkov˘ch www.vizovickepe-
civo.cz, díky kter˘m vám mÛÏeme v˘-
stavu zprostfiedkovat.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ

JiÏní louka – vystoupení ÏákÛ
literárnû dramatického oboru
ZU· v Ti‰novû
22. 11. v 8.00 a 9.00

Pfiíbûh podle knihy Astrid

Lindgrenové vypráví o tom, Ïe ne vÏdy
mûly dûti tak bezstarostné dûtství jako
dnes... ãi spí‰ o tom, Ïe svût dne‰ních
dûtí je na hony vzdálen˘ dûtskému
svûtu na‰ich prababiãek a pradûdeãkÛ...
nebo snad o tom, Ïe fantazie dûtí je neo-
mezená a nûkdy prostû jenom staãí „za-
vfiít vrátka“...

Království dûtství a poezie – v˘stava
od 26. 11.

Rozsáhlé dílo národního umûlce
Jifiího Trnky, které patfiilo po nûkolik
desetiletí k základním kamenÛm ãeské
ilustraãní tvorby, nám pfiipomene v˘-
stava reprodukcí. V̆ stavu tématicky do-
plní i Ïákovské práce.

Pozvánka na spoleãné ãtení
27. 11. od 13.30 do 16.00

„Umûní je dobré, kdyÏ mluví ke kaÏ-
dému. Jde tady o my‰lenky, a ty nikdy
nejsou pouze ãeské, ty jsou vÏdycky je-
nom lidské...“

Jifií Trnka

Závûr projektu neodmyslitelnû patfií
spoleãnému setkání nad knihou. S uãi-
teli, Ïáky i rodiãi budeme ãíst a besedo-
vat. Také ná‰ host herec Martin
Hru‰ka, pfieãte dûtem ukázku z knihy
Franti‰ka Hrubína Pohádka
o Kvûtu‰ce.

V‰echny pofiádané akce jsou pfií-
stupné vefiejnosti, zejména maminkám
ãi tatínkÛm na matefiské dovolené,
„hlídacím“ babiãkám a dûdeãkÛm
s vnouãaty a v‰em, ktefií mají ãas a chuÈ
zhlédnout zajímavé programy.

Druh˘ roãník soutûÏe
TIGAL SONG 2012

V leto‰ním roce obãanské sdruÏení
Tigal navazuje na loÀsk˘ roãník pûvecké
soutûÏe. MoÏná mají ãtenáfii Ti‰nov-
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sk˘ch novin v pamûti roãník loÀsk˘.
PfiipomeÀme si, jak to v‰echno probíha-
lo. SoutûÏ byla v minulém roce dvouko-
lová. První kolo probûhlo v dopoledních
hodinách v kinû Svratka. V prvním kole
si soutûÏící zazpívali svoje soutûÏní
skladby. Z tohoto prvního kola byl pofií-
zen videozáznam, kter˘ byl umístûn na
stránky www.tigal.cz, kde byla pro kaÏ-
dého náv‰tûvníka stránek pfiipravena
moÏnost hlasování.

Po prvním kole a t˘dnu hlasování na
internetov˘ch stránkách probíhalo kolo
druhé – pojaté jako galakoncert.
V‰echny zpívané skladby z prvního kola
si zpûváci zazpívali je‰tû jednou, a to
pfied zraky odborné poroty a ‰iroké ve-
fiejnosti. Po odeznûní soutûÏních skla-
deb byly odbornou porotou vyhlá‰eny
v˘sledky.

V leto‰ním roce bude scénáfi soutûÏe
podobn˘, ale soutûÏ bude mít vût‰í ob-
tíÏnost. Na rozdíl od minulého roãníku,
kdy soutûÏící zpívali v prvním a druhém
kole stejné skladby, si v leto‰ním roce
musí vybrat píseÀ jinou. Navíc budou
v‰ichni zpûváci zpívat s Ïivou kapelou
RETROPÁRTY, která v Ti‰novû a okolí
pÛsobí cca 2 roky.

A kdy se bude soutûÏ konat? V pátek
16. 11. 2012 bude probíhat v ti‰nov-
ské sokolovnû. Od pondûlí 19. 11. 2012
bude probíhat internetové hlasování
(www.tigal.cz) a galaveãer s vyhlá‰ením

v˘sledkÛ bude ve ãtvrtek 29. 11. 2012 od
19. hodin v sokolovnû.

Za organizátory
Mgr. Tomá‰ Zouhar

Filmov˘ festival zimních
sportÛ v Ti‰novû
Sál MûKS Ti‰nov, Ml˘nská 152
25. 11. 2012 – 17.00 – 21.00 hod.

Filmov˘ festival zimních sportÛ je
celoveãerní promítání ‰piãkov˘ch filmÛ
pln˘ch extrémního lyÏování, zimního le-
zení, skialpinismu a dal‰ích extrémních
záÏitkÛ a sportÛ. Hlavní program je se-
staven z osmi filmÛ, které vyhrály fiadu
ocenûní na zahraniãních filmov˘ch
festivalech. Pofiádá obãanské sdruÏení
NABOSO.
Popis filmÛ hlavního programu:

ALL.I.CAN, (USA, 15 min)
All.I.Can je vizuálnû ohromující dílo

kinematografie, nejlep‰í lyÏafisk˘ film
roku 2011, kter˘ se vûnuje vá‰ni pro ly-
Ïování a objevování nádhern˘ch dosud
nesjet˘ch míst v horách po celém svûtû. 
COLD, (USA, 19 minut)

Cold, ãesky „Chlad“, je pfiíbûh o uni-
kátním zimním v˘stupu Cory Richardse

na osmitisícovku Gasherbrum II se
dvûma partnery, horolezci svûtové
‰piãky, Simonem Moro a Denisem
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Urubko. Uvidíte natáãení ve velmi ná-
roãn˘ch pfiírodních podmínkách plné
zvratÛ a pfiekvapení.
BAFFIN BABES, (Norsko,
Kanada, 28 minut)

Nejdel‰í lyÏafiská, ãistû dámská ex-
pedice: 1200 km skrz arktickou pustinu
podél kanadského ostrova Baffin. Není
to zrovna procházka parkem, pokud

vezmeme v úvahu 100 kilogramÛ na sa-
ních, teploty okolo – 40 stupÀÛ Celsia
a polární medvûdy okolo.
PARALLELS, (Kanada, 7 minut)

Parallels, znamená rovnobûÏky,
coÏ v tomto pfiípadû odkazuje na rovno-
bûÏné lyÏafiské stopy, které freeridefii
vytvofiili ve svazích olympijského stfie-
diska Whistler v rámci World Ski
& Snowboard Festival v dubnu 2011.
SCOTTISH ICE TRIP, (Francie,
26 minut)

·piãkoví lezci se v zimních podmín-
kách za doprovodu extrémního horo-
lezce pokusí zdolat Ben Nevis. Skotsko
je krajinou, kde horolezci slaví pfiíchod
snûhové boufie a mixové lezení má svou
dlouholetou tradici.
ULTIMA8 SEPARATION,
(âeská republika, 26 minut)

Projekt si klade za cíl mapovat ães-
kou freeskiingovou parkovou scénu
a pfiiblíÏit tak freeskiing jako progre-
sivní sport ‰ir‰ímu publiku nejen
v âeské republice.

WHITE LINE, (âeská republika,
50 minut)

Zcela nov˘ snímek leto‰ní sezóny,
kter˘ jedineãn˘m zpÛsobem spojuje Ïi-
voty nejlep‰ích ãesk˘ch jezdcÛ, mapuje
jejich odli‰n˘ charakter, ale stejn˘ pfií-
stup k horám a ukazuje jednu spoleãnou
vá‰eÀ: svobodu a ãerstv˘ pra‰an.

Vánoãní v˘stava v Nedvûdici

Srdeãnû vás zveme na Vánoãní v˘-
stavu, která se koná v Nedvûdici ve v˘-
stavní síni radnice dne 17. – 25. listo-
padu 2012. Otevírací doba: pondûlí
– pátek 9 – 17 hod., sobota 9 – 16 hod.,
nedûle 9 – 15 hod. K vidûní i koupi
bude: adventní dekorace, Cink Jany
Pfiidálkové, perníky Vlaìky ·vestkové,
keramika Martiny Hlou‰kové,
JeÏí‰kova po‰ta a moÏná i více...

Velk˘ fiemesln˘ jarmark

Srdeãnû vás zveme v sobotu 24. lis-
topadu 2012 od 10.00 do 17.00 hod. do
sokolovny v Lomnici na Velk˘ fiemesln˘
jarmark. Budou zde zastoupena tato
fiemesla: fiezbáfi, kováfi, dráteník, ko‰í-
káfi, perníkáfii, skláfii, svíãkafii, dfievûné
hraãky, patchwork, adventní vûnce, vi-
nuté perle, pletení z papíru, figurky ze
slaného tûsta, vitráÏe, tkaní, spfiádání
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26. 11. Pfiedná‰ka psycholoÏky zasedací místnost 14.00 Svaz tûlesnû
Mgr. Petry Alexové radnice, Ti‰nov postiÏen˘ch

28. 11. Vladimír Merta velk˘ sál MûKS 20.00 MûKS
a folkrockov˘ Hromosvod

29. 11. Adventní dílniãky Z· Smí‰kova, 14.30 Z· Smí‰kova
Ti‰nov

29. 11. TIGAL SONG 2012 sokolovna 19.00 Tigal Ti‰nov o. s.
Ti‰nov

2. 12. Adventní jarmark a rozsvícení nám. Míru 14.30 mûsto Ti‰nov
vánoãního stromu

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
15.11. Koncert Plastic People velk˘ sál 20.00 MûKS

of the Universe MûKS
17. 11. Rodinná veselice sokolovna RC Studánka
17. 11. Pavel Fajt – bubenická legenda Café u Palce 20.00 Café u Palce
20. 11. T. Fi‰erová & Brian velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

Carette Duo – koncert
22. 11. JiÏní louka – vystoupení MûK Ti‰nov 8.00, MûK Ti‰nov,

ÏákÛ ZU· Ti‰nov 9.00 ZU· Ti‰nov
23. 11. Koncert Duo Tres Muzeum Ti‰nov 19.00 Muzeum Ti‰nov
24. 11. Ti‰novsk˘ Region metal fest 3 mal˘ sál MûKS 14.00 Z. Válka a MûKS
24. 11. Country skupina Prakl obãerstvení 20.00 Obãerstvení

Na Hfii‰ti Pfiedklá‰tefií      Na Hfii‰ti Pfiedklá‰tefií
24. 11. Velk˘ fiemesln˘ jarmark Sokolovna 10.00 Mûstys Lomnice

Lomnice – 17.00
25. 11. Filmov˘ festival velk˘ sál MûKS 17.00 Naboso  o. s.

zimních sportÛ – 21.00
25. 11. A ponese jméno Podhorácké 16.00 Podhorácké

Brána nebes... muzeum muzeum
27. 11. Spoleãné ãtení – J. Trnka MûK Ti‰nov 13.30 MûK Ti‰nov

na kolovrátku, vyfiezávané ozdoby, tkané
kobereãky, korálkové ‰perky a dal‰í za-
jímavé v˘robky. Od 15.00 do 17.00 hod.
zahraje Cimbálová muzika Tomá‰e
Zouhara. K obãerstvení náv‰tûvníkÛ
bude domácí klobása z udírny, káva, ãaj,
cukrovinky, bramborové placky, pala-
ãinky se ‰lehaãkou, punã.

Pofiádá – Okra‰lovací spolek pro
Lomnici a okolí o. s. , mûstys Lomnice,
Sokol Lomnice, SDH Lomnice, Z·, ZU·
a M· Lomnice, SOU a SO· SâMSD
Lomnice.

V˘stavy
Datum Akce Místo
28. 9. – 25. 11. Generace po generaci Muzeum mûsta Ti‰nova
7. 10. – 25. 11. Franti‰ek ·tûpán Podhorácké muzeum
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Páté adventní dílniãky

Z· Ti‰nov, Smí‰-
kova si dovoluje
pozvat dûti, rodiãe
i vefiejnost na tra-
diãní pfiedvánoãní

tvofiení v adventních dílniãkách, které
se uskuteãní ve ãtvrtek 29. 11. 2012.
Náv‰tûvníkÛm bude ‰kola otevfiena jiÏ
od 14.30, slavnostní rozsvûcení stro-
meãku a doprovodn˘ program s pfie-
kvapením bude ve vestibulu ‰koly v 15
hodin. Cel˘m odpolednem Vás provedou
kluci a holky z Ïákovského parlamentu.
Uãitelé a Ïáci se Vám budou dále vûno-
vat v 13 dílniãkách s nejrÛznûj‰ími na-
bídkami vánoãních dáreãkÛ, dekorací
a mil˘ch drobnÛstek. Pokud tuto akci
nestihnete, najdete nás i na ti‰nov-
ském námûstí 2. 12. 2012 pfii slavnost-
ním rozsvûcení vánoãního stromu mûs-
ta. âást Va‰ich  pfiíspûvkÛ z obou tûch-
to akcí poputuje na dûtskou onkologii
v Brnû. Tû‰íme se na pfiedvánoãní ãas
stráven˘ s Vámi.

Korálek pokraãuje

V ãervnu 2012 uplynulo dva a pÛl
roku od zahájení projektu Centrum
Korálek – pedagogicko-psychologického
centra pfii Základní ‰kole, Ti‰nov,

Smí‰kova 840. V prÛbûhu tûchto let vy-
uÏilo jeho sluÏeb 1 390 ÏákÛ a rodiãÛ
na‰í i okolních ‰kol. NejrÛznûj‰ích se-
mináfiÛ a ‰kolení se za tuto dobu
zúãastnilo 225 osob z fiad laické i od-
borné vefiejnosti. ZároveÀ v‰ak k tomuto
datu skonãilo financování projektu z EU
a státního rozpoãtu âR. Mnozí ze spoko-
jen˘ch klientÛ se ptali, co bude dál?

To, co bylo v ãervnu na‰ím pfiáním,
dnes mÛÏeme fiíci s urãitostí. Projekt na-
dále pokraãuje v obdobném personálním
obsazení specialistÛ a nabízí speciálnû
pedagogické  a psychologické sluÏby pro
obãany Ti‰nova a okolí. Speciálním pe-
dagogem  je stále Mgr. Pavel S˘kora
a na místo ‰kolní psycholoÏky nastou-
pila Mgr. Krist˘na Janásová. Centrum
je momentálnû financováno z rozpoãtu
‰koly a nabízí tyto sluÏby:
– poradenství s v˘ukov˘mi a v˘chov-

n˘mi problémy ÏákÛ – konzultace
s odborníky, dlouhodobá ãinnost pro
Ïáky od M· po S·

– pfiedbûÏná diagnostika specifick˘ch
poruch uãení

– orientaãní diagnostika ‰kolní zralosti
– kariérové poradenství a diagnostika
– vedení rodiãÛ v práci s jejich dûtmi

v rámci tzv. reedukace poruch uãení
– pofiádání semináfiÛ s tématy, která se

t˘kají v˘uky a chování dûtí

10. 10. – 7. 12. TJ Sokol Pfiedklá‰tefií – 100 let Podhorácké muzeum
28. 10. – 2. 12. V̆ stava fotografií Krásné ãasy...? Podhorácké muzeum
4. 10. – 20. 11. V̆ stava fotografií – Fotoklub Ti‰nov 2010 Galerie Na schodech
3. 11. – 30. 11. Ti‰novská zákoutí oãima Karla Formánka JamborÛv dÛm
2. 11. – 31. 12. Doteky krásy – Jana Hejlová Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka
6. 11. – 21. 12. Honkovy ozdoby – ozdoby MûK Ti‰nov

a dekorace z vizovického peãiva
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Navíc pro Z·, Ti‰nov, Smí‰kova 840
zaji‰Èujeme propracovanûj‰í péãi o Ïáky
se vzdûlávacími potfiebami – organizu-
jeme skupinové reedukace na I. stupni,
pohybovû-relaxaãní skupinky pro hyper-
aktivní Ïáky, vûnujeme individuální
péãi ÏákÛm, ktefií selhávají ve v˘uce,
krizovou intervenci a spolupracujeme
na zlep‰ení klimatu tfiíd. Nûkteré z v˘‰e
uveden˘ch sluÏeb nabízíme také ostat-
ním ‰kolám v regionu, stejnû jako moÏ-
nost programovû zajistit adaptaãní po-
byty, konzultovat a metodicky podpofiit
práci pedagogÛ.

Mimo jiné úzce spolupracujeme
s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Brnû a dal‰ími odborn˘mi pracovi‰ti.
Pravidelnû se úãastníme vzdûlávacích
akcí a snaÏíme se postupovat ve shodû
s nejnovûj‰ími trendy v pfiístupu k Ïá-
kÛm. Stavíme na tom, Ïe problémy ÏákÛ
úzce souvisí s rodinn˘mi vzorci a hle-
dáme souvislosti. Pfii práci vycházíme
z individuálních potfieb klientÛ. Témûfi
v‰echny sluÏby tohoto centra jsou po-
skytovány zdarma.

V pfiípadû potfieby nás neváhejte
kontaktovat. Více informací najdete na
www.centrumkoralek.cz.

T˘m Centra Korálek

Stfiední ‰kola a Základní
‰kola Ti‰nov na krajském
kole v pfiespolním bûhu

Dne 17. fiíjna 2012 vyrazili nejlep‰í
bûÏci na‰í základní ‰koly do Boskovic na
23. roãník krajského kola pfiespolního
bûhu pofiádan˘ M·, Z· a Pr· Boskovice
a o. s. SPORTMENT Îele‰ice. Na tûÏké,
podmáãené trati se pfiedstavilo na‰ich
7 závodníkÛ v pûti kategoriích v konku-
renci dal‰ích devadesáti úãastníkÛ.

Na‰e v˘prava dosáhla po vyãerpávají-
cích v˘konech na dvû krásná tfietí místa
v kategoriích nejstar‰ích ÏákyÀ a ÏákÛ
zásluhou Lady Polá‰kové a Mirka
Nepejchala. Velkou smÛlu mûl ná‰ nej-
men‰í bûÏec Luká‰ Celbr v kategorii
nejmlad‰ích ÏákÛ. Po závûreãném sou-
boji se musel spokojit pouze s „bram-
borovou“ medailí, neboÈ 3. místo mu
uniklo doslova o milimetry. V‰em zú-
ãastnûn˘m patfií podûkování za snahu
a pfiání je‰tû lep‰ích v˘sledkÛ v pfií‰tím
roãníku.

Mgr. Vlaìka âernochová
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RC Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

FIMO – tvofiivá dílna
Ve pátek 23. 11. od 16 hodin
v RC Studánka, Kvûtnická 821

Pfiijìte s námi strávit pfiíjemné od-
poledne a pfii tom si vyrobte hezk˘ ‰perk
z hmoty FIMO.
S sebou: 3 barvy FIMO (k sobû ladící,
kontrastní), fiezací nÛÏ, kachliãku jako
podloÏku. Cena: 50,- Kã

RC Studánka v Ti‰novû ve spolu-
práci s Centrem pro rodinu a sociální
péãi v Brnû pofiádá pokraãovací kurz
efektivního rodiãovství.
Proã dûtí zlobí? – kurz
V sobotu 24. 11. od 9 do 16.30 hod.
v RC Studánka, Kvûtnická 821
Lektorka: Mgr. Iveta Kosová
Pro koho?
– pro v‰echny, ktefií pfiem˘‰lejí, jak b˘t

podporujícími a spokojen˘mi rodiãi
– pro absolventy základního Kurzu 

efektivního rodiãovství
– pro v‰echny, ktefií chtûjí sdílet rodi-

ãovské zku‰enosti ve skupinû 
Co vás ãeká?
– aktivní uãení, sobota plná uÏiteãn˘ch

informací a praktick˘ch tipÛ
– jak porozumût dûtem?
– chybné v˘chovné pfiístupy
– jak rozpoznáme cíl nevhodného

chování?
– jak pomáhat dûtem zmûnit se?
Cena: 200 Kã, po domluvû moÏnost hlí-
dání za 40 Kã/hod. na rodinu.
Pfiihlá‰ky: studanka@atlas.cz, tel. 777
706 721

Tento program je realizován za fi-
nanãní podpory mûsta Ti‰nova.

Baby masáÏe
V sobotu 1. 12. v 9.00 hod.
v RC Studánka, Kvûtnická 821

Pfiijìte se nauãit, jak pomocí dotekÛ
a jemné masáÏe pomoci Va‰emu mimin-
ku k lep‰ímu spánku, relaxaci a uvol-
nûní. MasáÏe jsou vhodné jak pro novo-
rozence, tak pro dûti star‰í.
Pfiihlá‰ky: 737 365 989
Cena: 250,-Kã

Znaková fieã pro batolata
– program BABY SIGNS
V sobotu 1. 12. v 10.15 hod.
v RC Studánka, Kvûtnická 821

Semináfi je urãen pro v‰echny rodiãe,
ktefií chtûjí rozvíjet svoje dûÈátko a ko-
munikovat s ním pomocí jednoduch˘ch
znakÛ. Znakování je pfiirozené, jednodu-
ché a velice zábavné – jak pro dítû, tak
pro rodiãe.

Znaková fieã batolat Vám usnadní
komunikaci s miminkem a navíc má
pozitivní vliv na rozvoj fieãi a intelektu
dítûte.

Pfiijìte se pfiesvûdãit, Ïe i nemluvnû
s Vámi mÛÏe „MLUVIT“.
BliÏ‰í info a pfiihlá‰ky: 737 365 989

Relaxace a imaginace
V pátek 30. 11. v 18 hodin
v RC Studánka, Kvûtnická 821
Ve stfiedu 12. 12. v 19 hodin
v RC Studánka, Kvûtnická 821

Vyzkou‰ejte relaxaãní a sebeuklid-
Àovací metody, které pfiiná‰ejí pocity
osvûÏení, uklidnûní a ‰tûstí. Tyto pozi-
tivní pocity neproÏívá jenom mysl, ale
celé tûlo.
Lektoruje: Mgr. Hana Pelãáková

Kubecová (psycholoÏka)
Cena kurzu: 125,-Kã

Je nutné se pfiihlásit pfiedem, kapa-
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cita místnosti je omezena.
e-mail: h.kubecova@seznam.cz
mob.: 736 607 320

V˘stava o manÏelství
– sbíráme materiály

Muzeum mûsta Ti‰nova ve spolu-
práci s Rodinn˘m centrem Studánka
chystá v˘stavu o manÏelství v rámci
Národního t˘dne manÏelství. V̆ stava
bude probíhat od 16. 12. 2012 do 17. 2.
2013.

Obracíme se na v‰echny, ktefií by se
rádi podíleli na v˘stavû, zda-li by zapÛj-
ãili pfiedmût, kter˘ mají spojen˘ se sv˘m
manÏelstvím a doplnili ho o pfiíbûh, jenÏ
jej doprovázel. Hledáme také páry,
které uÏ oslavili nûjaké kulaté v˘roãí,
prosíme, aby poskytli fotografie ze
svatby a z oslavy v˘roãí a pfiípadnû pro-
zradili recept na spokojené souÏití.

Prosíme, obraÈte se na nás do 30. 11.
na kontakty: studanka@atlas.cz,
tel.: 777 706 021, florianova@kultura-
tisnov.cz, tel.: 549 212 550. Velmi dûku-
jeme!

Pfiipravujeme:
5. 12. Mikulá‰ská nadílka
8. 12. Skuteãné odpu‰tûní

s RNDr. J. Koudelovou
20. 12. Vánoãní svícen – dílniãka

Workshop Slaìování
pracovního a soukromého
Ïivota
Kdy: 21. listopadu 2012

od 9.00 do 12.00
Kde: DDM Ti‰nov

(Riegrova 312, Ti‰nov)

Pro koho: zamûstnance/zamûstnan-
kynû, zamûstnavatele, matky/otce na
matefiské/rodiãovské dovolené i ‰irokou
vefiejnost.
Pod vedením: Katefiiny Hodické
z Genderového informaãního centra
NORA, o.p.s. (www.gendernora.cz)

Workshop spoluorganizovan˘ RC
Studánka, o. s. se zamûfií na flexibilní
formy organizace práce (souãasn˘ stav
a v˘voj v âR) a zejména na nastupující
trend v pracovní oblasti – práci z do-
mova. Ta je jednou z moÏností, jak
skloubit pracovní a soukrom˘ Ïivot.
Dozvíte se m.j. o pfiekáÏkách pfii zavá-
dûní práce na dálku, o pracovních
smlouvách pro práci z domova ãi o ma-
nagementu virtuálních t˘mÛ.
Program:
9.00 – 9.30 Úvod do tématu slaìování
9.30 – 10.10 Flexibilní formy organizace

práce
10.10 – 10.30 Pfiestávka
10.30 – 11.15 Osobní zku‰enosti se sla-

ìováním
11.15- 12.00 Práce z domu
Obãerstvení zaji‰tûno.

Pfii semináfii bude zaji‰tûno hlídání
dûtí. Poãet a vûk hlídan˘ch dûtí na-
hlaste do 16. 11. 2012 na email: liba.be-
ranova@tiscali.cz.

Svoji úãast potvrìte emailem do
20. 11. 2012 na email: liba.beranova
@tiscali.cz.

Workshop je zdarma. Více o works-
hopu na www.studanka-tisnov.cz.

Workshop je  financován z Evrop-
ského sociálního fondu prostfiednictvím
Operaãního programu Lidské zdroje a za-
mûstnanost a ze státního rozpoãtu âR.
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Pokud by mûla
z a m û s t n a n á
maminka pfii

anebo po rodiãovské dovolené zájem
o umístûní svého dítûte do pfied-
‰kolky Ptáãata od záfií 2013 anebo
v prÛbûhu roku 2013/2014 (dûti naro-
zené od záfií 2010 (3letá RD) ãi od záfií
2011(2letá RD) s malou pravdûpodob-
ností pfiijetí do státní ‰kolky), je moÏné
se pfiihla‰ovat jiÏ nyní u PhDr. Libu‰e
Beranové, manaÏerky pfied‰kolky, 777
706 722, liba.beranova@tiscali.cz.

Na stránkách http://www.studan-
ka-tisnov.cz/pece-o-deti/predskolka-
esf.html najdete aktuální informace.

DÛm dûtí a mládeÏe
Ti‰nov pro vás pfiipravuje

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

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

VELKOU VÁNOâNÍ DÍLNU,
která je pro vás pfiipravena na so-

botu 1. 12. 2013 od 9 hodin a na které si
budete moci vyrobit jak rÛznorodou vá-
noãní dekoraci domÛ, tak i mnoho dárkÛ
pro sebe i své blízké pod stromeãek.

Pro v‰echny malé i velké je pfiipra-
veno 8 dílen, ve kter˘ch se budou vyrá-
bût: bambulková ‰ála, pedigové zvo-
neãky, fimo kvûty, fimo ãtverce, náu‰-
nice pryskyfiicové i korálkové, speciálnû
náu‰nice andílkové, vánoãní proutûné
vûnce, korálkové ozdoby nejen na stro-
meãek a orgonity. 

Tvofiivé dílny jsou pro dûti od 10 let
a pro v‰echny dospûlé. Více informací na
www.ddm-tisnov.cz, lazarova@ddm-tis-
nov.cz, 731 507 220

NEBESKOU NÁV·TùVU
Opût se blíÏí Mikulá‰ a vy si i letos

mÛÏete v Domeãku objednat jeho
náv‰tûvu k vám domÛ. Staãí zavolat
a uskuteãnit rezervaci! 731 507 220,
lazarova@ddm-tisnov.cz, kde dostanete
bliÏ‰í informace o pfiípravû a prÛbûhu
náv‰tûvy.

Ve stfiedu 5. 12. 16.00 – 20.00. Cena
náv‰tûvy: 1 dítû – 150 Kã, kaÏdé dal‰í
dítû v rodinû 50 Kã.

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

Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích
Ve stfiedu 28. 11. 2012.

Odjezd z Ti‰nova ve 13.00 hod. od
Podhorácké restaurace. Autobus zasta-
vuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu 170 Kã zahr-
nuje dopravu i vstupné.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl zamluven plaveck˘
bazén, relaxaãní bazén s perliãkov˘mi
lÛÏky a sedátky, vífiivá vana, infra-
sauna, parní sauna a finská sauna.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 17.00 hod.

Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové a Ludmily
·paãkové na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274. Prosíme o úhradu zájezdu pfii
pfiihla‰ování.

Dal‰í zájezdy do Wellness Kufiim ani
do Mûstsk˘ch lázní Boskovice zatím ne-
budou organizovány kvÛli malému po-
ãtu zájemcÛ.
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DÍLNIâKY
Pravidelné rukodûlné dílny, vÏdy

v pátek od 13.00 hodin v pfiísálí jídelny
DPS Králova. Zveme v‰echny zájemce
o ruãní práce.

Nav‰tivte ná‰ stánek na ti‰novsk˘ch
adventních trzích 2. 12., kde budeme
prodávat v˘robky vytvofiené seniory
z DPS.

30. 11. od 13 hod. v˘roba vánoãních
dekorací s paní Pfiidálkovou
z Nedvûdice. Budeme vyrábût adventní
vûnce, aranÏe, svícny z vlastního pfiine-
seného materiálu nebo bude moÏné ma-
teriál zakoupit. Doporuãujeme pfiinést
si vlastní nÛÏky a dal‰í potfiebné po-
mÛcky.

17. 12. od 13.00 hod. – zdobení per-
níãkÛ s Alenou Smejkalovou v jídelnû
DPS Králova.

MIKULÁ·SKÁ ZÁBAVA
Ve ãtvrtek 6. 12. 2012 od 14 hodin

v jídelnû DPS Králova. K tanci a posle-
chu hrají manÏelé Ma‰kovi z Kufiimi.
Obãerstvení zaji‰tûno. MoÏná pfiijde
i Mikulá‰ a pfiinese dárky. Vstupné dob-
rovolné.

VÁNOâNÍ PRODEJNÍ V¯STAVA
V úter˘ 11. 12. od 10 hodin v DPS

Králova – prodej vánoãních ozdob, ko-
rálkovan˘ch ‰perkÛ, háãkovan˘ch kabe-
lek a klobouãkÛ, keramiky, vy‰ívan˘ch
obrázkÛ,  cukroví a dal‰ích v˘robkÛ
z rukou seniorek a seniorÛ.

VYSTOUPENÍ JI¤ÍHO HELÁNA
V úter˘ 11. 12. od 14.30 hodin za-

zpívá jiÏ tradiãnû v pfiedvánoãním ãase
Jifií Helán s doprovodem Rosti
Komosného. Vstupné dobrovolné.

Máte moÏnost si v jednom dni po-
slechnout lidové písniãky a koledy
a souãasnû se vánoãnû naladit na v˘-
stavû, zakoupit nûco pûkného blízk˘m

pod stromeãek nebo získat inspiraci
k vánoãní v˘zdobû.

Nepál zblízka

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku
a Kvût Ïivota, celostní léãebné centrum,
vás zvou na ‰estou akci benefiãní série.
Vyprávûní Jana Kramáfie o cestování po
Nepálu se uskuteãní v úter˘ 27. listo-
padu od 17.30 v Kvûtu Ïivota na ná-
mûstí Míru 115 v Ti‰novû.

Spolupracovník lesního klubu, hu-
debník a cestovatel vám prostfied-
nictvím svého vyprávûní a fotografií
pfiiblíÏí záÏitky z tfiímûsíãního putování
po Nepálu. Pohyboval se v Himalájích
v okolí posvátného místa Muktinath, za-
mífiil také do odhlehlé západní oblasti
k jezeru Rara.

Vstupné dobrovolné, v˘tûÏek bude
pouÏit na dal‰í provozování lesního 
klubu.

BliÏ‰í informace: tel. 737 553 300,
http://lesniklub.tisnovsko.eu.

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku pro-
vozuje Za sebevûdomé Ti‰novsko, o.s.

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch Ti‰nov zve
své ãleny na pfiedná‰ku psycholoÏky
Mgr. Petry Alexové. Umût se soustfiedit
a v prav˘ ãas správnû rozhodnout je dÛ-
leÏitá schopnost, bez níÏ se neobejde ani
zdrav˘ ãlovûk.

Pfiijìte se podívat na pfiedná‰ku jak
mozek funguje a jak jej mÛÏete tréno-
vat.

V salonku radnice 26. listopadu ve
14.00 hod.

Zve v˘bor STP

Zájezd

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch Ti‰nov ve
stfiedu 24. fiíjna 2012 pofiádal zájezd.



RÛzné

19TI·NOVSKÉ NOVINY 19/2012

Podzimní zájezd STP Ti‰nov byl do
Oslavan a Rajhradu. Poãasí se nám vy-
dafiilo, sluníãko nám svítilo cel˘ den a to
pfiispûlo k dobré náladû úãastníkÛ.
Dopoledne jsme nav‰tívili na zámku

v Oslavanech muzeum hornictví s ná-
v‰tûvou upraveného dolu i s dÛlní tech-
nikou, oddûlení energetiky, kde jsme si
zavzpomínali na elektrospotfiebiãe, rádia
i gramofony, které jsme v mládí pouÏíva-
li.Vût‰ina pfiístrojÛ je funkãní. A poslední
bylo muzeum s hasiãskou technikou, vo-
zy a v‰e, co k tomu patfií. Zasvûcen˘ v˘-
klad nám provedl Ing. Jifií Gross, kter˘
v˘klad zpestfiil mnoha historkami. Pan
Jílek, kter˘ nám zajistil autobusovou do-
pravu nás pak zavezl do Rajhradu, kde
jsme mûli objednanou náv‰tûvu klá‰tera,
kostela a památníku písemnictví.
Samozfiejmû, Ïe jsme také poobûdvali,
a to v klá‰terní restauraci  a bylo z ãeho
vybírat. Spokojeni jsme pak pro‰li v‰ech-
ny prostory, zakoupili pohlednice a suve-
n˘ry. Nikdo nikam nespûchal, v klidu
jsme se pro‰li krásn˘m parkem a spoko-
jenû odjíÏdûli domÛ. Dal‰í akce v tomto
roce budou zvefiejnûny v Ti‰novsku, na
internetu a v Ti‰novsk˘ch novinách.

Senior point Ti‰nov

kontaktní místo pro seniory
pomoc pfii fie‰ení obtíÏn˘ch Ïivotních
situací

SENIOR PAS
slevy a v˘hody pro seniory
Jungmannova 80,
666 01 Ti‰nov
Tel.: 549 212 550
e-mail: tisnov@spolecne.info
Máme pro Vás otevfieno:
Úter˘ 10.00 – 13.00
Stfieda 13.00 – 16.00
Pátek 10.00 – 13.00
Na‰e setkání budou vÏdy v pátek 1x za
14 dnÛ od 10.00 do 11.30 hod.,
Jungmannova 80, Ti‰nov
Témata:
16. 11. Krása fotografie
30. 11. Mlsné jaz˘ãky
14. 12. Vánoce, ãas radosti i zamy‰lení

Fairtrade zblízka

Na základû pozvání Ekoporadny
Ti‰novsko mûli v úter˘ 23. 10. Ïáci zá-
kladních ‰kol, gymnázia a ti‰novská ve-
fiejnost  moÏnost roz‰ífiit své znalosti
o tom, co je to fair trade, v pfiekladu
spravedliv˘ obchod. Tento nejznámûj‰í
a svûtovû nejvíce roz‰ífien˘ systém soci-
ální certifikace zakládá obchodní vztahy
na vzájemném respektu a transparent-
nosti. To umoÏÀuje sociálnû znev˘hod-
nûn˘m producentÛm a pracovníkÛm
z rozvojov˘ch zemí zlep‰ovat jejich Ïi-
votní úroveÀ, prostû Ïít dobfie. Rozdíl v˘-
znamu v˘razu „Ïít dobfie“ pro nás a pro
indiánské obyvatelstvo v Panamû, od-
kud pfiijel pfiedstavitel druÏstva COO-
BANA Antonio Jimenez, byl pro v‰echny
úãastníky jeho pfiedná‰ek v˘razn˘.
Dostatek jídla, pitné vody, stfiecha nad
hlavou, ‰kolní docházka, zákaz dûtské
práce a ochrana zdraví pfii práci jsou pro
nás samozfiejmé vûci, zatímco v zemích
JiÏní Ameriky jsou to pro mnohé tûÏko
dosaÏitelné cíle.

DruÏstvo COOBANA vzniklo v r.
1991 a vûnuje se pfiedev‰ím pûstování
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banánÛ. Má 250 ãlenÛ, vût‰inou vlastní-
kÛ men‰ích pozemkÛ, a 250 zamûstnan-
cÛ, celkem obhospodafiuje pfies 500 ha
plantáÏí a nûkolik desítek hektarÛ  lesÛ.
SdruÏení mal˘ch vlastníkÛ umoÏnilo
spoleãn˘ postup a vyjednávání o cenách,
také spoleãné rozhodnutí jít cestou faitr
trade. Certifikát Fair Trade obdrÏeli v r.
1998 a na jeho základû dostávají dobrou
cenu za vypûstované banány a navíc so-
ciální benefit, kter˘ mohou vyuÏít ve
prospûch své komunity. Podmínkou zís-
kání certifikátu je pfiírodû blízké hospo-
dafiení (co nejmen‰í uÏívání chemie
k ochranû rostlin), péãe o krajinu (vysa-
zování stromÛ a kefiÛ proti erozi pÛdy,
udrÏitelné vodohospodáfiství), péãe
o zdraví zamûstnancÛ, Ïádná dûtská
práce a dal‰í mezinárodnû platné stan-
dardy. Ty vytváfií spoleãnost Fairtrade
International. DodrÏování standardÛ
kontrolují auditofii nezávislé spoleãnosti
FLO-CERT GmbH.

Antonio nám ukázal nejen to, jak se
pûstují banány, ale pfiedev‰ím mluvil
o tom, jak finanãní pfiíspûvek z certifi-
kátu  Fair Trade umoÏnil jejich druÏ-
stvu postavit místní ‰kolu, jídelnu pro
zamûstnance na plantáÏi, sociální zafií-
zení pro dûti ve ‰kole, druÏstevní pro-
dejnu a prádelnu. DruÏstvo sv˘m ãle-
nÛm pomáhá i s opravami a stavbami

domÛ. ¤ízení druÏstva je demokratické
a volené, spoleãnû rozhodují o tom,
které vûci dostanou pfiednost, zdali
studna s pitnou vodou nebo komunitní
centrum. Spolupracují s místní samos-
právou a církví, které jim také pomá-
hají. Zlep‰ili podmínky pro nûkolik tisíc
lidí Ïijících v jejich okolí. Napfiíklad ‰e-
trné a pfiesnû cílené o‰etfiování rostlin,
kdy nyní vyuÏívají látky pfiírodního pÛ-
vodu, mûlo dopad na zlep‰ení zdravot-
ního stavu mnoha lidí, ktefií dfiíve trpûli
následky nekontrolovaného  postfiiku
z letadel, kdy ãást chemikálií skonãila
na domech, lidech a jejich polích a pak
kontaminovala i vodu. Obchodují pro-
stfiednictvím spoleãnosti AgroFair a ak-
tuálnû uzavfieli smlouvy i s britsk˘m
druÏstevním fietûzcem COOP.

Doufejme, Ïe nyní jiÏ úãastníci be-
sed vûdí, co to fair trade znamená a jak
koupí fairtrade v˘robkÛ pfiispûjí k oprav-
dové pomoci chud˘m lidem z rozvojo-
v˘ch zemí. Ti doplácejí na zemûdûlskou
politiku pfiístupu upfiednostÀujícího
voln˘ trh, aniÏ by byly brány v potaz
ekologické zátûÏe a sociální problémy.
Tlak na nízké ceny v supermarketech se
pfiená‰í na dodavatele, dále na majitele
plantáÏí a v nejvût‰í mífie doléhá na pra-
covníky na plantáÏích. Dochází k poru-
‰ování lidsk˘ch práv a niãení Ïivotního
prostfiedí. Certifikace Fair Trade je jed-
nou z moÏn˘ch cest pomoci, jak doklá-
dají i úspûchy tohoto systému na kon-
krétním pfiípadu druÏstva COOBANA.

V âeské republice se obãané mohou
pfiipojit k aktivitám fair trade prostfied-
nictvím nabídky spoleãnosti Fairtrade
âeská republika – Asociace pro fair
trade, která udûluje licence pro prodej,
dovoz a zpracování produktÛ. Jinak
jako spotfiebitelé mohou nakupovat
fairtradové v˘robky. Dále se k této akti-
vitû hlásí mûsta, ‰koly nebo  církevní
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subjekty, které chtûjí svou odpovûdnou
spotfiebou pfiispût ke zlep‰ení situace.
Touto cestou chce jít i na‰e mûsto, které
by se v budoucnosti fairtradov˘m mûs-
tem rádo stalo. Aktuálnû je vytvofiena
fiídící skupina, sloÏená ze zástupcÛ
mûsta a neziskov˘ch organizací. Bylo by
pûkné, kdyby se k této aktivitû pfii-
pojily i ti‰novské ‰koly nebo církve.
Také místní obchodníci a poskyto-
vatelé sluÏeb mohou fair trade pro-
dukci zafiadit do své nabídky.
BliÏ‰í informace je moÏné získat
také v Ekoporadnû Ti‰novska na
nám. 28. fiíjna 28 (mail: ekoporad-
na@tisnovsko.eu). Závûrem ãlánku
bych ráda poÏádala zájemce o akti-
vitu fair trade o sdûlení kontaktÛ
pro pfiípadnou spolupráci a koordinaci
ve mûstû, která by pomohla získat
oznaãení fairtradové mûsto i pro na‰e
mûsto.

Mgr. ZdeÀka Dohnálková
mail: zdenka.dohnalkova@tisnov.cz

Festivaly Rock for People
a Hudbou pro UNICEF získaly
titul âIST¯ FESTIVAL 2012

Po pûti letech tfiídûní odpadÛ na ães-
k˘ch letních akcích se autorizovaná
obalová spoleãnost EKO-KOM, a. s. roz-
hodla ocenit dva festivaly, které jsou
nejlep‰í v tfiídûní odpadÛ. Do prvního
roãníku soutûÏe âIST¯ FESTIVAL se
zapojilo celkem 22 festivalÛ a akcí, které
se zavázaly tfiídit odpady v rámci stejno-
jmenného projektu.
Putovní poháry a finanãní prémie
putují do Hradce Králové a Ti‰nova.

V prvním roãníku soutûÏe se v kate-
gorii nad 10 000 náv‰tûvníkÛ stal vítû-
zem královehradeck˘ festival Rock for
People, v kategorii do 10 000 náv‰tûv-
níkÛ získal titul âIST¯ FESTIVAL 2012

festival Hudbou pro UNICEF, jehoÏ
ãtvrt˘ roãník se uskuteãnil v ãervnu
v Ti‰novû. Oba festivaly obdrÏí finanãní
prémii ve v˘‰i 15 000 korun a také pu-
tovní poháry, které budou kaÏdoroãnû
pfiebírat open-air akce s nejlep‰í úrovní
tfiídûní odpadu.

V soutûÏi bylo hodnoceno, kolik od-
padu prÛmûrnû vytfiídí jeden náv‰tûvník
bûhem jednoho dne konání festivalu.
Na Rock for People to bylo 310 gramÛ,
na Hudbou pro UNICEF pak jeden ná-
v‰tûvník vytfiídil za jeden den 234 gramÛ
plastÛ, papíru a skla. Medailové pozice
v kategorii nad 10 000 náv‰tûvníkÛ ob-
sadily dále festivaly Mighty Sounds
a Votvírák, v kategorii do 10 000 obyva-
tel to byla akce Beskydská Sedmiãka
a pardubick˘ festival On the Road.
Náv‰tûvníci festivalÛ také letos tfií-
dili jako o závod.

V rámci projektu âist˘ festival se na
letních akcích celkovû podafiilo vytfiídit
46 524 kilogramÛ odpadu. Vût‰inu tvo-
fiilo 29 906 kilogramÛ plastÛ, mezi kte-
r˘mi nechybûlo 260 915 pÛllitrov˘ch
pivních kelímkÛ. Dále se na open-air fes-
tivalech a akcích tfiídilo také sklo, papír
a plechovky. Ve‰ker˘ tfiídûn˘ odpad
putuje z festivalÛ k recyklaci, takÏe je
moÏné, Ïe náv‰tûvníci budou v pfií‰tím
roce opût pít ze stejn˘ch plastov˘ch ke-
límkÛ v recyklované podobû.

Letní festivaly se zapojují do pro-

foto: Zdenûk Svobodafoto: Zdenûk Svoboda
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Blahopfiání

Dne 22. listopadu 2012
oslaví na‰e maminka,
babiãka a prababiãka
paní VùRA OPLTOVÁ
své 80. narozeniny.
Hodnû zdraví, spokoje-
nosti a pohody pfiejí a za

lásku a péãi dûkují dcera Jana a syn
Milo‰ s rodinami.

Podûkování

Dûkujeme za projevenou soustrast
a kvûtinové dary v‰em pfiíbuzn˘m, pfiá-
telÛm a znám˘m, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s panem MIROSLAVEM
KADLECEM. ManÏelka, dcera a syn
s rodinami.

Dûkujeme v‰em pfiáte-
lÛm a znám˘m, ktefií se
pfii‰li naposledy rozlouãit
s paní LUDMILOU 
DOSEDLOVOU. Za pro-
jevenou soustrast a kvû-
tinové dary dûkuje ro-

dina Dosedlova a Chlupova.

Vzpomínky

22. listopadu uplyne 10 let od úmrtí 
na‰eho milého manÏela, tatínka a dû-
deãka pana MILO·E HENDRICHA.
Vzpomíná rodina.

Dne 13. 11. jsme vzpomnûli nedoÏit˘ch
80. rokÛ milovaného manÏela pana
JI¤ÍHO MACKÒ. Kdo jste ho mûli
rádi, vzpomeÀte s námi. ManÏelka s ro-
dinou.

Dne 18. listopadu uplyne
25 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dû-
deãek pan KAREL
BALÁ·. Za tichou vzpo-
mínku dûkují manÏelka

a dcery s rodinami.

Dne 28. 11. to budou 
tfii roky, kdy jsme se 
naposledy rozlouãili 
s panem BO¤IVOJEM
KLUSÁKEM. Za vzpo-
mínku dûkuje manÏelka
a dcery s rodinami.

Dne 24. fiíjna uplynulo
15 let od úmrtí na‰í mi-
lované babiãky paní
JI¤INY MALÍKOVÉ.
S láskou vzpomínají sna-
cha Hana, vnuãka
a vnuk s rodinami.

RÛzné

jektu âist˘ festival jiÏ pát˘m rokem.
Za tu dobu se podafiilo vytfiídit a pfiedat
k druhotnému zpracování pfies 150 tun
odpadu, z toho pfies jeden milión pÛl-
litrov˘ch kelímkÛ. Projekt, kter˘ je ev-
ropsk˘m unikátem, si získal za dobu
svého trvání pozitivní ohlasy jak mezi
pofiadateli, tak mezi náv‰tûvníky a ka-
pelami.

Dûkujeme za podporu spoleãnosti
KTS Ekologie s. r. o., která bezplatnû
hudebnímu festivalu Hudbou pro UNI-
CEF zapÛjãila sbûrné nádoby a zajistila
následn˘ odvoz vytfiídûného odpadu
k dal‰ímu zpracování.

1300 divákÛ ti‰novského festivalu
vytfiídilo v roce 2012 více jak 400 kg pla-
stu, papíru a skla.
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Inzerce

Prodám RD ve Svatoslavi 2+1 se 
zahradou 140 m2, udírnou a stodolou.
Klidná ãást obce. Ihned voln˘. 
Tel.: 724 100 142

Koupím domek / zemûdûlskou used-
lost s vût‰ím pozemkem (cca 0,3 – 2 ha)
v okolí Ti‰nova, okres Brno-venkov,
pfiíp. Blansko. Tel.: 603 749 697

Prodám dfievûné brikety. Cena
150 Kã/pytel (cca 38 kg). Doprava 
zdarma. Tel.: 739 719 013

Úãetní firma se sídlem ve Velkém
Mezifiíãí (poboãka pro Ti‰novsko) roz‰i-
fiuje svoji klientelu. Neváhejte a kontak-
tujte nás 605 522 218 (Gruberová).

Provádím modeláÏ gelov˘ch nehtÛ.
Objednávky na tel.: 739 085 901

Douãím chemii základní i stfiedo-
‰kolskou. Jsem pedagog na S·. 
Tel.: 607 524 793

Nová pÛjãka. Pracuji pro více vûfiitelÛ.
Rychlé vyfiízení. Tel.: 739 434 873

Dne 10. 11. 2012 uplynu-
lo 3. smutné v˘roãí ode
dne, co nás navÏdy opus-
til ná‰ milovan˘ tatínek,
dûdeãek pan KAREL
VÁLâÍK. 11. prosince
2012 by oslavil 70. naro-

zeniny. Stále s láskou a bolestí v srdci
vzpomínají dcery Ludmila s rodinou,
Andrea, syn Karel a manÏelka.

Dne 16. listopadu uplyne
15 rokÛ, kdy nás opustil
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan 
MIROSLAV PE·KA.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte s námi.

Dûkují manÏelka a dûti s rodinami.

Nejsmutnûj‰í den pro
nás je 22. listopad, kdy
uplynulo 15 let co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek pan LUDOVÍT
KÚ·TEK. Vzpomínají

manÏelka a dûti s rodinami. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.

Dne 8. 11. 2012 uplynulo
13 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka, babiãka 
a prababiãka paní
LIBU·E HAVLI·OVÁ.
V‰em, ktefií vzpomenete

s námi, dûkuje syn s celou rodinou.
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