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ilé spoluobãanky a spoluobãané,
v fiíjnu, mûsíci padajícího listí
mi stále na mysl pfiicházela

slova písnû Ivana Mládka, Ïe „nejkrás-
nûj‰í období je patrnû podzim, kdyÏ má
milá shrabuje listí“ , ale v listopadu,
indiány naz˘vaném blázniv˘m mûsí-
cem, to padání listí stále pokraãuje a po-
letující listí nás zfiejmû doprovodí aÏ
k adventu.

Tento pfiírodní jev v‰ak nebrání po-
kraãování investiãních akcí mûsta, které
v˘raznû ovlivÀují  Ïivot na‰eho mûs-
teãka. Ke konci se ch˘lí komplexní re-
konstrukce Nerudovy ulice, která bude
zakonãena v˘sadbou 22 ks jefiábÛ du-
ryÀsk˘ch, doufám, Ïe v dobû vydání to-
hoto ãísla TN jiÏ pevnû usazen˘ch na
svém stanovi‰ti. Tento kultivar umoÏ-
Àuje hnízdûní ptactva a poskytuje mu
potravu, je doporuãováno Svazem ‰kol-
kafiÛ âR pro silniãní a uliãní stromofiadí
a v na‰ich ulicích je úplnou novinkou.

Osobnû mám velkou radost pfiede-
v‰ím z konãící rekonstrukce vily na
Riegrovû ulici, kterou mûsto pronajímá
Rodiãovskému centru Studánka. Jejich
projekt podpofien˘ z evropsk˘ch fondÛ
„Jsme si opravdu rovni a rovny?“ pfii-
spívá ke slaìování pracovního a rodin-
ného Ïivota osob, vracejících se po rodi-
ãovské dovolené do zamûstnání.
Rodinné centrum zde vykonalo obrovské
mnoÏství práce na administraci a usku-
teãÀování tohoto projektu, kter˘ pokra-
ãuje aÏ do r. 2015 a doufám, Ïe provoz
„pfied‰kolky“ i návazné vzdûlávací
a osvûtové aktivity budou pro mûsto
pfiínosné. Pfies napjat˘ ãasov˘ harmono-
gram stavebních prací a problémy,
vzniklé v prÛbûhu rekonstrukce této
silnû zanedbané mûstské budovy, bude
investiãní odbor 10. prosince pfiejímat
dvû velké stavby. Jak rekonstrukce
Nerudovy ulice, tak rekonstrukce vily

v Riegrovû ulici, zlep‰í kvalitu Ïivota ve
mûstû, kaÏdá sv˘m zpÛsobem.

V pracovním návrhu rozpoãtu, kter˘
je vystaven na webu mûsta a ti‰tûn˘
v mûstské knihovnû, je plánováno
mnoho dal‰ích vefiejnû prospû‰n˘ch
akcí, tfieba i dlouho oãekávaná nad-
stavba Z· Smí‰kova. Na tu jiÏ byl vy-
soutûÏen dodavatel projektové doku-
mentace a pro r. 2013 je plánováno
zahájení prací s financováním prvních
deseti milionÛ. Rozhodování o koneãné
podobû rozpoãtu mûsta probûhne na
zasedání zastupitelstva mûsta 17. 12.
2012.

Proto bych vás stejnû jako pan
starosta v minulém úvodníku TN i já
chtûla vyzvat, abyste  se seznámili a pfii-
pomínkovali tento pracovní návrh roz-
poãtu mûsta na rok 2013 do 4. 12. 2012.
Je to moÏné buì mailem na adresu
rozpocet2013@tisnov.cz nebo osobnû ãi
po‰tou na adresu Odbor kanceláfie sta-
rosty, Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov, nám. Míru
111, 666 19 Ti‰nov.

KaÏd˘ mÛÏe vyuÏít svého práva svo-
bodnû se vyjádfiit k vûcem vefiejn˘m,
nyní k plánu, jak nakládat s vefiejn˘mi
prostfiedky. Je to velká vûc, moci vyuÏí-
vat této svobody. Sly‰íme v souãasnosti,
Ïe na‰e  spoleãnost je zkorumpovaná, Ïe
je tfieba ji ozdravit a pfiedev‰ím politiku
oãistit od zkorumpovan˘ch. Já si nemys-
lím, Ïe by to staãilo. Podle mne je pfií-
ãina i v pasivitû vefiejnosti, která není
ochotna se angaÏovat v neziskovém sek-
toru, v lokální nebo celostátní politice
a nezajímá se o vûci vefiejné. Jak fiíkal
T. G. Masaryk: „Demokracii bychom
mûli, toÏ je‰tû nûjaké ty demokraty“.
Právû nezájem vefiejnosti o vûci vefiejné
umoÏÀuje ty „zvlá‰tní“ vûci, netranspa-
rentní v˘bûrová fiízení, v˘hodné pro-
nájmy a prodeje spfiátelen˘m firmám,
zmûny územních plánÛ v˘hodné jen pro
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nûkoho, o kter˘ch se pak doãteme (zde
radím v ovûfien˘ch zdrojích). Inu,
v Ti‰novû nyní máte nadstandardní
moÏnost vefiejné kontroly, v˘daje nad
10 000 jsou supervizovány vícestupÀo-
vou kontrolou, vefiejnû dostupné jsou
ve‰keré návrhy a následná usnesení
Zastupitelstva mûsta (ta vãetnû odu‰ev-
nûl˘ch debat zastupitelÛ v pfiímém
pfienosu i v záznamu) i usnesení Rady
mûsta. Vefiejné zakázky jsou soutûÏeny
elektronick˘mi aukcemi, takÏe jsou do-
sahovány v˘razné úspory. Proto buìte
sebevûdom˘mi Ti‰novany, vyuÏijte
sv˘ch práv a aktivnû nám pomozte spra-
vovat odpovûdnû vefiejné prostfiedky
sv˘mi pfiipomínkami a návrhy.

Závûrem bych chtûla je‰tû informo-
vat o schválení mûstské vyhlá‰ky
ã.6/2012, ke kterému do‰lo v den uzá-

vûrky tohoto ãísla 19.11. T˘ká se
systému shromaÏìování, sbûru, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálního
odpadu, kdy do‰lo novû k roz‰ífiení
okruhu poplatníkÛ o nûkteré skupiny
fyzick˘ch osob podle novel zákona
o místních poplatcích (napfi. o osoby,
které vlastní na území mûsta byt ãi
dÛm, kde není hlá‰ena Ïádná fyzická
osoba, novû hradí poplatek za 1 fyzickou
osobu), ale je také roz‰ífien okruh osob,
které jsou od poplatku osvobozeny.
Podstatnou informací je, Ïe na základû
nákladÛ na likvidaci odpadu v r. 2011,
které se podafiilo udrÏet nízké, je sazba
poplatku nadále 500,- Kã.

Mgr. ZdeÀka Dohnálková,
radní mûsta Ti‰nova

Mûsto bylo ocenûno
za provádûní
elektronick˘ch aukcí

Mûsto Ti‰nov obsadilo v konkurenci
ãesk˘ch a slovensk˘ch mûst i velk˘ch
soukrom˘ch spoleãností tfietí místo
v soutûÏi Fair Sourcing Awards 2012
v kategorii nejprogresivnûj‰ích zaãínají-
cích zadavatelÛ nákupÛ zboÏí, sluÏeb
a vefiejn˘ch zakázek prostfiednictvím
elektronick˘ch aukcí (e-aukcí). Fair
Sourcing Awards (ceny ãestného ná-
kupu) jsou ocenûní udílená za inova-
tivní, inspirativní nebo dlouhodobé vyu-
Ïívání e-aukcí, e-poptávek a ostatních
elektronick˘ch nástrojÛ, které umoÏÀují
zvy‰ovat ekonomickou efektivitu ná-
kupních rozhodnutí, která pfiiná‰ejí

vût‰í transparentnost v˘bûrov˘ch fiízení
a omezují korupãní jednání. Tuto soutûÏ
organizují spoleãnû ãeská a slovenská
asociace poskytovatelÛ a uÏivatelÛ elek-
tronick˘ch nástrojÛ pro v˘bûrová fiízení
a elektronické aukce. Zavedením 
e-aukcí v rámci nákupních ãinností
Mûstského úfiadu v Ti‰novû do‰lo
k zrychlení procesÛ nákupÛ, zv˘‰ení
produktivity práce a v˘razné úspofie
vefiejn˘ch financí. V podlimitních vefiej-
n˘ch zakázkách, kde je e-aukce vyuÏí-
vána k hodnocení nabídek, ãiní úspora
vefiejn˘ch financí za 9 mûsícÛ provozo-
vání elektronického nástroje 2,6 mil. Kã
(rozdíl mezi nejlep‰í vstupní a v˘stupní
cenou aukce). Dal‰í úspory jsou zazna-
menány u vefiejn˘ch zakázek malého
rozsahu ve v˘‰i 1,2 mil. Kã. Úspory
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v nákupním systému bûÏn˘ch oprav
a nákupu spotfiebního materiálu jsou
téÏ nezanedbatelné. Tento elektronick˘
nástroj se stal bûÏnou souãástí práce
úfiedníka a pfiispûl ke zv˘‰ení povûdomí
o elektronizaci ãinností úfiadu.

Kompletní v˘sledky soutûÏe a dal‰í
informace najdete zde: http://fsawards.
com/vysledky.html

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Ohlédnutí za ãinností
v˘boru pro komunitní
plánování sociálních sluÏeb

Závûr roku vybízí k ohléd-
nutí se za uplynul˘m
obdobím. Pro v˘bor ko-

munitního plánování soci-
álních sluÏeb (dále jen „KPSS“) to bylo
pracovní, akãní  období, které mÛÏeme
charakterizovat procesem tvorby no-
vého Komunitního plánu sociálních slu-
Ïeb ORP Ti‰nov na období 2013 – 2014.

V úvodu bych ráda vysvûtlila, co je to
komunitní plánování sociálních sluÏeb.
Jedná se o metodu strategického pláno-
vání, která je zaloÏena na cyklickém
zji‰Èování zdrojÛ a potfieb v oblasti soci-
álních sluÏeb na stranû zadavatelÛ, po-
skytovatelÛ, uÏivatelÛ ve vymezeném
regionu (ORP, kraje). Cílem je zajistit
dostupnost sociálních sluÏeb dle potfieb
obãanÛ a dlouhodobou udrÏitelnost
tûchto sluÏeb. Úãastníci procesu komu-
nitního plánování sociálních sluÏeb jsou
zadavatelé (tj. obce jakoÏto subjekty
odpovûdné za zaji‰tûní dostupnosti soci-
álních sluÏeb odpovídajících potfiebám
jejich obãanÛ), poskytovatelé (tj. sub-
jekty provozující sociální sluÏby na
území správního obvodu) a uÏivatelé
(tj. zástupci obãanÛ, ktefií vyuÏívají soci-
ální sluÏby ãi jsou nositeli potfieb, na
které by mûl systém sociálních sluÏeb
v regionu reagovat).

Cílem v˘boru KPSS bylo, aby nov˘
Komunitní plán sociálních sluÏeb ORP
Ti‰nov na období 2013 – 2014 byl 
funkãní a odpovídal potfiebám obãanÛ
Ti‰nova a ORP.

Na tvorbû se podílel nejen v˘bor
KPSS, ale i 4 pracovní skupiny, ze kte-
r˘ch vy‰ly námûty, priority a dal‰í v˘-
stupy do nového plánu. Tyto pracovní
skupiny se zajímaly o potfieby obãanÛ,
pravidelnû se scházely a aktivnû praco-
valy. Jedná se o pracovní skupiny – se-
niofii a jejich rodina, zdravotnû postiÏení
a jejich rodina, dûti a mládeÏ, osoby
ohroÏené sociálním vylouãením. KaÏdá
pracovní skupina si vyspecifikovala
strukturu klientÛ, ‰etfiením zmapovala
souãasné sluÏby a zjistila potfiebnost
klientÛ, navrhla priority, podílela se na
tvorbû ukazatelÛ sluÏeb a navrhla nad-
regionální priority dané oblasti.

V˘bor tyto podnûty vyhodnotil
a zpracoval. Na základû podnûtÛ vzni-
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kaly ãásti komunitního plánu, kter˘mi
jsou anal˘za sociálních sluÏeb, anal˘za
potfieb klientÛ, vytvofiení mûfiiteln˘ch
ukazatelÛ sociálních sluÏeb, nová pra-
vidla pro stávající, roz‰ifiující a nové
projektové zámûry sociálních sluÏeb.
Pfievedením ãinností sociálních sluÏeb
do mûfiitelné podoby byla získána jed-
notná struktura informací vykazova-
n˘ch ze strany poskytovatelÛ sociálních
sluÏeb obcím správního obvodu. Ta bude
vyuÏita pfii vyjednávání o finanãní pod-
pofie pfiíslu‰né sociální sluÏby ze strany
obcí.

V souãasné dobû jsou Komunitní
plán sociálních sluÏeb ORP Ti‰nov na
období 2013 – 2014 a Akãní plán sociál-
ních sluÏeb ORP Ti‰nov na rok 2013 vy-
tvofieny a ãekají na schválení
Zastupitelstvem mûsta Ti‰nov a zastu-
pitelstev 58 obcí ve správním obvodu
Ti‰nova. Dovoluji si konstatovat, Ïe
máme vytvofien˘ funkãní, strategick˘
dokument v oblasti sociálních sluÏeb, ze

kterého lze ãerpat, vycházet a opera-
tivnû s ním pracovat i v dal‰ích letech.

Chtûla bych touto cestou velice
podûkovat v‰em ãlenÛm v˘boru KPSS,
ãlenÛm jednotliv˘ch pracovních skupin
i v‰em ostatním, ktefií byli ochotni
s námi spolupracovat, vûnovali nám
svÛj ãas, pfiispûli sv˘mi zku‰enostmi
a podnûty. Zvlá‰tní podûkování patfií
Mgr. Michalu Kudláãkovi, vedoucímu
odboru sociálních vûcí MûÚ Ti‰nov
a souãasnû koordinátorovi komunitního
plánování sociálních sluÏeb ORP Ti‰nov.
Obãané mûsta i správního obvodu se
mohou s v˘‰e uveden˘mi dokumenty se-
známit na webu mûsta.

Závûrem mi dovolte, abych za ãleny
v˘boru popfiála v‰em poklidné proÏití
Vánoc, hodnû zdraví, ‰tûstí, pohody a ús-
pûchÛ v novém roce.

Mgr. Renata Pleskaãová
pfiedsedkynû v˘boru KPSS,
zastupitelka mûsta Ti‰nova 

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Vedoucí oddûlení investic
Odboru správy majetku a investic

Popis pracovní pozice:
– organizace poptávkov˘ch a v˘bûrov˘ch fiízení na projektovou pfiípravu a reali-

zaci investiãních akcí mûsta,
– organizace pfiedprojektové, projektové pfiípravy a vlastní realizace staveb 

mûsta,
– zpracování plánu investic,
– vedení evidence uzavfien˘ch smluv o dílo a kontrola jejich dodrÏování,
– zpracování Ïádostí o dotace z Krajského úfiadu, SFÎP, SZIF, MMR, MF, SFDI,

SFRB,
– pfiíprava podkladÛ a vedení agendy dotací,
– závûreãné hodnocení dotací.
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PoÏadavky:
– V· nebo VO· vzdûlání – technického, ekonomického nebo právního zamûfiení,
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích; zákon

ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách; zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád; zákon
ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

– znalost obchodního a obãanského zákoníku,
– dobrá znalost práce s PC,
– ¤P skup. B,
– morální bezúhonnost,
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a ãasová 

flexibilita, obchodní uvaÏování, kreativní schopnosti,
– schopnost vedení kolektivu,
– nástup dle dohody, nejlépe ihned.

Vedoucí oddûlení Úfiad územního plánování 
Odboru územního plánování a stavebního fiádu

Popis pracovní pozice:
– zaji‰Èování v˘konu úfiadu územního plánování,
– zaji‰Èování prÛbûÏné evidence územnû plánovací dokumentace a územnû 

plánovacích podkladÛ vkládáním dat do evidence územnû plánovací ãinnosti,
– konzultaãní a poradenská ãinnost na úseku územního plánování pro obce 

a stavební úfiady ve stanoveném správním obvodû,
– v˘kon pÛsobnosti na úseku státní památkové péãe ve stanoveném správním 

obvodu,
– v˘kon dal‰ích ãinností náleÏejících do pÛsobnosti úfiadu územního plánování

podle stavebního zákona.

PoÏadavky:
– autorizovan˘ architekt, kterému byla udûlena autorizace pro obor územní pláno-

vání nebo bez specifikace oboru podle zvlá‰tního právního pfiedpisu nebo vysoko-
‰kolské vzdûlání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejménû
3 roky praxe pfii v˘konu územnû plánovací ãinnosti ve vefiejné správû nebo vyso-
ko‰kolské vzdûlání pfiíbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plá-
nování nebo vysoko‰kolské vzdûlání se stavebním zamûfiením a nejménû 3 roky
odpovídající praxe,

– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích; zákon
ã. 500/2004 Sb., správní fiád; zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním fiádu; zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi), 

– zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ od nástupu,
– znalost práce s PC podmínkou,
– morální bezúhonnost,
– ¤P skup. B,
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a ãasová 

flexibilita,
– schopnost vedení kolektivu,
– nástup dle dohody, nejlépe ihned.
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Metro v Ti‰novû?

Kdo hádá, Ïe na fotografii je stavba
tunelu aÈ uÏ Blanka, Petr nebo Pavel,
zklamu jej. Toto je na‰e kino Svratka. 

V fiíjnu zapoãala celková rekonstrukce
víceúãelového sálu kina v Ti‰novû. Cel˘
interiér sálu dozná v˘razn˘ch zmûn.
Staré koÏenkové obloÏení stûn, sedaãky,
topení, koberce, opona, v‰e je pryã a po-
stupnû se ná‰ sál bude zabarvovat do
tmavû modra. Pohodu v sále doplní
nová vzduchotechnika a pfiíjemná ‰i-
roká kfiesla v hledi‰ti. Na celkovou re-
konstrukci kinosálu naváÏe vlastní digi-
talizace kina vãetnû 3D promítání, no-
vého plátna i ozvuãení. Pfii rekonstrukci
je pamatováno i na zdravotnû postiÏené
spoluobãany, pfiístup bude upraven bez-

bariérovû plo‰inou a vyhrazen˘mi místy
v hledi‰ti pro vozíãkáfie.

Kino bude sice uzavfieno do konce le-
to‰ního roku, ale v tom novém roce za-

záfií barvami a na první náv‰tûvníky
d˘chne vÛní novoty. Máme se opravdu
na co tû‰it.

Ing. Eva Jelínková
vedoucí Odboru správy majetku

a investic MûÚ Ti‰nov

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, obû pozice – platová
tfiída 10.

Písemné pfiihlá‰ky s poÏadovan˘mi pfiílohami pfiedejte na podatelnu MûÚ Ti‰nov
nebo za‰lete v termínu do 5. 12. 2012 – do 17.00 hod. na adresu: Mûsto Ti‰nov,
nám. Míru 111,  666 19 Ti‰nov

Kontaktní osoba – Bc. Iva Dvofiáãková, tel. 549 439 715,
e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

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

– k pfiihlá‰ce pfiipojte strukturovan˘ Ïivotopis, motivaãní dopis, prohlá‰ení o bezú-
honnosti, kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání, souhlas s nakládáním
s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely tohoto v˘bûrového fiízení ve smyslu zá-
kona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ,

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evi-
dence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏe-
ném vzdûlání.

Pfiihlá‰ky zasílejte se v‰emi poÏadovan˘mi náleÏitostmi a pfiílohami, bez
nich není Va‰e pfiihlá‰ka úplná a nemÛÏe b˘t zahrnuta mezi pfiihlá‰ky 
dal‰ích uchazeãÛ o nabízené pracovní místo.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho
prÛbûhu.
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Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie.
Dne 29. 11. 2012 od 7.30 do 15.00 hod.
Obec Ti‰nov
Vypnutá oblast: v Ti‰novû bude bez
napûtí ulice Janáãkova ã. p. 263, 336,
769, 782. Ulice Na Loukách 101, 393,
783, 789, 790.
Dne 6. 12. 2012 od 7.30 do 15.30 hod.
Dne 13. 12. 2012 od 7.30 do 15.30 hod.
Vypnutá oblast: vypnuta bude trafo-
stanice V̆ kup. Bez napûtí budou ulice
Trmaãov, Na Kopeãku, Klá‰terská, Pod
Kvûtnicí, Jungmannova kromû ã. p. 68
a 67, Halouzkova kromû ã. p. 102 a 34,
na ulici  Janáãkova bude vypnuto ã. p.
513, Na Loukách ã. p. 1733 , U Náhonu
ã. p. 1764.

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

Upozornûní pro fiidiãe

Zaãátkem mûsíce prosince dojde ke
zmûnû dopravního znaãení v lokalitû
– ul. Nerudova, ul. DruÏstevní,
ul. Jiráskova. Ulice Nerudova – zÛsta-
ne obousmûrná, novû zde bude zfiízena

zóna 30. Ulice DruÏstevní – novû bude
zjednosmûrnûna od ul. Drbalova, a bude
zfiízena zóna 30. Ulice Jiráskova
– novû bude zjednosmûrnûna od ul. âer-
nohorská, a bude zfiízena zóna 30.

Toto opatfiení slouÏí k legalizaci po-
délného parkování a zklidnûní provozu
v této lokalitû. UpozorÀujeme v‰echny
fiidiãe, aby dbali zv˘‰ené opatrnosti.

Úprava komunikace
v ulici Brnûnská

Informujeme obãany, Ïe plánované
úpravy ãásti ulice Brnûnské, které zahr-
novaly pfiedev‰ím zjednosmûrnûní,
bezbariérové úpravy a zv˘‰ení poãtu
parkovacích míst se z technick˘ch dÛ-
vodÛ odkládají na jarní mûsíce 2013.

Odbor správy majetku a investic

Kalendáfi mûsta Ti‰nova
na rok 2013

Mûsto Ti‰nov vydalo nov˘ ná-
stûnn˘ kalendáfi na rok 2013, kter˘
bude k dostání v Muzeu mûsta
Ti‰nova, v Jamborovû galerii
a v knihkupectví paní Ra‰kové na
Brnûnské ulici za cenu 149,- Kã.
Kalendáfi ve formátu A2  obsahuje
12 fotografií z Ti‰nova technikou
camera obscura. (r)

Vítûzné fotografie soutûÏe
Ti‰novsko – stojí zato!

V soutûÏi vyhlá‰ené zaãátkem záfií
se se‰lo celkem 66 fotografií od devíti

autorÛ. Cílem soutûÏe bylo zaãít shro-
maÏìovat fotografie vhodné k prezen-
taci regionu Ti‰novsko.

SoutûÏ probíhala v tûchto katego-
riích – spoleãenské a kulturní události,
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sport, pfiíroda a architektura. Hodnocení
soutûÏe probûhlo elektronickou formou
a v komisi se virtuálnû se‰li porotci za-
stupující DSO Ti‰novsko, Sebevûdomé
Ti‰novsko, MAS Brána Vysoãiny,
Turistické informaãní centrum,  mûsto
Ti‰nov, Muzeum Ti‰nov, ti‰novské jesky-
Àáfie, Galerii Na schodech, BRëO.
Vítûzné fotografie a jejich autofii:
Dûtsk˘ den v Moravsk˘ch Knínicích,
Tvofiiví studenti, Petanque – Milo‰
Buãek
Travní lyÏování, Koncert na námûstí,
Most v Louãkách – Milan Ferov
Ti‰novsk˘ dóm, MIM 2009 – Michal
Bene‰
Ukázka historické bitvy LaÏánky
– Romana Koneãná
NádraÏí – Josef Buãek
BoÏí muka – Milan Sítora

Organizátor soutûÏe Galerie Na
schodech dûkuje soutûÏícím i porotcÛm
za dobfie odvedenou práci.

Fotogalerie vítûzn˘ch snímkÛ mÛÏete
vidût na www.tisnov.cz, www.tisnov.info,
www.vox-cz.cz.

Od 5. 12. budou vítûzné fotografie
vystaveny v Galerii Na schodech
– Ti‰nov, Bezruãova 21.

âinnost galerie je v roce 2012 podpo-
rována mûstem Ti‰nov a firmou Servis
poãítaãÛ PC.

Ing. Miroslav Pálka

Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

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

koncert LONGITAL
5. prosince v 19.00

velk˘ sál MûKS
Hudba slovenského dua Longital

je silná, léãivá a srozumitelná. Ve své
tvorbû kombinují alternativní elektro-
niku s jazzov˘mi ãi folkov˘mi prvky.

Koncert Unholy Preachers
rock'n'roll-punk / Praha + Bombs

From Heaven punk-rock'n'roll / Brno
7. prosince ve 20.00

velk˘ sál MûKS

Autor: Michal Bene‰

Autor: Milan Ferov
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Pfiímoãará muzika na základech
punk rocku s pfiímûsí rock’n’rollu ãi
irského folku a ìábelskou energií...

Illegal Consort – adventní koncert
12. prosince v 19.00
kostel sv. Václava

V̆ bûr repertoáru duchovního kon-
certu je zacílen k prohloubení proÏitku
adventu, tedy radostného oãekávání, jeÏ
vyzní v obsahu Praetoriov˘ch advent-
ních písní, dále zazní Johann Ludwig
Bach a Heinrich Schütz.

Vokální ansámbl navazující na dlou-
holetou tradici brnûnsk˘ch vokálních
tûles. Jednotlivci mají za sebou ãetné
zku‰enosti v uznávan˘ch pûveck˘ch tû-
lesech jako sboristé a sólisté nejrÛznûj-
‰ích koncertních ãi operních projektÛ.
Umûleck˘ vedoucí: Veronika HrÛzová.
Continuo: Eduard Toma‰tík

Klubov˘ (nejen) funky veãírek
Bob Mauser Orchestra (funk-rock)

a DJ Poet Jam

14. prosince od 20.00
Café U Palce

Spolupofiádá MûKS Ti‰nov a Café
U Palce.

Vánoãní trhová slavnost
15. prosince od 8.00 do 12.00

Pfiijìte se zastavit ve vánoãním
shonu a vychutnat si atmosféru pfiichá-
zejících svátkÛ.
Program:
9.00 – 12.00 Dílniãka pro dûti (DDM
a RC Studánka Ti‰nov – drobné vánoãní
dárky)
9.00 – 12.00 Ukázka kováfiského fie-
mesla (mistr kováfi Jakub Otych, ·lapa-
nice u Brna)
9.15 – 9.45 Vánoãní hrátky (ZU· Ti‰nov
– LDO a VO – multimediální tvorba,
Ïáci pod vedením B. Hönigové
a V. Pucharové)
10.00 – 10.30 Vánoãní koledy z celého
svûta (Gymnázium Ti‰nov, studenti pod
vedením M. Chalupové Veliãkové
a P. Glosr Cvrkalové)
10.45 – 11.15 Koledníci (ZU· Ti‰nov,
Ïáci a uãitelé hudebního oboru)

V nabídce prodejcÛ nebudou chybût
perníãky a cukroví, svafiené víno, vá-
noãní punã, medovina, su‰ené ovoce, vá-
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noãní dekorace i vazby, fiemeslné v˘rob-
ky, ‰perky a spousta dal‰ích krásn˘ch
vûcí. Obãerstvení nabídne vinotéka Za
pecí a restaurace Sklep.

Pofiádá MûKS Ti‰nov spoleãnû
s DDM, RC Studánka, ZU·,
Gymnáziem v Ti‰novû, o. s. Za sebevû-
domé Ti‰novsko a Podhoráck˘m mu-
zeem v Pfiedklá‰tefií.

KPH – Vánoãní koncert
Ti‰novského komorního orchestru

26. prosince v 19.00
kostel sv. Václava

Zazní: Giacomo de Baillon
– Pastorale – Adagio, Presto, Largo;
J.S.Bach – Jdu klanût se ti k jeslím sám;
francouzská koleda – Les anges dans
nos campagnes; Miroslav Pfiíhoda
– âeská vánoãní m‰e koledová; Jifií
Pavlica – Missa brevis – Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

V˘stava „Krvavá Vysoãina
aneb Po stopách III. odboje“

2. – 30. prosince
V̆ stava Krvavá Vysoãina doplÀuje

knihu autorÛ Luìka Navary
a Miroslava Kasáãka – Volavãí sítû

s podtitulem Po stopách tfietího odboje.
Autofii se zde pokou‰ejí rozplést pozadí
pfiípadu smrtí dvou studentÛ z Ti‰nova
– Vlastimila Îelezného a Aloise
Pokorného.
Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

V˘stava fotografií – Milo‰ Neãa
2. prosince 2012 – 3. února 2013
V̆ stava fotografií Milo‰e Neãi, kter˘

sv˘m objektivem dovede zachytit kra-
jinné scenérie i architekturu v okolí
Ti‰nova a Nedvûdice, doplnûná historic-
k˘mi fotoaparáty ze sbírky autora.
Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

Autorské ãtení – Pavel ¤ezníãek
4. prosince 2012 v 18 hodin

Veãer groteskních
textÛ a ãerného hu-
moru s autorem
„Zrcadlového psa“,
„Vedra“ a dal‰ích
– Pavlem ¤ezníãkem.
Vstupné 30,- Kã
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Pfiedná‰ka Miroslava Kasáãka
„Po stopách III. odboje“
9. prosince 2012 v 17 hodin

Pan Miroslav Kasáãek pfiedstaví
knihu „Volavãí sítû", kterou napsal spo-
leãnû s Luìkem Navarou. Kniha pojed-
nává o pozadí pfiípadu smrti ti‰novákÛ
Vlastimila Îelezného a Aloise
Pokorného.

Akce se koná v rámci doprovodného
programu k v˘stavû „Krvavá Vysoãina“.
Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

Prosincové promítání v muzeu
Rekonstrukce kina Svratka se posu-

nula do své závûreãné tfietiny, takÏe je‰-
tû i v prosinci vás zvu do na‰eho útul-
ného mini-kina v Muzeu mûsta Ti‰nova.
Doufám, Ïe je to jiÏ naposledy, neÏ ale
budeme v novém, tak hrajeme v jiÏ za-
bûhnut˘ch promítacích dnech, kter˘mi
jsou ãtvrtek (zaãátek v 18.00 hod) a so-
bota (zaãátek v 19.00 hod) a uvádíme
v˘bûr zajímav˘ch, mezinárodnû oceÀo-
van˘ch, ale pfiitom netradiãnû pojat˘ch
filmÛ z poslední doby. V̆ jimku v dobrém
slova smyslu tvofií hned úvodní prosin-
cová projekce, která dá vzpomenout na
vynikající v˘kon Rudolfa Hru‰ínského
v morbidnû-groteskním hororu Spalovaã
mrtvol (1. 12 v 19.00 hod.). Na veselej‰í
notu nás pfiesadí novinka: AÏ vyjde mû-
síc s hvûzdn˘m obsazením (Bruce Willis,
Edward Norton, Bill Murray), kterou
uvádíme ve ãtvrtek 6. 12 v 18.00. V so-
botu poté nás pak ãeká neménû hvûzdnû
obsazená adaptace divadelní hry BÛh
masakru, ve které reÏisér Roman
Polanski ukazuje, jak banální ‰kolní
dûtská rvaãka mÛÏe zmûnit do té doby
klidné a korektní postoje rodiãÛ. PÛlka
prosince bude ve znamení dvou filmÛ ze
souãasné vysoce cenûné a do jisté míry
i kontroverzní evropské produkce – uvi-
díme v˘jimeãn˘ film o souãasné podobû

rasismu Je to jen vítr a srbsk˘ film Klip
(„od 18 let“) zachycující Ïivot souãasné
mladé generace v Srbsku.

Pfiedvánoãnû ladûn˘m norsk˘m fil-
mem DomÛ na Vánoce (20. 12.
v 18.00 hod.) se pro rok 2012 rozlouãíme
s pfiedná‰kov˘m sálem v muzeu a bu-
deme pokraãovat ve velkém sále MûKS
tradiãním odpoledním  promítáním na
·tûdr˘ den, kdy bude za zv˘hodnûné
vstupné uvedena v˘borná komedie pro
celou rodinu Mikulá‰ovy patálie (24. 12.
ve 14.00 hod.). A aby nebylo tradicí
málo, tak tento rok ukonãíme stejnû
jako ten minul˘ „Silvestrovou pohádkou
v letním kinû“, ale o tom detailnûji aÏ
v pfií‰tím ãísle TN.

Jan Pernica
vedoucí kina

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

Vás zve na v˘stavu Ti‰novská zá-
koutí oãima Karla Formánka, která
potrvá do konce listopadu.

Souãasnû si dovolujeme upozornit
náv‰tûvníky galerie, Ïe stávající stálá
v˘stava obrazÛ Josefa Jambora bude
k vidûní do konce roku 2012. Po velké
v˘stavû ke 125. v˘roãí malífiova naro-
zení bude v˘stava Josefa Jambora za-
pÛjãena a bude pfiipravena nová expozi-
ce jeho díla.

Pfiipravujeme:

V˘bûr ze soukrom˘ch sbírek – II.
1. 12 .– 31. 12. 2012

Dotek ulice – fotografie
Jitky Kopejtkové
5. 1 .– 28. 2. 2012
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Brnûnská 152
tel.: 549 410 046

Vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici
Technick˘ pracovník

digitálního kina (promítaã)
Vhodné pro studenty nebo aktivní dÛ-

chodce, práce na DPP, nástup k 1. 1. 2013
NáplÀ práce: pfiíprava promítání, obs-
luha kinoserveru a projektoru, tvorba
playlistu; zodpovûdnost za fiádn˘ prÛbûh
promítání; spolupráce na chodu kina, pfií-
pravû programu a dal‰ích aktivitách kina.
NáleÏitosti pfiihlá‰ky: struãn˘ prÛ-
vodní dopis a strukturovan˘ Ïivotopis,
písemn˘ souhlas se zpracováním osob-
ních údajÛ pro úãely tohoto v˘bûrového
fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb.,
o ochranû údajÛ, v platném znûní.
Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace: Ing. Jan
Pernica, vedoucí kina Svratka, tel. 549
410 046 mail: kino@kulturatisnov.cz

Hledáme archivní materiály
Pro chystanou v˘stavu o kinu

Svratka hledáme ve‰keré informace
vztahující se k ti‰novskému kinu nebo
tzv. Katolickému domu (dnes MûKS).
Vítáme pfiedev‰ím staré filmové pla-
káty, fotky, programy kina, filmové re-
klamy, novinové ãlánky nebo dal‰í ma-
teriály. Ozvûte se prosím do 10. prosince
na tel. 549 410 046 nebo pi‰te na mail
kino@kulturatisnov.cz.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

UPOZORNùNÍ
Mûstská knihovna bude v pátek

7. 12. 2012 od 13.00 do 19.00 hod.
z technick˘ch dÛvodÛ UZAV¤ENA.

Mûstská knihovna bude od 22.12.
2012 do 1. 1. 2013 UZAV¤ENA.

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

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

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.

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 seniory 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‰ech-
ny pfiíznivce cestování na pfiedná‰ku
Sa‰i Ryvolové Krev a písek Filipín.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.
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Divadlo

Jak je dÛleÏité míti Filipa
21. 1. 2013

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

VyuÏijte nabídku jako dárek pod
stromeãek pro va‰e blízké.

Zájemci se mohou závaznû pfiihlásit
v Mûstské knihovnû Ti‰nov  vÏdy v pÛj-
ãovní dobû do 7. 12. 2012.

Cena vstupenky pro pracující
310 Kã, pro seniory 217 Kã, pro stu-
denty a drÏitele prÛkazu ZTP a ZTP-P
155 Kã + jednotná cena za autobus
60 Kã.
!!!Platba probíhá pfii pfiihla‰ování!!!

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
probíhá prodejní v˘stava ozdob a deko-
rací z vizovického peãiva s vánoãní
tématikou.

Více o v˘robcích se mÛÏete dozvûdût
také na webov˘ch stránkách J. a M.
Honkov˘ch www.vizovickepecivo.cz, 
díky kter˘m vám mÛÏeme v˘stavu zpro-
stfiedkovat.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Den pro dûtskou knihu
1. 12. 2012

Den pro dûtskou knihu je projekt
Svazu knihovníkÛ a informaãních pra-
covníkÛ, jehoÏ první roãník byl odstarto-
ván v roce 2007. Tento „svátek dûtské
knihy“ vznikl na podporu dûtsk˘ch
knih, ãtení a ãtenáfiství, ale také kniho-
ven jako institucí.

V prÛbûhu akce se tedy v knihov-
nách prodávají knihy, zvlá‰tû dûtské,
ale také se zde prezentují samotné kni-
hovny.

Mûstská knihovna Ti‰nov si vás tak
dovoluje pozvat na jiÏ 6. setkání této ce-
lostátní akce zamûfiené na podporu kni-
hovny. Leto‰ní roãník akce „Den pro dût-
skou knihu“ pfiipadá na 1. prosinec
2012, slavit v‰ak budeme v prÛbûhu
celého mûsíce prosince.

V rámci tohoto projektu jsme si pro
vás pfiipravili:

Prodejní v˘stava
od 1. 12. 2012

Nakladatelství Thovt je v˘hradnû
zamûfiené na literaturu pro dûti. Knihy
jsou pfiizpÛsobené zaãínajícím ãtenáfiÛm
hned v nûkolika ohledech – velikostí
písma, délkou jednotliv˘ch pfiíbûhÛ i v˘-
bûrem témat. Pro rodiãe a dûti jsme pfii-
pravili prodejní v˘stavu knih z tohoto
nakladatelství, kterou by jsme chtûli
pfiispût k pozitivnímu vztahu ãtenáfiÛ ke
knize. Novinky si mÛÏete prohlédnout
i zakoupit bûhem pÛjãovní doby v mû-
síci prosinci.

Mikulá‰ská dílniãka
5. 12. 2012 od 13.30 hod.

Pro malé i velké. Odpoledne plné zá-
bavy, ve kterém si budeme povídat
o svátku sv. Mikulá‰e, pfieãteme si
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knihu s mikulá‰skou tématikou a nako-
nec si dûti vytvofií svého Mikulá‰e, ãerta
nebo andûla.

Adventní v˘stava
od 3. 12. 2012

I tentokrát si pro nás babiãky a dû-
deãkové z CSS pfiipraví vánoãní v˘stavu
pod vedením Marty ·pírkové. Budeme
moci obdivovat fiadu tradiãních i netra-
diãních vánoãních motivÛ i rÛzné tech-
niky, které nás jistû pfiesvûdãí o ‰ikov-
nosti a nápaditost seniorÛ.

Vánoãní setkání dûtí a seniorÛ 
14. 12. 2012 od 13.30

Na‰imi mil˘mi hosty budou opût se-
niofii z ti‰novského penzionu, ktefií si
pro dûti pfiipraví spoleãné ãtení. V pfied-
nesu seniorÛ se budeme moci zaposlou-
chat do úryvkÛ z knih s vánoãní témati-
kou.

Vánoãní dílniãka
18. 12. 2012 od 13.30 hod.

V rámci tohoto odpoledne si budeme
povídat o v‰em, co patfií k VánocÛm.
Pfiipomeneme si staroãeské vánoãní
zvyky a tradice, budeme si pfiedãítat vá-
noãní pfiíbûhy a nakonec si vyrobíme
pfiáníãka s vánoãními motivy.

Ha-kapela dravû i s patinou
sváteãní nostalgie

Ve veãerních hodinách v pátek 16. li-
stopadu 2012 se v restauraci RockStar
Café v novû vybudovaném ti‰novském
sportovním centru uskuteãnil koncert
Ha-kapely (= Havlíkovy kapely). Kapela
vystoupila v sestavû Naìa BartoÀková
(klávesy), Jan Brdíãko (zpûv, perkuse),
Zuzana Brdíãková (zpûv, flétna), Jan
Byte‰ník (bicí), Roman Havlík (tenorsa-
xofon), Markéta Havlíková (klavír), Jan
Lukas (trubka), Jan Pafiízek (altsaxo-

fon) a Marek ·ikula (baskytara).
Koncert moderoval a na kytaru si za-
hrál osvûdãen˘ Vojtûch Hanák. Ha-ka-
pelu aneb soubor b˘val˘ch ÏákÛ ZU·
Ti‰nov, která uÏ v souãasné dobû hraje
pod hlaviãkou obãanského sdruÏení
Tigal, k v˘konu pfiipravil a na nûm se
téÏ podílel zakladatel kapely a klaví-
rista Ladislav Havlík.

O Ïánrovém zamûfiení a mimofiádné
kvalitû kapely byla zmínka uÏ v ãlánku
informujícím o jejím kvûtnovém kon-
certu (viz TN, 2012, ã. 11, str. 12 – 13).
I tentokrát zaznûly evergreeny – písnû
a skladby na‰ich skladatelÛ i autorÛ
z Francie a obou Amerik. Pfii ãásteãnû
obmûnûném repertoáru (novû tfieba
skladba od Mojmíra Bártka „Pelaba“
ãi od trojice tvÛrcÛ JeÏek, Voskovec
a Werich píseÀ „Klobouk ve kfioví“)
nutno vyzvednout následující. Mnohem
samostatnûj‰í a dravûj‰í projev v‰ech
ãlenÛ, v˘raznûj‰í hereckou akci (skvûl˘
Jan Brdíãko – se sluneãními br˘lemi
i bez nich) i virtuózní aranÏmá (hlavnû
saxofony a klávesy). Zesilovací zafiízení
(u fiídícího pultu Miroslav Motejl)
a svûtelné efekty s mlhou (u fiídícího
pultu Petr Humpolec) byly samozfiej-
mostí.

Koncert pfiedstavoval – nepoãítaje
pfiestávku – jeden a pÛlhodinov˘ „ná-
fiez“ poctivého jazzu a jazz-rocku.
PfiíleÏitost nûco si vypít a pojíst v prÛ-
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bûhu koncertu byla hojnû vyuÏita. Nijak
to prÛbûh koncertu neru‰ilo, decibely by
to ostatnû ani nedovolily. Ukazuje se, Ïe
RockStar Café a související centrum
jsou právû tím zafiízením, které
v Ti‰novû dlouho chybûlo. Díky za nû!
Aplaudující ãetné publikum – pfievahou
vûku studentského, ale nezanedbatelnû
téÏ dÛchodového a dokonce pfied‰kol-
ního – si vynutilo pfiídavky.

Mnozí z nás si ãleny a ãlenky Ha-ka-
pely pamatují je‰tû jako dûti. Byli Ïáky
nebo studenty a mûli zhruba poloviãní
vûk i tûlesnou v˘‰ku. Dnes jsou dospûlí,
nûktefií uÏ mají sami dûti. Ti‰novsk˘m
(a po rÛzn˘ch soutûÏích i celostátním)
fenoménem se ov‰em stali je‰tû jako
Ïáci a studenti. V pfiedveãer student-
ského svátku jsme si to znovu pfiipo-
mnûli.

Co na závûr? Opakovat znovu totéÏ.
Po dvanácti letech svého trvání Ha-ka-
pela patfií stále – v‰e se zdá nasvûdão-
vat, Ïe stále více – umûlecky k tomu nej-
lep‰ímu, co Ti‰nov ze sv˘ch vlastních
zdrojÛ mÛÏe vefiejnosti nabídnout. Na
dvefie klepe profesionální angaÏmá Ha-
kapely. Pokud to bude sama chtít!

Zdenûk Va‰íãek, Ph. D.,
uãitel ZU· Ti‰nov

Beseda se streetfighterem
Pepou Sr‰nûm

Pepa Sr‰eÀ – respektovan˘ motor-
káfi, testovací jezdec pro pofiad
Autosalon v TV Prima, testovací jezdec
znaãky Triumph, drÏitel nûkolika svûto-
v˘ch rekordÛ zapsan˘ch v Guinessovû
knize (vzdálenost ujetá po pfiedním kole:
272,3 m, rychlost jízdy po pfiedním kole
motocyklu: 234 km/h, vzdálenost ujetá
po pfiedním kole se spolujezdcem:
227,14 m a dal‰í...), instruktor vlastní

moto‰koly, instruktor moto‰koly na
Masarykovû okruhu... více asi netfieba
pfiedstavovat.

Pepa Sr‰eÀ bude v sobotu 1. 12. v ti‰-
novském RockStar Café pro motorkáfie
i nemotorkáfie v‰ech druhÛ z blízkého
ãi dalekého okolí! Tû‰it se mÛÏete na
tfiíhodinov˘ program, kter˘ bude...
O MOTORKÁCH A JEÎDùNÍ!
Nastavení motorky, sefiízení, posez,
údrÏba, bezpeãná jízda v provozu, ta-
jemství streetfightov˘ch trikÛ, zajíma-
vosti, záÏitky, va‰e dotazy, problémy...
prostû v‰e, co se jeÏdûní a motorek t˘ká!
âekají Vás videa na velkoplo‰né pro-
jekci, ukázkové motocykly na pódiu
a minimálnû jeden zajímav˘ host: jezdec
Mistrovství svûta tfiídy Superstock
1 000 Ondra JeÏek. Dal‰í hosté jsou
v jednání.

Po besedû bude následovat bikers
afterparty s DJ! Urãitû se bude na co
tû‰it. Pepa Sr‰eÀ se rozhodû tû‰í na Vás!
Vstupenky je moÏné koupit v pfiedpro-
deji v RockStar Café a na STK Ti‰nov za
90,- Kã, na místû pak za 130,- Kã.
Zaãátek v 19.00 hod.

Více informací na www.rockstarca-
fe.cz nebo www.facebook.com/rockstar-
tisnov.
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Art Periscope zve:
Kfiest knihy o Ti‰novû a v˘stava
BetlémÛ 

Spoleãnost Art Periscope Vás zve na
kfiest knihy s názvem „Ti‰nov v obra-
zech a slovech“ od autorÛ ZdeÀka Jílka
a spol. Na vzniku knihy se mimo jin˘ch
podíleli Ivan a Jan Svato‰ovi, VráÈa
Ebr, Josef Velãovsk˘ a Jaroslav
Holoubek, Antonín Vojtek, Stanislav
Sedláãek, Jan Lacina a Ale‰ Sigmund,
Ale‰ Knotek, Borek Bayer, Ivan
Kulheim, Jan Hnátek, Milada
Kollárová ãi Jifií Kubûna s Karlem Îá-
kem. Kfiest se uskuteãní v sobotu
1. prosince 2012 ve 14 hodin
v Restauraci pod Klucaninou v Ti‰novû.

Souãástí slavnostního kfitu bude také
v˘stava obrazÛ a fotografií s motivem
Ti‰nova prezentovan˘ch v této nové kni-
ze. Kmotry knihy budou praÏsk˘ malífi
a grafik Ivan Svato‰ a jeho syn, fotograf
a novináfi, Jan Svato‰. Kulturní pro-
gram doplní  autogramiáda v‰ech zú-
ãastnûn˘ch v˘tvarníkÛ, spoluautorÛ
této publikace, ktefií v Ti‰novû vystavo-
vali v letech 2008 – 2011.

Kniha, kterou zde bude moÏné také
zakoupit, byla vydána díky podpofie od
mûsta Ti‰nova a nûkolika ti‰novsk˘ch
firem.

Dal‰í akcí, kterou Art Periscope tra-
diãnû ke konci roku pfiipravuje, bude
Vánoãní v˘stava betlémÛ ze sbírek
ãlenÛ âeského sdruÏení pfiátel betlé-
máfiÛ, která se uskuteãní v prostorách
OÚ Pfiedklá‰tefií od 15. do 22. pro-
since 2012.

BliÏ‰í a vÏdy aktuální informace
o na‰ich plánovan˘ch akcích se dozvíte
na www.artperiscope.cz.

Za spoleãnost Art Periscope
Zdenûk Jílek

V˘stava v Drásovû

Kulturní komise mûstyse Drásov si
Vás dovoluje pozvat na vánoãní v˘stavu,
která se koná v zasedací místnosti od
5. 12. do 9. 12. 2012 vÏdy od 13 hod. do
17.30 hod. pod názvem ·tûdr˘ den
klukÛ a holãiãek.

Na v˘stavû uvidíte: betlémy, per-
níky, v˘‰ivky ubrusÛ, hraãky z minu-
lého století , patchworkové obrazy, kvû-
tinové dekorace a jiné zajímavosti pro
va‰i vánoãní inspiraci. V nedûli 9. 12.
2012 v 16.30 hod. bude slavnostní za-
konãení s vystoupením ÏákÛ Z· a M·
Drásov a tradiãní tombola s mal˘m po-
ho‰tûním.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

Dolnolouãské adventní
zastavení

Zveme Vás v nedûli 2. prosince
2012 na rozsvícení vánoãního stromu.

Pfiipraven je u základní ‰koly od
15 hodin vánoãní jarmark, punã, sva-
fiené víno, grilované párky, ãaj.
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V 16 hodin bude pûvecké, hudební
a dramatické vystoupení dûtí a rozsvíce-
ní adventního vûnce.

Pfiijìte si s námi zazpívat, zavzpomí-
nat na staré vánoãní zvyky, na chvíli se
zastavit.

Pofiádá Rada rodiãÛ, Sokol a Orel
Dolní Louãky pod zá‰titou obce Dolní
Louãky.

Jubilantka Alice Dostálová

Do fiad leto‰ních jubilantÛ vstoupila
také pfiední skláfiská v˘tvarnice Alice
Dostálová, která v roce 2006 otevfiela
v Bfiezinû u Ti‰nova dnes jiÏ  známou
galerii Sklenûnka. Její jméno je ve
skláfiském svûtû jiÏ znám˘  pojem.

Pochází z Turnova, z mûsta s boha-
tou skláfiskou historií. V Jablonci nad
Nisou se vyuãila skláfiskému fiemeslu
v oboru sklo a biÏuterie. Na skláfiské
‰kole v Îelezném Brodû se nauãila
tvorbû sklenûn˘ch figurek, které se
staly její celoÏivotní posedlostí. V roce
1982 se rodina pfiestûhovala do Brna.

Na sv˘ch v˘stavách pfiedvádí hlavnû
tvorbu sklenûn˘ch figurek. Pfied oãima
uÏasl˘ch náv‰tûvníkÛ se sklenûné ty-
ãinky mûní nad modrav˘m plamenem
v rÛzná zvífiátka nebo postaviãky.
PÛvabné jsou také její sklenûné bet-
lémy. Alice Dostálová je neustále plná
nápadÛ. Její zásluhou v Bfiezinû nejen
vystavuje, ale také vystupuje fiada v˘-
znamn˘ch v˘tvarníkÛ a umûlcÛ mnoha
profesí. Ráda organizuje a tvofií.
PfiipomeÀme alespoÀ její velkou posled-
ní v˘stavu nazvanou „âarování ze skla“,
kterou jsme mûli moÏnost zhlédnout na
zámku ve Slavkovû. Tato v˘stava byla
pfiipomenutím jejího Ïivotního jubilea.

Není mnoho takov˘ch v˘znamn˘ch
a pfiitom skromn˘ch umûlcÛ. Alice
Dostálová dovede rozdávat nejen své
umûní, ale i své srdce. Dovede rozdávat
pohodu a optimismus. Je nejen velká
umûlkynû, ale také velká dáma. Jsme
rádi, Ïe je souãástí na‰eho malého
koutku, kterému fiíkáme Ti‰novsko.

Miroslav Pavlík

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
28. 11. Vladimír Merta velk˘ sál MûKS 20.00 MûKS

a folkrockov˘ Hromosvod
29. 11. TIGAL SONG 2012 sokolovna 19.00 Tigal

– galaveãer
29. 11. Adventní dílniãky Z· Smí‰kova, 14.30 Z· Smí‰kova

Ti‰nov
1. 12. Kfiest knihy ,,Ti‰nov Restaruace 14.00 Art Periscope

v obrazech a slovech“ pod Klucaninou
1. 12. Pepa Sr‰eÀ – beseda RockStar Café 19.00 RosckStar Café
2. 12. Adventní jarmark a rozsvícení nám. Míru 14.30 Mûsto Ti‰nov

vánoãního stromu
2. 12. Dolnolouãské Z· Dolní 15.00 Rada rodiãÛ,

adventní zastavení Louãky Sokol, Orel
2. 12. Mikulá‰sk˘ jarmark Kulturní 14.00 Z· a M· Îìárec

sál Îìárec
5.12. LONGITAL – koncert velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS
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V˘mûnn˘ pobyt ÏákÛ
ze Z· 28. fiíjna Ti‰nov
v Seredi na Slovensku

V t˘dnu od 4. do 9.
11. 2012 odjelo 20
ÏákÛ 4., 5. a 6. roã-
níku na v˘mûnn˘

pobyt na Slovensko do Seredi. Dûti byly
ubytované v hostitelsk˘ch rodinách, od-
kud docházely se sv˘m slovensk˘m ka-
marádem do ‰koly. Aby poznaly okolí, ve
kterém se nacházejí, bylo pro nû pfiipra-
veno mnoho v˘letÛ. Nav‰tívily hrad
v Nitfie, âerven˘ KameÀ v blízkosti
Bíl˘ch Karpat, mûsta Trnavu, Sereì
a Nitru. Na vlastní oãi spatfiily ‰irokou
fieku Dunaj a okrajovou ãást Bratislavy
s hradem. Prohlédly si slovenskou ‰kolu
sv˘ch kamarádÛ a seznámily se s vyu-

ãovacími hodinami v zahraniãí. Také
mûly moÏnost si zaplavat ve ‰kolním
bazénu. Odpolední hodiny vûnovaly
hrám a soutûÏím. JiÏ po dvou dnech
v rodinû rozumûly sloven‰tinû témûfi bez
problémÛ.

V̆ mûnn˘ pobyt byl velmi úspû‰n˘,
neboÈ dûti získaly nejen slovenské ka-
marády, poznaly kus zahraniãní krajiny,
ale hlavnû obohatily své jazykové do-
vednosti a sly‰ely, jaká je sloven‰tina
krásná jemná fieã, velmi podobná té
na‰í.

Dûti byly velmi ‰ikovné, neboÈ vydr-
Ïely t˘den bez vlastních rodiãÛ. Ty za-
stoupili rodiãe z hostitelsk˘ch rodin a to
na „v˘bornou“, protoÏe v‰ichni na‰i Ïáci
byli velmi spokojení. O na‰e dûti se sta-
rali jako o vlastní, hostili je, brali na v˘-
lety, kupovali dáreãky, hráli hry. Proto

V˘stavy
Datum Akce Místo
10. 10. – 7. 12. TJ Sokol Pfiedklá‰tefií – 100 let Podhorácké muzeum 
28. 10. – 2. 12. V̆ stava fotografií Krásné ãasy...? Podhorácké muzeum
15. 12. – 22. 12. Vánoãní v˘stava betlémÛ OÚ Pfiedklá‰tefií

3. 11. – 30. 11. Ti‰novská zákoutí oãima JamborÛv dÛm
Karla Formánka

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
5. 12. – 9. 12. ·tûdr˘ den klukÛ a holãiãek – v˘stava Mûstys Drásov
2. 12. – 30. 12. V̆ stava „Krvavá Vysoãina Muzeum mûsta Ti‰nova

aneb Po stopách III. odboje“
2. 12. – 3. 2. V̆ stava fotografií – Milo‰ Neãa Muzeum mûsta Ti‰nova

6. 12. Mikulá‰ská zábava DPS Králova 14.00 CSS Ti‰nov
7. 12. Unholy Preachers mal˘ sál MûKS 20.00 MûKS

+ Bombs From Heaven – koncert
8. 12. LADù + Duo Tres – koncert Café u Palce 19.00 Café u Palce

11. 12. Vystoupení Jifiího Helána DPS Králova 14.30 CSS Ti‰nov
13. 12. Krev a písek Filipín – pfiedná‰ka MûK 17.00 MûK
15. 12. Vánoãní trhová slavnost nám. Míru 8.00 více pofiadatelÛ

– 12.00
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bylo velmi tûÏké louãení, které doprová-
zely slzy na tváfiích na‰ich i slovensk˘ch
dûtí, ale i rodiãÛ. V‰ichni se uÏ tû‰í na
jaro, kdy sloven‰tí Ïáci pfiijedou k nám
a opût se v‰ichni uvidíme a spoleãnû po-
bavíme.

Mgr. J. KfiíÏová
a Mgr. L. Dufková

Nejen dûti ze Z· nám. 28. fiíjna byly
v Seredi.

Spolupráce s partnerskou
‰kolou v Seredi pokraãuje

Jak byla jiÏ dfiíve ti‰novská ve-
fiejnost informována, byla pfied
nûkolika lety zapoãata spolu-
práce mezi Gymnáziem, Ti‰nov

a Gymnáziem Vojtecha Mihálika
v Seredi.

Po vynikajících zku‰enostech z pro-
jektov˘ch prací v rámci mezinárodního
projektu Comenius jsme se rozhodli, Ïe
by bylo ‰koda zpfietrhat vazby, které
vznikly, a pfiem˘‰leli jsme o tom, jaké
spoleãné navazující aktivity by umoÏni-
ly rozvíjet kontakty mezi Ïáky a pedago-
gy obou zmínûn˘ch ‰kol. Za finanãní
podpory ze strany MûÚ Ti‰nov, SRP·
a zainteresovan˘ch ãesk˘ch i sloven-
sk˘ch rodin se podafiilo realizovat kro-
mû sportovních soutûÏí jiÏ v pofiadí dru-
hou studentskou v˘mûnu.

6. – 7. 11. 2012 nav‰tívila skupina 11
ti‰novsk˘ch studentÛ slovenskou part-
nerskou ‰kolu. Dûti byly ubytovány
v hostitelsk˘ch rodinách a absolvovaly
zajímav˘ program. Kromû samotné
Seredi byla pro skupinu ãesk˘ch dûtí
zorganizována náv‰tûva nûkter˘ch dal-
‰ích historick˘ch objektÛ. Celá student-
ská v˘mûna byla zakonãena prohlídkou
Bratislavy.

Jsme rádi, Ïe se realizací na‰í stu-
dentské v˘mûny opût prohloubily osobní
vazby se slovensk˘m partnersk˘m mûs-
tem. Doufáme, Ïe se nám na ti‰novském
gymnáziu podafií pfiipravit pro jarní ná-
v‰tûvu  ze slovenské ‰koly stejnû srdeã-
nou atmosféru, která provázela 1. ãást
leto‰ní studentské v˘mûny.

PhDr. Barbora Holubová
Gymnázium, Ti‰nov 

Pozvánka na Jarmark
s Albertem

Milí Ti‰nováci, pfiijmûte, prosím, po-
zvání na Jarmarky s Albertem, kter˘
pofiádá nezisková organizace Spolu dû-
tem a Nadaãní fond Albert. Jarmark se
bude konat dne 30. 11. 2012 v prodejnû
Albert v Brnû Modfiicích od 9 hod.
Zaãíná pfiedvánoãní ãas a my jsme si pro
vás pfiichystali spoustu krásn˘ch vánoã-
ních dárkÛ, kter˘mi urãitû udûláte ra-
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dost sv˘m blízk˘m.  Pfiijìte si vybrat
i pro sebe originální vánoãní dekorace,
které v bûÏném obchodû nenajdete.

Srdeãnû zvou dûti
z Dûtského domova Ti‰nov

Pfiijìte se podívat,
co je u nás nového

Stfiední ‰kola a zá-
kladní ·kola Ti‰nov,
nám.  Míru 22,

Ti‰nov, Vás zve na prohlídku ‰koly
a areálu odborného v˘cviku u pfiíleÏi-
tosti DNE OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
kter˘ se koná dne 5. prosince 2012 od
8.00 do 16.00 hodin.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Comenius na Fortice

V záfií leto‰ního roku se SO· Fortika
zapojila do dvouletého programu
Comenius – partnerství ‰kol zamûfie-
ného na podporu vzdûlávání a financo-
vaného Evropskou unií.

Projektu, jehoÏ
tématem je
„Save not
Waste“ – „·et-

fii, nepl˘tvej“, se kromû na‰í ‰koly
úãastní partnerské ‰koly ze ·védska,
Itálie, Polska a Kypru. Bûhem projektu

vytvofií studenti produkty jako multija-
zyãn˘ slovníãek, webové stránky projek-
tu, DVD s tradiãními zpÛsoby zpracová-

ní potravin v jednotliv˘ch zemích, rapo-
vou píseÀ, kalendáfi a broÏuru.

Cílem projektu je nejen návrat k tra-
dicím, k místním zdrav˘m potravinám,
ale také omezení produkce odpadÛ
a s tím související lep‰í péãe o Ïivotní
prostfiedí.

Souãástí projektu je také pût projek-
tov˘ch schÛzek, z nichÏ první probûhla
na Fortice ve dnech 5. – 9. listopadu
2012. Zúãastnilo se jí celkem osmnáct
studentÛ a deset uãitelÛ z partnersk˘ch
‰kol. Bohat˘ program zahrnoval prezen-
tace zahraniãních ‰kol a jejich zemí, za-
jímavosti âeské republiky a regionu,
prohlídku památek Lomnice, seznámení
se ‰kolou a pfiedvedení odborn˘ch do-
vedností na‰ich studentÛ. Studenti pra-
covali na dokonãení mini-slovníãku 
a vybrali koneãné logo projektu. V rámci
tématu projektu jsme nav‰tívíli klá‰ter
Porta coeli, ti‰novskou pûstitelskou pá-
lenici, pivovar v âerné Hofie a dílnu na
zpravování vãelího vosku a medu a na
v˘robu pfiírodních m˘del.

S velk˘m ohlasem se setkala „Global
Village“, na které jsme mohli ochutnat
typické potraviny z jednotliv˘ch zemí,
napfiíklad pro nás exotické sobí a losí
uzené ze ·védska nebo „ptaãie mlieãko“
z Polska a jiné dobroty.
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Vyvrcholením byla besídka v lom-
nické synagoze, na které studenti z do-
mova mládeÏe pfiedvedli lidové zvyky
a písnû a která skonãila spontánním za-
pojením v‰ech studentÛ do zpûvu písní
a koled.

Zahraniãní studenti byli ubytováni
v hostitelsk˘ch rodinách a na domovû
mládeÏe, komunikaãním jazykem byla
angliãtina.

Vûfiíme, Ïe tato schÛzka pfiinesla
v‰em zúãastnûn˘m cenné zku‰enosti,
nové poznatky, nová pfiátelství a Ïe
bude motivací k dal‰ímu poznávání
jin˘ch zemí a kultur a v neposlední fiadû
také k intenzivnímu studiu angliãtiny.

Mgr. Dana Syslová, SO· Fortika

Pozvánka do Îìárce

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola po-
fiádá dne 2. 12. 2012 ve 14.00 hod.
v kulturním sále ve Îìárci Mikulá‰sk˘
jarmark.

Dûti a pofiadatelé zvou v‰echny pfiíz-
nivce, ktefií chtûjí  spoleãnû vdechnout
pfiedvánoãní atmosféru.
Program: Vystoupení ÏákÛ Z·

Pfiíchod Mikulá‰e
Dílniãky – v˘roba v˘robkÛ
s vánoãní tématikou
Prodejní stánky
Tombola

RC Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Mikulá‰ská nadílka
Ve stfiedu 5. 12. v 9.30 hodin
v DDM Ti‰nov, Riegrova 312

Máme pozvaného Mikulá‰e s andíl-
kem, aby dûtem nadûlili balíãek pln˘
dobrot. Nejdfiíve si ale zazpíváme a za-
tancujeme ãertovské písniãky. Kromû
balíãku si dûti odnesou také svÛj v˘ro-
bek z mikulá‰ské dílniãky. 
Cena – vãetnû balíãku 60,- Kã

Poãet dûtí je omezen, je tfieba dítû
pfiihlásit na e-mail: studanka@atlas.cz
nebo tel.: 777 706 721.

Skuteãné odpu‰tûní – semináfi
V sobotu 8. 12. v 9 – 18 hodin
v RC Studánka, Kvûtnická 821
Lektorka: RNDr. Jana Koudelová

Zveme vás na adventnû ladûné od-
pu‰tûní a vykroãení ke zmûnû! Proces
radikálního odpu‰tûní se dá nazvat sku-
teãn˘m odpu‰tûním. Li‰í se od tradiãnû
pojatého odpou‰tûní ve velkém posunu
na‰eho vnímání – k pfiehodnocení toho,
co Ïijeme a jaké máme pfiesvûdãení
o sobû a ostatních.

Program semináfie: zamûfiíme se
na pochopení metody a její zaÏití. V pfií-
padû, Ïe se sejde vût‰ina úãastníkÛ,
ktefií jiÏ odpu‰tûní jednou absolvovali,
rozvineme hlub‰í rovinu pochopení
témat, která vás zajímají. V˘sledek
poznáme ihned po návratu domÛ!
Cena: 800 Kã
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Úãast na semináfii vám zajistí závaz-
ná pfiihlá‰ka pfiedem. Poãet míst na se-
mináfii je omezen poãtem deseti úãast-
níkÛ. Kontakty: jana@homeoporad-
na.com, tel. 774 023 959.

Relaxace a imaginace
Ve stfiedu 12. 12. v 19 hodin
RC Studánka, Kvûtnická 821

Vyzkou‰ejte relaxaãní a sebeuklidÀo-
vací metody, které pfiiná‰ejí pocity osvû-
Ïení, uklidnûní a ‰tûstí. Tyto pozitivní
pocity neproÏívá jenom mysl, ale celé
tûlo.
Lektoruje: Mgr. Hana Pelãáková

Kubecová (psycholoÏka)
Cena kurzu: 125,-Kã
Je nutné se pfiihlásit pfiedem, kapacita
místnosti je omezena.

Vánoãní aranÏování – dílna
Ve ãtvrtek 20. 12. v 16 a v 17 hodin
v RC Studánka, Kvûtnická 821

Pfiijìte si pod vedením aranÏérky
Lenky Mihulové vytvofiit originální de-
koraci na vánoãní stÛl.
Cena: 90,-

Nutná rezervace pfiedem: ·paãková
ZdeÀka na tel. 737 514 332, e-mail
spackovazdenka@seznam.cz

KrouÏky v DDM pobûÏí do 15. 12.,
v dal‰ím t˘dnu pfied Vánoci uvítáme

Va‰i pomoc pfii stûhování do budovy na
Riegrovû ulici! Informace na tel. 777 706
721.

Pfiipravujeme na leden 2013:
Den otevfien˘ch dvefií v nov˘ch pro-
storách na Riegrovû ulici
Kurz kouãinku

Pfied‰kolka Ptáãata

P fi e d ‰ k o l k a
Ptáãata pfii
R o d i n n é m

centru Studánka pofiádala ve ãtvrtek
29. 11. tvofiení adventního vûnce
s dûtmi i s jejich rodiãi (prarodiãi).
Dûkujeme touto cestou panu Drhlíkovi
z Mûstského úfiadu v Ti‰novû za zaji‰-
tûní vûtví jehliãnanÛ.

Ve stfiedu 5. 12. pÛjdou peãovatelky
s dûtmi do DDM za Mikulá‰em a andû-
lem (ãert na hodné dûti nechodí).
V stfiedu 19. 12. probûhne vánoãní be-
sídka u stromeãku. Pfied‰kolka na
Kvûtnické 821 bude z dÛvodu stûhování
uzavfiena od 20. 12. 2012 do 1. 1.
2013.

Od 2. 1. 2012 zaãne fungovat na
Riegrovû 318, Ti‰nov. V prÛbûhu ledna
pak bude Den otevfien˘ch dvefií a slav-
nostní otevfiení celé budovy.

Pokud by mûla zamûstnaná ma-
minka pfii anebo po rodiãovské dovolené
zájem o umístûní svého dítûte do
pfied‰kolky Ptáãata od záfií 2013
anebo v prÛbûhu roku 2013/2014
(dûti narozené od záfií 2010 ãi 2011),
je moÏné se pfiihla‰ovat jiÏ nyní u
PhDr. Libu‰e Beranové, manaÏerky
pfied‰kolky, 777 706 722, liba.berano-
va@tiscali.cz.

Na stránkách http://www.studan-
ka-tisnov.cz/pece-o-deti/predskolka-
esf.html najdete aktuální informace,
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vÏdy ve ãtvrtek jídelníãek na dal‰í t˘-
den, aktuální mûsíãní program aktivit,
pravideln˘ denní a t˘denní program, fo-
tografie, ukázky v˘robkÛ a pracovních
listÛ.
Kontakty:
PhDr. Libu‰e Beranová, manaÏerka
pfied‰kolky, 777 706 722, liba.berano-
va@tiscali.cz
Renata Poláková, asistentka a finanã-
ní manaÏerka, 777 706 723, renata.pola-
kova@centrum.cz
Eva ·enková, ZdeÀka ·paãková,
Bc. Pavlína Henková, peãovatelky,
777 706 725

Pfied‰kolka je financována
z Evropského sociálního fondu prostfied-
nictvím Operaãního programu Lidské
zdroje a zamûstnanost a ze státního roz-
poãtu âR.

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

V¯ROBA VÁNOâNÍCH
DEKORACÍ
30. 11. od 13 hod. s paní
Pfiidálkovou z Nedvû-

dice. Budeme vyrábût adventní vûnce,
aranÏe, svícny z vlastního pfiineseného
materiálu nebo bude moÏné materiál
zakoupit. Doporuãujeme pfiinést si
vlastní nÛÏky a dal‰í potfiebné pomÛcky. 

Ti‰novské adventní trhy
2. 12. nav‰tivte ná‰ stánek, kde bu-

deme prodávat v˘robky, které vytvofiili
seniofii z DPS.

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 zaz-

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

ZÁJEZD NA VÁNOâNÍ TRH
14. 12. 2012 – odjezd ve 13.00hod. od

Podhorácké restaurace. Dal‰í zastávky
autobusu jako obvykle: u po‰ty,
u Penny, na sídli‰ti. Nav‰tívíme vánoãní
trh na námûstí v Novém Mûstû na
Moravû, Horácké muzeum s fiemeslnou
dílnou a hotel Ski. Cena zájezdu
180,- Kã

Zájemci hlaste se do 7. 12. osobnû
v CSS Ti‰nov na Královû ulici nebo tele-
fonicky u Ludmily ·paãkové na 549 410
310 a 730 193 325. Prosíme o platbu
pfiedem.

ZDOBENÍ PERNÍâKÒ
17. 12. od 13 hodin – v jídelnû DPS

Králova s Alenou Smejkalovou. Budete
mít moÏnost zdobit vlastní perníky nebo
jiÏ pfiipravené.

POSEZENÍ U CIMBÁLU
17. 12. od 16 hodin – Cimbálová

muzika Tomá‰e Zouhara zahraje v jídel-
nû DPS Králova. Vstupné dobrovolné.

VYSTOUPENÍ DùTÍ
19. 12. od 14.15 v jídelnû DPS

Králova. Zahrají a zazpívají dûti ze
Z· Dolní Louãky.

Na v‰echny akce CSS srdeãnû zveme
seniory z DPS, z Ti‰nova i z okolí.

Kupte si Ïiv˘ vánoãní
stromeãek v kvûtináãi!

Tímto krokem podpofiíte na‰i snahu
neniãit kvÛli nûkolika dnÛm vánoãních
svátkÛ spoustu mlad˘ch stromkÛ, ale
naopak vyuÏít tradice Vánoc k podpofie

lesa v˘sadbou jedle bûlokoré.
V‰echny prodávané stromky
mají certifikát FSC, coÏ zna-
mená, Ïe pocházejí z pfiírodû
blízkého lesního hospodáfi-
ství.

K jedliãce dostanete návod, jak se
o ni starat a pozvánku na plánovanou
slavnostní v˘sadbu do lesa.

Jedliãky jsou v kvûtináãi a jsou velké
cca kolem 40 cm – v kvalitû dostateãné
pro v˘sadbu do lesa. Prodej probíhá
v Ekoporadnû Ti‰novsko od 26.11. do
21.12. kaÏdou stfiedu od 14.00 do 17.00
nebo dle dohody.

Kontaktní údaje pro prodej tel. 737
553 300, e-mail: ekoporadna@tisnov-
sko.eu, http://ekoporadna.tisnovsko.eu

Ekoporadna Ti‰novsko, nám. 28. fiíjna,
ã. p. 28, Ti‰nov (u lékárny Arnika).

Charitní o‰etfiovatelská
sluÏba informuje

Vrátili jste se z nemocnice a potfie-
bovali byste je‰tû následnou pravidel-
nou péãi?

Potfiebujete dal‰í odbornou re-
konvalescenci, rehabilitaci v prostfie-
dí domova?

Máte zdravotní komplikace, mu-
síte ãasto k lékafii a je pro Vás vysilu-
jící se k lékafii vÛbec dostat?

Potfiebujete odbûr, pfievaz ãi po-
moc pfii podání léku a sami to nezvlá-
dáte?

Pokud jste si alespoÀ na jednu
otázku odpovûdûli Ano, tak právû pro
Vás je tu na‰e charitní o‰etfiovatelská
sluÏba. CHOSka zde funguje jiÏ dlouhá
léta a tvofií ji t˘m zku‰en˘ch registrova-
n˘ch zdravotních sester.

Prostfiednictvím této sluÏby posky-
tujeme domácí zdravotnickou péãi tûm
obãanÛm z Ti‰nova i z ‰irokého okolí,
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jejichÏ zdravotní stav jim neumoÏÀuje
nav‰tûvovat praktické i odborné lékafie,
pfiiãemÏ mÛÏe b˘t o jejich zdravotní
komplikace postaráno v prostfiedí vlast-
ního domova.

Pomáháme po úrazech, po propu‰-
tûní z nemocnice ãi léãebny, pfii dlouho-
dobé domácí léãbû, apod. V‰echny úkony
provádíme pouze na základû doporuãení
Va‰eho lékafie.

A kolik Vás to bude stát? Nic. SluÏba
je pro Vás zadarmo, protoÏe v˘kony jsou
hrazeny zdravotními poji‰Èovnami.

Úkony, o které jsme nejãastûji Ïá-
dáni, jsou:
– odbûry krve, moãe, o pfievazy, o apli-

kace parenterální terapie (infúze)
– mûfiení vitálních funkcí, o o‰etfiení

stomií, o klyzma, cévkování, o‰etfiení
permanentních katetrÛ

– aplikace léãebné terapie (podávání
lékÛ, injekce), o nácvik a zauãování
aplikace inzulínu, o léãebné kondiãní
cviãení

– aktivizace a mobilizace
BliÏ‰í informace Vám ochotnû sdûlí

vrchní sestra Zuzana ·vábová na tel. ã.
549 410 779 nebo 736 523 684, dále 
e-mailem dom.pece.tisnov@charita.cz,
pfiípadnû osobnû na adrese Králova
1742, 666 01 Ti‰nov.

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch
Ti‰nov

zve své ãleny na vánoãní posezení
v salonku restaurace Ti‰novská rychta
ve stfiedu 12. 12. 2012 ve 14. 00 hod.

Srdeãnû zve v˘bor STP

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:
30. 11. Mlsné jaz˘ãky
14. 12. Vánoce, ãas radosti i zamy‰lení

YCNEGA technologies
– z Ti‰nova napfiíã
republikou

JiÏ od r. 1999 se spoleãnost YCNEGA
technologies dynamicky rozvíjí v oblasti
informaãních a komunikaãních techno-
logií. Jejich cca 25 zamûstnancÛ je roz-
dûleno do 5 stfiedisek a její poboãky jsou
zákazníkÛm k dispozici v Ti‰novû,
v Brnû a v Boskovicích.

V roce 2008 byla YCNEGA 69. nej-
vût‰í IT spoleãností v âR.

YCNEGA provozovala 1. internetov˘
obchod v âR. Ten nabízel LCD panely
a byl ãasem transformován na interne-
tov˘ obchodní dÛm DIGIBOSS.cz. Nyní
DIGIBOSS.cz nabízí nejen komplexní
sortiment v˘poãetní techniky, ale také
fotoaparáty a kamery, GPS navigace,
audio a video, ale i bílou techniku
a kuchyÀské spotfiebiãe, zboÏí pro dílnu
a zahradu a hraãky. Jeho komplexní
sortiment lze koupit i v ti‰novské provo-
zovnû.

YCNEGA samozfiejmû kromû dodá-
vek zboÏí poskytuje i servis a dohledy
sítí, a to nejen spoleãnostem a institu-
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cím, ale i koncov˘m uÏivatelÛm. V této
oblasti jsme v˘znamní partnefii spoleã-
ností Microsoft, IBM, HP a ESET – an-
tivirové fie‰ení.

V Ti‰novû kromû obchodu provozu-
jeme síÈ YCNET nabízející sluÏby pfií-
stupu k Internetu, telefonování a nyní
i kabelovou televizi – IP TV v optické
ãásti sítû, která je dostupná na sídli‰tích
v Ti‰novû. Tato televize se od bûÏn˘ch
„kabelovek“ li‰í pfiedev‰ím vysokou kva-
litou obrazu a doplÀkov˘mi funkcemi,
jako jsou moÏnost pozastavení sledo-
vaného pofiadu, moÏnost sledování libo-
volného programu aÏ 6 hodin zpûtnû po
jeho odvysílání, ukládání programÛ
a dal‰ími. Na vánoce jsme si pro Vás pfii-
pravili dárek v podobû moÏnosti vyzkou-
‰ení IP TV. Objednejte si balíãek ãtyfii-
ceti programÛ na jeden mûsíc zcela
ZDARMA bez nutnosti uzavfiení 
smlouvy.

RNDr. Petr Pe‰ka – jednatel
YCNEGA technologies s.r.o.

Koráb 131, Ti‰nov
www.ycnega.cz, tel: 515 539 550

Vãelafiské v˘stavy
dûtem 2012

Vãelafiské v˘stavy na Ti‰novsku pat-
fiily dûtem. Souãástí vãelafiské v˘stavy
ZO âSV v Nedvûdici byla expozice pod
názvem – Vãely pod horou Kvûtnicí.
V̆ stava v Jamném mûla název – Vãely
a kvûty a byla souãástí ZO âSCH
Ti‰nov. Na tuto v˘stavu rodiãe dûti pfii-
vedly, ale potû‰ující bylo, Ïe dal‰í dny
v˘stavy naopak dûti pfiivedly rodiãe, aby
znovu mohly prohlíÏet vãely v proskle-
ném úlku. Dal‰í pûkná v˘stava ZO âZS
byla v Hajánkách, kde byla také expo-
zice vãelafiská. Upravená expozice byla
instalována také na v˘stavû zahrád-

káfiÛ ZO âZS v Senticích. Takovou teã-
kou byla akce s názvem „Lesy dûtem“.
Organizátorem LâR, s. p., fieditelství
Brno  ve spolupráci s Knihovnou Jifiího
Mahena v Brnû, KobliÏná 70/4 a byla
otevfiena od 6. do 30. 11. 2012. Souãástí
byla také v˘stavka s vãelafiskou temati-
kou a v˘bûr fotografií z vãelafisk˘ch v˘-
stav na Ti‰novsku – 2012.

V‰em tûm, ktefií se pfii‰li na v˘stavy
podívat, bych chtûl touto cestou podûko-
vat. Vûfiím, Ïe v tom pfií‰tím roce se opût
setkáme na nûkteré z vãelafisk˘ch v˘-
stav v jiném provedení. Také chci podû-
kovat v‰em organizátorÛm v˘stav, bez
kter˘ch by vãelafiské ãásti nemohly b˘t
uskuteãnûny. Vám v‰em popfiát v novém
roce 2013 hodnû zdraví, spokojenosti,
osobních a pracovních úspûchÛ.

Josef Permedla

Co, proã a jak
recyklujeme?

PROâ recyklujeme
Elektrospotfiebiãe jsou uÏ dlouhá de-

setiletí nedílnou souãástí na‰eho Ïivota.
UsnadÀují nám kaÏdodenní povinnosti,
pomáhají pfii práci a starají se o zábavu.
Jejich v˘voj se neustále zrychluje a ce-
novû jsou ãím dál dostupnûj‰í. To v‰e
s sebou ale pfiiná‰í i závaÏn˘ problém:
co s nimi, kdyÏ doslouÏí?

V zemích Evropské unie se roãnû vy-
produkuje asi 8 milionÛ tun elektrood-
padu. Objem elektronického odpadu
roste tempem 3 aÏ 5 % roãnû, tedy skoro
tfiikrát rychleji neÏ celkov˘ objem od-
padu. Z pouÏit˘ch elektrospotfiebiãÛ se
stále ãastûji získávají Ïelezné, neÏelezné
a drahé kovy, sklo, plasty a dal‰í suro-
viny. Recyklace naplÀuje my‰lenky
trvale udrÏitelného rozvoje nejen z po-
hledu ekologického, ale také ekonomic-
kého. âím více elektrozafiízení se do
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recyklaãního procesu dostane, tím ménû
pfiírodních zdrojÛ je nutno vytûÏit k v˘-
robû nov˘ch produktÛ. Zdraví nebez-
peãné materiály, které mnohé spotfie-
biãe obsahují, se zase prostfiednictvím
recyklace podafií zachytit a ekologicky
eliminovat.

Od srpna 2005 ukládá zákon v˘rob-
cÛm a dovozcÛm povinnost postarat se
o své v˘robky po skonãení jejich Ïivot-
nosti. Spotfiebitel pfii nákupu nového v˘-
robku platí pfiíspûvek na recyklaci
historick˘ch elektrozafiízení. SvÛj
star˘ spotfiebiã mÛÏe bezplatnû odevz-
dat ve sbûrném dvofie, v obchodû, kde jej
koupil, nebo na jednom z mnoha dal‰ích
sbûrn˘ch míst.

Pokud se staré elektroniky zbavíte
tím, Ïe ji jednodu‰e vyhodíte do kontej-
neru se smûsn˘m odpadem, dopou‰títe
se pfiestupku, za kter˘ vám mÛÏe b˘t
uloÏena ve správním fiízení aÏ dvacetiti-
sícová pokuta. Podstatnûj‰í v‰ak je, Ïe
takové jednání není ohleduplné vÛãi
Ïivotnímu prostfiedí a ostatním.
CO recyklujeme

Spoleãnost Asekol zaji‰Èuje zpûtn˘
odbûr a recyklaci tûchto typÛ pouÏit˘ch
historick˘ch elektrick˘ch zafiízení:

Zafiízení informaãních technolo-
gií a telekomunikaãních zafiízení
(skupina 3 dle zákona o odpadech)
Jedná se napfiíklad o:
– v‰echny druhy poãítaãov˘ch monitorÛ
– ostatní zafiízení v˘poãetní techniky

(napfi. poãítaãe, notebooky, karty,
optické mechaniky, my‰i, klávesnice)

– telefonní pfiístroje (klasické, bezdrá-
tové i mobilní)

– faxy a záznamníky
– tiskárny, malé stolní kopírky
– kalkulaãky
Spotfiebitelská zafiízení (skupina
4 dle zákona o odpadech)
Jedná se napfiíklad o:

– v‰echny druhy televizních pfiijímaãÛ
– ve‰kerá ostatní spotfiební elektronika

vãetnû pfiíslu‰enství (napfi. videopfie-
hrávaãe, DVD pfiehrávaãe, radiopfiijí-
maãe, vûÏe, kazetové magnetofony,
gramofony, domácí kina, reprodukto-
ry, dálkové ovladaãe, sluchátka apod.) 

– videokamery, digitální a analogové
fotoaparáty vãetnû pfiíslu‰enství 
(napfi. teleobjektivy, blesky apod.)

Hraãky, vybavení pro voln˘ ãas
a sporty (skupina 7 dle zákona
o odpadech)
Jedná se napfiíklad o:
– kalkulaãky
– herní konzole, videohry vãetnû ovla-

daãÛ (joysticky, gamepady apod.)
– elektrické hraãky (napfi. autodráhy,

vláãky, RC modely apod.)
Více neÏ 12 000 provozovan˘ch 

sbûrn˘ch míst zaji‰Èuje spoleãnosti 
ASEKOL nejhust‰í sbûrnou síÈ vyslouÏi-
l˘ch elektrozafiízení ze v‰ech kolektiv-
ních systémÛ v âR. V roce 2010 vybral
ASEKOL od kaÏdého obãana âR prÛ-
mûrnû 1,6 kg elektroodpadu.
JAK recyklujeme
Îivotní cyklus v˘robku

V zemích Evropské unie se roãnû vy-
produkuje asi 8 milionÛ tun elektrood-
padu. Objem elektronického odpadu
roste tempem 3 aÏ 5% roãnû, tedy skoro
tfiikrát rychleji neÏ celkov˘ objem od-
padu. Z pouÏit˘ch elektrospotfiebiãÛ se
stále ãastûji získávají Ïelezné, neÏelezné
a drahé kovy, sklo, plasty a dal‰í suro-
viny. Recyklace naplÀuje my‰lenky
trvale udrÏitelného rozvoje, a to nejen
z pohledu ekologického, ale také ekono-
mického. âím více elektrozafiízení se do
recyklaãního procesu dostane, tím ménû
pfiírodních zdrojÛ je nutno vytûÏit k v˘-
robû nov˘ch. Zdraví nebezpeãné mate-
riály, které mnohé spotfiebiãe obsahují,
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se zase prostfiednictvím recyklace po-
dafií zachytit a ekologicky eliminovat.
Sbûr

Adresa a provozní doba sbûrného
dvora: Wagnerova 1543, 66601 Ti‰nov,
otevírací doba: Po: 7.00 – 16.30,
Út: 7.00 – 15.00, So: 8.00 – 12.00

PouÏitá elektrozafiízení zanesete
nebo zavezete na sbûrné místo. Zde vám
obsluha urãí, kam mÛÏete zafiízení bez-
platnû odloÏit. Aby elektrozafiízení
mohla b˘t recyklována, musí se odevz-
dávat v nedemontovaném stavu.

Následn˘ odvoz a zpracování 
odevzdan˘ch elektrozafiízení zajistí 
ASEKOL.
Zpracování

Recyklace znamená opûtovné pou-
Ïití, znovuuvedení do cyklu, kdy se vyu-
Ïíváním odpadÛ ‰etfií pfiírodní zdroje
a omezuje se zatûÏování Ïivotního pro-
stfiedí ‰kodlivinami. Druhotné suroviny
získané z recyklace jsou levnûj‰í, neÏ
nová tûÏba. Napfiíklad prÛmûrn˘ mo-
bilní telefon o hmotnosti 100 gramÛ
obsahuje 15 g mûdi, 0,4 gramÛ drah˘ch
kovÛ (zlato, stfiíbro, platina) a 30 gramÛ
plastÛ.

Kromû recyklace je moÏno elektro-
odpad vyuÏít i energeticky.

Míra vyuÏití elektroodpadu je 
pfiesnû specifikována v zákonû o odpa-
dech. Podle zákona je nutné zajistit
recyklaci 50 – 80 % kaÏdého elektro-
spotfiebiãe. Konkrétní míra opûtovného
pouÏití se li‰í dle druhu jednotliv˘ch
elektrospotfiebiãÛ.

DemontáÏ a recyklaci zaji‰Èují pro
ASEKOL specializované spoleãnosti po
celé âeské republice.

Mezi na‰e partnery patfií také chrá-
nûné dílny. Díky zpûtnému odbûru tak
nacházejí uplatnûní také handicapo-
vaní spoluobãané.

ZáÏitky od fieky
Jak se starat o ptactvo v zimû?

Ptáci pfiírodu oÏivují, pÛsobí na nás
sv˘m zpÛsobem Ïivota, barevností, zpû-
vem a mají téÏ v˘znam ekologick˘.
Bude-li na na‰í zahradû hnízdit párek
s˘kor koÀader, zachrání nám od hmy-
zích ‰kÛdcÛ mnoho ovocn˘ch stromÛ bez
chemie. Jedna s˘kora spotfiebuje dennû
aÏ 15 g hmyzu. Párek rehkÛ zahradních
krmí hmyzem svá mláìata aÏ
500krát dennû.

S pfiíchodem podzimu a zimy se po-
ãet druhÛ ptákÛ v pfiírodû znaãnû sníÏí.
Vût‰ina druhÛ u nás hnízdících ptákÛ se
stûhuje za potravou do jiÏních oblastí.
Nûkteré severoevropské a v˘chodoev-
ropské druhy k nám naopak pfiilétají,
napfi. kvíãala obecná, jikavec severní,
brkoslav severní a dal‰í. V jejich domo-

Nahofie ãíÏek lesní,
v krmítku zvonek zelen˘
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vinû, pfii velké snûhové po-
kr˘vce a siln˘ch mra-
zech nenaleznou do-
statek potravy.
Nedostatek po-
travy nutí pfie-
zimující ope-
fience toulat se
zimní krajinou
a tak mÛÏeme
ãasto u na‰ich 
pfiíbytkÛ spatfiit
i ptáky z polí a lesÛ,
nûkdy i druhy, které
ani dobfie neznáme. A tak mnozí z nás,
kter˘m není pfiíroda lhostejná ptáky 
v zimû pfiikrmují. Pomáháme jim tak
pfieÏít nepfiíznivé období roku.

Nejlépe je dávat potravu do krmítek.
Ta umísÈujeme na závûtrném, stinném
a klidném místû, poblíÏ kefiÛ nebo
stromÛ (krmítka na kÛlech). Krmítka
mÛÏeme také zavûsit na strom nebo kefi,

minimálnû 1,5 aÏ 2 m nad zemí. Ve mûs-
tech nebo tam, kde nejsou vhodné pod-
mínky v pfiírodû,  jsou ãastá i okenní
a parapetní krmítka. Velmi vhodné

a bezpeãné je zá-
vûsné krmítko, do
kterého se nedo-
stanou koãky
a nebo jiní predá-
tofii. Krmítka je
nutné ãas od
ãasu ãistit, aby
v nich nezahní-
valy zbytky po-
travy.
Krmítek je 
mnoho typÛ 

a dají se buì koupit nebo vyrobit
podle návodÛ získan˘ch na internetu,
v rÛzn˘ch knihách nebo pfiírodopisn˘ch
ãasopisech. NejpouÏívanûj‰ími typy jsou
stfií‰ková, samonásypná nebo závûsná
krmítka.

âím krmíme?
Nikdy nepouÏíváme k pfiikrmování

ptákÛ zbytky potravy z kuchynû, solené,
ãerstvé nebo dokonce
plesnivé peãivo.
ZrnoÏrav˘m ptákÛm
dáváme do krmítek
sluneãnici, proso, obilo-
viny, jáhly, r˘Ïi, po-
hanku apod. Jsou 
vhodná i d˘Àová se-
mínka nebo jádra 
vla‰sk˘ch ofiechÛ (ne
plesnivá). Vhodnou na-
bídkou jsou i ovesné
vloãky. Ve speciálních
obchodech nebo v za-
hradnictví se dá fiada
semen a smûsí bez 
problémÛ koupit. Dají

se koupit nebo doma vyrobit závûsné
lojové kuliãky s rÛzn˘mi semeny a ty
pak zavûsíme na strom nebo okraj
krmítka.

RÛzné druhy ptákÛ na krmítku

Dlask tlustozob˘



Halov˘ pfiebor Ïen JMTS

Po nûkolika letech, kdy vrchol ha-
lové sezóny Ïen na JIÎNÍ MORAVù byl
spí‰e opomíjen˘m svátkem tenisu, se
v Ti‰novû na Ostrovci se‰lo 16 kvalit-
ních hráãek. Pfiíjemné prostfiedí teniso-
vého areálu u brány Vysoãiny je‰tû ne-
mûlo moÏnost vidût ve dvou dnech tak
kvalitní Ïensk˘ tenis. Vedení klubu má
zájem udûlat v‰e pro to, aby se hráãky
do areálu v Ti‰novû vrátily i v pfií‰tím
roce a bude opût usilovat o pofiádání tak
prestiÏní akce. Na jihu Moravy se te-

nisu dafií a krajsk˘ pfiebor muÏÛ je vÏdy
plnû obsazen. Îeny si v‰ak je‰tû nezvy-
kly na brzk˘ termín pfieboru a jsou asi
po „nároãné sezónû „ je‰tû v regeneraci.
Vût‰í informovanost hráãek o této akci
jistû pomÛÏe k tomu, aby se poãet úãast-
nic rok od roku zvy‰oval a neztrácel na
kvalitû.

16 úãastnic tenisového halového pfie-
boru v Ti‰novû na Ostrovci pfiedvedlo
v˘borné v˘kony a vyrovnaná utkání,
kde se bojovalo o kaÏd˘ míã. Na MâR si
postup vybojovala Eva Rutarová (TK
AGROFERT PROSTùJOV), která mûla

RÛzné
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Akce v sokolovnû Ti‰nov – prosinec 2012

1. 12. prodej obuvi
4. 12. prodej spotfiebního zboÏí a textilu
7. 12. Gymnázium Ti‰nov – Dokonãená

10. 12. prodej spotfiebního zboÏí a textilu
12. 12. Prostûjov – prodej textilu
14. 12. prodej textilu
20. 12. 9 – 12 hod. akce ZU·

Nejãastûj‰ími hosty krmítek jsou s˘-
kory: s˘kora koÀadra, s˘kora modfiinka,
s˘kora parukáfika, s˘kora uhelníãek,
nebo s˘kora babka. Velmi ãasto pfiiletí
i ha‰tefiivá hejna zvonkÛ zelen˘ch.
BûÏn˘ je také v‰em dobfie znám˘ kos
ãern˘. Velkou ozdobou u na‰ich krmítek
bude dlask tlustozob˘ (lidovû nûkde
zvan˘ tfie‰Àák – dlask rozlouskne pecku
tfie‰nû bez mrknutí oka) nezamûniteln˘
ptaãí krasavec, kter˘ si získá u ptákÛ na
krmítku okamÏit˘ respekt. âasto pfiiletí
také brhlík lesní, strakapoud velk˘,
jikavec severní nebo h˘l obecn˘. V polo-

vinû zimy se objeví malá hejna ãíÏkÛ les-
ních, stehlíkÛ obecn˘ch, samci pûnkav
obecn˘ch a dal‰í druhy. Pozorování Ïi-
vota na krmítku je mnohokrát hezãí
a zábavnûj‰í podívaná, neÏ mnohé po-
fiady v televizi.

Zima se blíÏí a tak pfiem˘‰lejme, jak
co nejlépe ptákÛm v nelehk˘ch podmín-
kách pomoci. Mnohokrát nám to vrátí
hubením ‰kÛdcÛ rÛzného hmyzu, sv˘m
pûkn˘m zjevem a zpûvem.

Bohumil Kabe‰
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v dÛleÏit˘ch momentech semifinálového
i finálového utkání vÏdy více odvahy,
a tak tro‰ku i toho povûstného ‰tûstíãka. 

Kromû finanãní odmûny si hráãky
odvezly metr dlouh˘ salám VYSOâINA,
kter˘ vûnovala v‰em semifinalistkám
firma Steinhauser Ti‰nov.

V˘sledky:
DVOUHRA SF:
RUTAROVÁ(TK Agrofert Prostûjov)
– HORÁâKOVÁ(ÎLTC Brno):
2/6, 6/0, 7/5
MELOUNOVÁ (TK Agrofert Prostûjov)
– UHROVÁ( JOPI TC Brno): 6/0, 6/2,

DVOUHRA FI:
RUTAROVÁ – MELOUNOVÁ:
3/6, 6/4, 7/6(4)

âTY¤HRA FI:
KOVÁâOVÁ(Sokol LanÏhot),
HORÁâKOVÁ – MELOUNOVÁ,
RUTAROVÁ: 3/6, 1/6

Z. K.

Futsal má zelenou

Jak se fiíká „na plné pecky“ se pro
ná‰ region rozjela futsalová II. liga.
Skonãila dosti sloÏitá sportovní záleÏi-
tost, kdy docházelo k soubûhu termínÛ
zápasÛ kopané I. B tfiídy a futsalové
ligy. Nesmírnû nároãná pro ãást hráãÛ
startujících v obou soutûÏích. Nutno
podotknout, Ïe s reálného pohledu se
opravdu nedalo nalézt jiné fie‰ení.

Zaãala tak ãistû jenom halová spor-
tovní utkání II. ligy futsalu, opût s v˘-
bornou fanou‰kovskou kulisou, která

poraÏené semifinalistky Gabriela
Horáãková a Hana Uhrová

zleva vítûzka Eva Rutarová
a Petra Melounová
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nemá v této soutûÏi srovnání. Pfiíznivci
tohoto sportu se mohou soustfiedit jen
a jen na veãerní sobotní zápasy na do-
mácí pÛdû. âtyfii mûsíce pouze na futsal
je dosti dlouhá doba. Ukonãení poho-
dové „jednosmûrky“ bude aÏ v pátek
29. 3. 2013, kdy v posledním utkáním
roãníku 2012/13 uvítáme doma Tfiinec.
V uvedeném posledním víkendu mûsíce
bfiezna totiÏ zaãínají soutûÏe I. B tfiídy
kopané. Tam nás ãeká nepfiíjemn˘ sou-
pefi na hfii‰ti ve ·vábenicích.

To uÏ ale velice pfiedbíhám, radûji
pár fiádkÛ k souãasnému dûní na palu-
bovce SSK Ti‰nov. SoutûÏ ubíhá rychleji
neÏ se ãekalo, máme za sebou 8 zápasÛ,
postavení v tabulce nadûjné, ãtvrté ãi
páté místo je‰tû zkreslují v˘kony pánÛ
rozhodãích. To uÏ ale v tûchto zemûpis-
n˘ch ‰ífikách patfií ke koloritu nejen
u futsalu.

V posledním utkání doma aÏ mohut-
n˘m závûrem borci Kvûtnice porazili
Kalábka Brno 5:2. Opût rachot, dûko-
vaãka, v‰e co k futsalu v Ti‰novû patfií.

Je zde malá pozvánka na sobotu
1. prosince 2012 do sportovní haly. Dal‰í
brnûnsk˘ celek AGROMELI bude ãelit
na‰im borcÛm, vûfime v úspû‰n˘ závûr
pro KVùTNICI.

- pak -

Ti‰nov‰tí házenkáfii
se pfiipojili k celosvûtové
kampani Movember

Smyslem charitativní kampanû
Movember (sloÏenina

anglického slangového
v˘razu pro knírek
a názvu mûsíce 
listopad), která se
uskuteãnila poprvé
v roce 2003 v Aus-

trálii a do souãasnosti

se roz‰ífiila po celém svûtû, je poukázat
na nejbûÏnûj‰í formu rakoviny v muÏské
populaci – rakovinu prostaty a zároveÀ
vybrat co nejvût‰í finanãní obnos pro na-
daãní fond MuÏi proti rakovinû. A v ãem
celá vûc spoãívá? Zaregistrovaní úãast-
níci vyjadfiují podporu tím, Ïe si od za-
ãátku do konce mûsíce listopadu nechají
rÛst a libovolnû upravovat knír, v sou-
ãasné dobû jiÏ pomûrnû netradiãní, v ne-
dávné minulosti v‰ak vyslovenû muÏn˘
doplnûk. ZároveÀ mohou pfiispívat libo-
volnou ãástkou na v˘zkum a léãbu rako-
viny.

V âeské republice je rakovina pro-
staty nejãastûj‰í formou rakoviny u muÏÛ
– kaÏd˘ rok jich na ni zemfie 1 600. Letos
se v âeské republice do projektu zapojilo
asi 6 500 muÏÛ, mezi nimi i fiada osob-
ností z fiad hudební scény, napfiíklad
Ondfiej Brzobohat˘, Roman Hol˘, Matûj
Ruppert nebo Jan P. Muchow. Podporu
vyjadfiují také  celé firmy nebo právû
tfieba sportovní kluby. Souãasnû bûÏí fi-
nanãní sbírka, díky níÏ uÏ se vybralo
více neÏ pÛl milionu korun, z nichÏ se
platí prevence i pfiípadná léãba rakoviny.

Letos patfií mezi podporovatele i há-
zenkáfisk˘ klub z Ti‰nova. Po spolu-
práci s fondem UNICEF na podpofie dût-
sk˘ch oãkovacích programÛ je to tak
dal‰í charitativní projekt, na kterém se
ti‰nov‰tí házenkáfii podílejí. Pokud
chcete jejich snahu podpofiit, pfiispûjte
libovolnou finanãní ãástku prostfiednic-
tvím jejich profilu na oficiálním webu
Movember – http://cz.movember.com
/team/890665.

ReportáÏ âeské televize o projektu
Movember a ti‰novsk˘ch házenkáfiích
najdete zde – http://www.ceskatelevi-
z e . c z / z p r a v o d a j s t v i - b r n o / z p r a -
vy/203520-knirky-jsou-in-movember-s-
jejich-pomoci-upozornuje-na-rakovinu-
prostaty.
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se naposledy pfii‰li roz-
louãit s na‰ím milovan˘m manÏelem,
tatínkem a dûdeãkem panem
JIND¤ICHEM HUMPOLÍKEM. Za
projevenou soustrast a kvûtinové dary
dûkuje manÏelka s rodinou.

Vzpomínky

Dne 30. 11. uplynulo 11 let od chvíle, co
nás navÏdy opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka a babiãka paní
RÒÎENA KOSOVÁ, rozená MaloÀová.
Stále vzpomínají manÏel a dcera s rodi-
nou. Kdo jste ji znali, vzpomeÀte s námi.

Dne 10. 12.  2012 tomu
budou dva roky, kdy nás
navÏdy opustila paní
MARIE ANTONYOVÁ.
Stále vzpomíná manÏel
a dcery s rodinami.

Prosíme o tichou vzpo-
mínku na pana
TOMÁ·E KUPSKÉHO,
kter˘ by mûl 21. 11.
sv˘ch 67 let a 24. 10. to
byl jiÏ rok kdy od nás
ode‰el po tûÏkém úrazu.
Také 21.11. by oslavil
své jiÏ 41 narozeniny syn,
bratr a str˘c TOMÁ·
KUPSK¯, kter˘ nás 
tragicky opustil 23. 11.
2003. Stále vzpomínají
mamka Milada a synové

a bratfii Marcel a Viktor s manÏelkou
Evou, vnouãata Patrik a Andrea.

Dne 2. prosince 2012 
uplyne první rok od 
úmrtí manÏelky, babiãky
a prababiãky paní 
MARIE BURIANOVÉ.
Kdo jste ji znali vzpomeÀ-
te s námi. Za tichou vzpo-

mínku dûkuje manÏel a dûti s rodinami.

Akce ve Sportovní hale SSK Ti‰nov – prosinec 2012

Sobota 1. 12. 9.00 florbal – turnaj
20.00 futsal – 1.FC Kvûtnice – Agromeli Brno

Nedûle 2. 12. 9.00 turnaj – Ïáci AFK
Nedûle 2. 12. 17.00 házená – muÏi Ti‰nov – Nové Bránice
Sobota 8. 12. 10.00 volejbal – muÏi – Ti‰nov – LI Brno

13.00 volejbal – muÏi – Ti‰nov – LI Brno
16.00 basketbal – Ïeny B – Ti‰nov – Univerzita Brno

Nedûle 9. 12. 10.00 basketbal – Ïeny B – Ti‰nov – Univerzita Brno
Sobota 15. 12. 8.00 nohejbal – turnaj
Nedûle 16. 12. 10.00 basketbal – Ïeny – Valosun Ti‰nov – BK S·MH
Brno
Nedûle 16. 12. 12.00 basketbal – Ïákynû – Ti‰nov – Rosice
Sobota 22. 12. 8.00 futsal – turnaj



Dne 5. 12. 2012 uplyne
jiÏ 14 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
a tchán pan OLD¤ICH
DOBE·. S láskou vzpo-
mínají a za tichou vzpo-

mínku dûkují manÏelka a syn s rodinou.

28. 11. uplyne jiÏ 15 let,
kdy nás navÏdy opustila
na‰e milovaná maminka,
babiãka a prababiãka
paní ANNA KLOUBOVÁ.
S láskou vzpomínají dûti
s rodinami.

Dne 10. 12. 2012 uplyne
5 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil manÏel, tatínek,
dûdeãek, pradûdeãek 
p a n  A N T O N Í N
KROPÁâEK. S láskou
vzpomínají manÏelka,
dcery a syn s rodinami.

Dne 26. listopadu uply-
nulo 15 smutn˘ch let,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel, ta-
tínek a dûdeãek pan
ANTONÍN LU≈ÁâEK.
Kdo jste ho znali, vzpo-

meÀte s námi. Dûkuje manÏelka a dcery
s rodinami.

Dne 5. prosince uplyne
11. smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ 
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan 
MIROSLAV MALâÍK.
S láskou vzpomínají a za

tichou vzpomínku dûkují manÏelka, 
dcery s rodinami a sestra s rodinou.

Dne 29. listopadu 2012
uplyne 10 let od úmrtí
na‰eho drahého tatínka
a dûdeãka pana JI¤ÍHO
MICHÁLKA. Za tichou
vzpomínku dûkujeme
v‰em, ktefií vzpomenou

s námi. Syn a dcera s rodinou.

Nejsi uÏ mezi námi, ale
v na‰ich srdcích jsi stále.
24. 11. to byly dva roky,
kdy nás náhle opustil
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan
ZDENùK MIKULA.

Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

Kytiãku kvûtÛ na tvÛj hrob dám,
se slzami v oãích stále vzpomínám.

Dne 6. prosince to bude
1 rok, co zemfiel pan 
MIROSLAV OPR·AL.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte se
mnou. S láskou stále
vzpomíná manÏelka
Bedfii‰ka.

Dne 11. prosince uplyne
smutn˘ první rok, kdy
nás navÏdy opustil pan
MILAN SUCHNA.
Stále vzpomíná druÏka
Ilona s rodinou a kama-
rádi.

Dne 7. prosince uplyne
5 rokÛ, kdy nás opustila
maminka a babiãka paní
MARTA VALÍâKOVÁ
z Lomniãky. Za tichou
vzpomínku dûkují dcera
ZdeÀka a syn Bohuslav
s rodinami.
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Inzerce

Pronájem garáÏe, Mánesova 665, 
tel.: 731 325 057

Koupím stavební pozemek v okolí
Ti‰nova. Tel.: 776 073 137

Prodám mechanick˘ vozík Beijing
nov˘, polohovací. Tel.: 722 497 001

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

Prodám byt 3+1 s garáÏí a moÏností
vyuÏití zahrady. Lomnice. Pfiíznivá cena.
Tel.: 724 100 168

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

Koupím nûmeckou v˘stroj z II. svût.
války. Souãástky z továrny Diana.
Tel.: 723 539 270

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

Potfiebujete péãi pro své blízké? Novû
otevfiené pobytové zafiízení s nepfietr-
Ïitou podporou a pomocí osobních 
asistentek. Pfiijímáme nové klienty.
Kontaktní pracovník: Lenka Mouãková,
tel.: 739 101 360. E-mail: seniorsen.info
@seznam.cz, www.seniorsen.cz
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