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Pfiedvánoãní nálada
na ti‰novském námûstí.
Foto: M. Dvofiáková
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dyÏ v roce 1924 nechal Rudolf Tûsnohlídek
na brnûnském Námûstí svobody postavit
první vánoãní strom, jistû netu‰il, jak se
ãasem stane tento, dnes jiÏ nepostrada-

teln˘ doplnûk vût‰iny hlavních námûstí v mûstech
a obcích po celé republice, krásnou pfiedvánoãní
tradicí. I v Ti‰novû jsme o první adventní nedûli pfii-
pravili ve spolupráci s matefisk˘mi a základními ‰ko-
lami, dûtsk˘m domovem a domem dûtí a mládeÏe od-
polední adventní jarmark, jehoÏ vyvrcholením bylo
právû slavnostní rozsvícení vánoãního stromu a v˘-
zdoby mûsta. Na námûstí panovala pfiedvánoãní
atmosféra plná klidu a pohody, vzduch byl nasycen
vÛní kofiení ze svafieného vína a punãe. Myslím, Ïe
právû takové poetické akce je tfieba v na‰em mûstû
organizovat ãastûji. Doslova pfiekvapivé mnoÏství lidí,
které se se‰lo na námûstí ke spoleãnému rozjímání, je
toho jasn˘m dÛkazem.

V Ti‰novû je v‰ak tfieba udûlat vûcí mnohem víc.
Nechci stále komentovat práci sv˘ch pfiedchÛdcÛ,
pravdou v‰ak je, Ïe se o majetek mûsta dostateãnû
nestarali. AÏ na pár drobn˘ch v˘jimek je totiÏ v Ïa-
lostném technickém stavu, t˘ká se to jak budov ve
vlastnictví mûsta, sportovi‰È, kulturních zafiízení, tak
zanedbané infrastruktury a absence základní obãan-
ské vybavenosti. Pokud v‰ak chceme, aby se na‰e
mûsto stalo mûstem moderním a sebevûdom˘m, je
tfieba s rozumem, ov‰em v maximálnû zv˘‰ené mífie
do oprav tohoto majetku investovat.  Proto najdete
v návrhu rozpoãtu mûsta na rok 2013 mnoÏství inves-
tiãních akcí. Namátkou mohu jmenovat opravy ulic
DruÏstevní a Jiráskova,  zahájení revitalizace koupa-
li‰tû, zateplení budov M· Humpolka, M· Sluníãko
a Centra sociálních sluÏeb na sídli‰ti Kvûtnice s vyu-
Ïitím dotace v celkové v˘‰i cca 14 milionÛ korun,
opravy kuchynû a sociálních zafiízení na Z· nám.
28. fiíjna, opravu hfibitovní zdi a zahájení prací na
vzniku parku pod kostelem, ãi dlouho slibovanou do-
stavbu Z· Smí‰kova.  K financování zateplení v˘‰e
uveden˘ch budov plánujeme vyuÏít bankovní úvûr,
kter˘ bude z ãásti splácen prostfiednictvím dosaÏe-
n˘ch úspor za energie, stejnû tak na finanãnû nároã-
nou rekonstrukci Z· Smí‰kova. Pro zrychlení rozvoje
mûsta je v‰ak tento krok naprosto nutn˘, navíc pod-
mínky jsou nyní ve v‰ech smûrech ideální. V̆ hodná
v˘‰e úroãení úvûru spoleãnû s efektivním zhodnoce-
ním voln˘ch prostfiedkÛ mûsta dokonce mÛÏe zcela
eliminovat platbu úrokÛ. Není se opravdu ãeho bát,
vyuÏití prostfiedkÛ z pÛjãky ãi úvûru pfiísnû úãelovû
na nutné investiãní akce, je bûÏné ve vût‰inû mûst,
stejnû tak v soukrom˘ch firmách ãi domácnostech.
A právû v souvislosti s pfiípravou rozpoãtu ãasto sl˘-
cháme pfiipomínky k tomu, jak neodpovûdnû na‰e
mûsto, pfiesnûji tedy jeho souãasné vedení, hospodafií.

Tyto fieãi v‰ak vznikají zcela úãelovû, bez znalosti
reálného stavu a s jedin˘m cílem, po‰kodit nás v oãích
obãanÛ. Mohu vás ubezpeãit, Ïe mûsto je v dobré
finanãní kondici, o ãemÏ svûdãí i nedávno obdrÏené
ocenûní za nejlépe hospodafiící mûsto v Jihomorav-
ském kraji. V̆ daje na provoz úfiadu klesly oproti
pfiedchozím letÛm v fiádech milionÛ korun, zajíma-
v˘ch úspor dosáhlo mûsto v dodávkách telekomuni-
kaãních sluÏeb nebo napfiíklad nákupech kance-
láfisk˘ch potfieb. Úspory taktéÏ v milionech korun pfii-
neslo zavedení elektronick˘ch aukcí, statisíce ‰etfiíme
díky novému systému letní a zimní údrÏby, kdy si jiÏ
nenajímáme soukromou firmu a v‰e si zaji‰Èujeme
vlastními pracovníky. A zde si dovolím poznamenat,
Ïe pfiedev‰ím v mnohem vy‰‰í kvalitû. Milion korun
jsme u‰etfiili za likvidaci odpadu, jednak díky efek-
tivní podpofie systému tfiídûní odpadu, ale pfiedev‰ím
pak z dÛvodu vstupu do projektu komunální spoleã-
nosti na likvidaci odpadÛ. V pfií‰tím roce u‰etfií
mûsto díky elektronické aukci bezmála polovinu za
údrÏbu vefiejného osvûtlení, u‰etfiené prostfiedky bu-
deme moci investovat do jeho dal‰ího zefektivnûní
s cílem dosaÏení dal‰ích úspor, více jak pÛl milionu
u‰etfiíme spoleãnû s na‰imi pfiíspûvkov˘mi organiza-
cemi za elektrickou energii, protoÏe se nám podafiilo
na komoditní burze nasmlouvat znaãnû v˘hodné
ceny. Zde opût pfiipomenu, Ïe ve‰keré dokumenty
a protokoly z v˘bûrov˘ch fiízení nyní v rámci maxi-
mální transparentnosti a moÏnosti kontroly ze strany
vefiejnosti zvefiejÀujeme na na‰ich internetov˘ch
stránkách. Samotn˘ rozpoãet se bude projednávat
v pondûlí 17. 12. od 17 hodin v rámci zasedání zastu-
pitelstva. Pfiijìte se podívat osobnû, uvítáme va‰e za-
pojení se do diskuse. Pfiípadnû mÛÏete sledovat pfiím˘
pfienos na internetov˘ch stránkách Ti‰novské televize.

Poslední leto‰ní slovo starosty bylo moÏná aÏ tro-
chu moc jednotvárné. PovaÏoval jsem v‰ak za dÛle-
Ïité, alespoÀ takto krátce informovat o vûcech, které
jsou pro mûsto tolik potfiebné. Vûfiím, Ïe zastupitelé
najdou spoleãnou fieã a návrh rozpoãtu na rok 2013
a tak i mnoÏství navrÏen˘ch investic podpofií. Jejich
hlas bude hlasem pro úspû‰n˘ a rychl˘ rozvoj na‰eho
mûsta.

VáÏení spoluobãané, dovolte mi, abych vám jmé-
nem v‰ech volen˘ch zástupcÛ a pracovníkÛ mûst-
ského úfiadu popfiál niãím neru‰ené vánoãní svátky
a do roku 2013 pevné zdraví a mnoho dobrého. 21. 12.
má pfiijít konec svûta. AÈ je to pravda, ãi leÏ, my mÛ-
Ïeme b˘t pravdûpodobnû klidní. Koneãnû se totiÏ
ukáÏe, zda je historick˘ nápis na na‰í radnici „Tento
dÛm aÈ potrvá aÏ do konce svûta, Ti‰nováci zÛstanou
po nûm ãtyfii léta“ pravdiv˘.

Úsmûv na tváfii v posledních dnech leto‰ního
roku vám pfieje

Jan Schneider

K
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Zmûna úfiedních dnÛ
na MûÚ o vánoãních svátcích

Ve ãtvrtek 27. 12. a v pátek 28. 12.
2012 budou po oba dva dny úfiední ho-
diny od 7.00 do 12.00 hodin. V pondûlí
31. 12. 2012 je Ú¤AD UZAV¤EN.

Souãasnû Ïádáme obãany, aby si ná-
v‰tûvu MûÚ Ti‰nov vãas naplánovali
a nenechávali své záleÏitosti na po-
slední chvíle roku 2012.

Pfiejeme v‰em pfiíjemné proÏití vá-
noãních svátkÛ a do nového roku 2013
hodnû zdraví a pohody.

Vedení mûsta a zamûstnanci MûÚ Ti‰nov

Novinky z místní
akãní skupiny (MAS)
Brána Vysoãiny

V úter˘ 21. listopadu se ve velkém
sále MûKS uskuteãnila ustavující valná
hromada svolaná pfiípravn˘m v˘borem.
Zde si 36 oprávnûn˘ch delegátÛ zvolilo
v˘konné orgány pro budoucí období
nároãné práce – programov˘ v˘bor,

v˘bûrovou komisi a kontrolní v˘bor.
V orgánech jsou jak zástupci vefiejn˘ch
subjektÛ, pfiedev‰ím obcí a ‰kol, tak ne-
ziskového a podnikatelského sektoru.
Souãasnû bylo pfii volbû zohlednûno i za-
stoupení obãanÛ z obcí Deblínska a mik-
roregion Bíl˘ Potok, které spoleãnû
s mûstem Ti‰novem územnû MAS
Brána Vysoãiny tvofií. Pfiedsedou pro-

gramového v˘boru byl zvolen Ing. Petr
Bábor, Ph.D., místopfiedsedy jsou
Ing. Lubomír Katolick˘ z mikroregionu
Bíl˘ Potok, kter˘ je i starostou obce
LaÏánky a RNDr. Bfietislav Svozil, Ph.D.,
fieditel základní ‰koly v Deblínû. Dal‰í
ãleny a ãlenky tvofií podnikatelé a zá-
stupci neziskov˘ch organizací.
Kompletní sloÏení orgánÛ vãetnû zápisu
ze zasedání valné hromady naleznete
na stránkách www.masbranavyso-
ciny.cz. Byla také schválena v˘‰e ãlen-
sk˘ch pfiíspûvkÛ pro jednotlivé typy
subjektÛ, první pfiíspûvky se budou hra-
dit v r. 2013. Toto místní partnerství
mûlo ke dni konání valné hromady jiÏ
celkem 48 ãlenÛ, z toho 17 subjektÛ ve-
fiejné správy, 22 podnikatelÛ a fyzick˘ch
osob a 9 neziskov˘ch organizací.
Krátkou reportáÏ z prÛbûhu mÛÏete
zhlédnout ve zprávách Ti‰novské tele-
vize z 22. 11. 2012 http://tisnov.cz/
ttv/?page=zpravy.

Svoz odpadu o svátcích
a v roce 2013

Oznamujeme obãanÛm, Ïe v Ti‰novû
ve dnech 24. – 26. prosince 2012 
a 1. ledna 2013 probûhne svoz smûsného
domovního odpadu stejnû jako v bûÏ-
n˘ch pracovních dnech.

Dále upozorÀujeme, Ïe sbûrn˘ dvÛr
mûsta (Wagnerova 1543) bude od
24. prosince 2012 do 1. ledna 2013 uza-
vfien. VyuÏijte tedy k odvozu odpadu dne
22. prosince 2012 sobotní otevírací dobu
od 8.00 do 12.00 hod.

V místní ãásti Pej‰kov dochází v roce
2013 ke zmûnû dne svozu! Novû bude
svoz provádûn v pátek, a to vÏdy v liché
t˘dny stejnû jako v roce leto‰ním. 
První svoz v roce 2013 tedy neprobûhne
1. ledna, ale v pátek 4. ledna.

V místní ãásti Jamné dochází v roce
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2013 také ke zmûnû dne svozu! Novû
bude svoz provádûn ve ãtvrtek, a to vÏdy
v liché t˘dny stejnû jako v roce leto‰ním.
První svoz v roce 2013 tedy neprobûhne
1. ledna, ale ve ãtvrtek 3. ledna.

Termíny svozÛ smûsného domovního
odpadu v Ti‰novû a místních ãástech
Hájek, Hajánky zÛstávají v roce 2013
nezmûnûny stejnû jako otevírací doba
sbûrného dvora.

Poslední svoz bioodpadu probûhne
v Ti‰novû v leto‰ním roce naposledy
21. prosince 2012.

Ing. Václav Drhlík

SoutûÏíme ve sbûru elektra!

Milí spoluobãané, ve spolupráci
s Jihomoravsk˘m krajem a spoleãností
ASEKOL jsme pro Vás pfiipravili soutûÏ
ve sbûru drobného elektra.

Zapojit se mÛÏete ihned od oka-
mÏiku, kdy si vytisknete soutûÏní leták
z webov˘ch stránek www.asekol.cz
(sekce Sbírej a vyhraj!). Leták obdrÏíte
také od listopadu na poÏádání u obsluhy
sbûrného dvora.

Pak uÏ jen staãí najít doma, v ga-
ráÏi, na pÛdû nebo na chatû staré vy-
slouÏilé elektro a odnést je spolu s tímto

letákem na sbûrn˘ dvÛr. Tam Vám letá-
ãek orazítkují (1 spotfiebiã = 1 razítko).
Jakmile jich budete mít pût, vyplÀte
kontaktní údaje a leták ode‰lete na
PO BOX ã. 75, 460 03 Liberec 3. Tisk
letákÛ není omezen, naopak, ãím více
donesete elektra a ode‰lete orazítkova-
n˘ch letákÛ, tím vût‰í ‰anci máte na
v˘hru zbrusu nového Tabletu Samsung
nebo dal‰í elektroniky. Více informací
o soutûÏi je k dispozici na www.asekol.cz!

Vítûzové se budou losovat za cel˘
kraj, první místo bude ocenûno zbrusu
nov˘m tabletem od spoleãnosti
Samsung, hodnotné spotfiebiãe obdrÏí
i vylosovaní na 2. – 5. místû. Pfiesná pra-
vidla jsou uvedena na webov˘ch strán-
kách www.asekol.cz, opût v sekci Sbírej
a vyhraj!

Zapojením do soutûÏe mÛÏete vyhrát
hodnotné ceny a zároveÀ pfiispûjete re-
cyklací elektra k ochranû Ïivotního pro-
stfiedí. KaÏd˘ spotfiebiã totiÏ obsahuje aÏ
80 % materiálÛ, které lze znovu vyuÏít.
Navíc se zabrání úniku ‰kodliv˘ch lá-
tek, jako je rtuÈ nebo olovo. Nenechte
proto leÏet staré elektro v ‰uplíku, ra-
dûji sbírejte a vyhrávejte! SoutûÏ trvá do
28. 2. 2013!

Ing. Václav Drhlík

Harmonogram v˘roby Ti‰novsk˘ch novin v roce 2013
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V roce 2013 budou vycházet
Ti‰novské noviny jako mûsíãník – vÏdy
tfietí stfiedu v mûsíci (viz. harmonogram).
Budou celobarevné ve formátu A4.

Akãní ceny inzerce v TN
1. 1. 2013 – 31. 3. 2013

Rozmûr Ti‰novské noviny
inzerce formát A4, barevn˘ tisk
plo‰né cena vãetnû DPH

1/16 strany 350,- Kã
1/8 strany 700,- Kã
1/4 strany 1 350,- Kã
1/2 strany 2 600,- Kã
celá strana 5 000,- Kã

Inzerce fiádková (vãetnû DPH): 1 fiá-
dek = 80,- Kã, kaÏd˘ dal‰í fiádek + 40,- Kã.

Cena za zvefiejnûní fotografie (vzpo-
mínky, blahopfiání, podûkování): 100,- Kã.

Ceník reklamy v TTV
od 1. 1. 2013

Cena zvefiejnûní jednoho slidu
(cca 15 sekund) ve videotexové smyãce,
která bûÏí ve vysílání TTV po cel˘ den,
bude 350,- Kã za t˘den (od ãtvrtka do
ãtvrtka). Více informací na ttv@tisnov.cz
nebo 777 707 576.

Informace k organizaãním
zmûnám v daÀové správû
od 1. 1. 2013

Stávající struktura ãeské daÀové
správy vypl˘vající ze zákona ã. 531/1990
Sb., o územních finanãních orgánech,
bude od nového roku na základû zákona
o Finanãní správû v˘znamnû reorganizo-
vána a transformována.

Nedílnou souãástí kaÏdého finanãního
úfiadu budou jeho územní pracovi‰tû, je-
jichÏ sídlo je stanoveno vyhlá‰kou
ã. 48/2012 Sb. Z pohledu zákona
o Finanãní správû  budou finanãní úfiad

i jeho územní pracovi‰tû tvofiit jedin˘
správní celek. Obecnû je moÏno uvést, Ïe
není ru‰eno Ïádné sídlo územních fi-
nanãních orgánÛ.

V‰echny finanãní úfiady budou od
roku 2013 nad rámec kompetencí dne‰-
ních finanãních úfiadÛ vykonávat rovnûÏ
kontrolu dotací, finanãní kontrolu a bu-
dou povûfieny i v˘bûrem pojistného a ná-
sledn˘m pfievodem vybran˘ch finanãních
prostfiedkÛ úãastníkÛ dÛchodového spo-
fiení na úãty penzijních spoleãností. Z po-
vûfiení ministerstva budou moci finanãní
úfiady rovnûÏ pfiezkoumávat hospodafiení
krajÛ, hlavního mûsta Prahy, regionál-
ních rad regionÛ soudrÏnosti a vykoná-
vat dozor nad pfiezkoumáváním hospoda-
fiení obcí, dobrovoln˘ch svazkÛ obcí
a mûstsk˘ch ãástí hlavního mûsta Prahy.

Realizace popsané transformace da-
Àové správy si vyÏádá rozsáhlá opatfiení.
Konkrétnû v Ti‰novû se jedná o zmûnu
provozní doby na konci roku 2012:
1. Pokladny finanãních úfiadÛ budou od

18. prosince 2012 do 13. ledna 2013
uzavfieny, to znamená, Ïe uhradit
daÀ v hotovosti na pokladnû finanã-
ního úfiadu je moÏné naposledy
17. prosince 2012.

2. V pátek 28. prosince a pondûlí 31. pro-
since 2012 budou finanãní úfiady uza-
vfieny s v˘jimkou podatelen, které
budou otevfieny od 8 do 14 hod.

3. Od pátku 28. prosince 2012 bude uza-
vfien DaÀov˘ portál, nebude tedy
moÏné jeho prostfiednictvím elektro-
nicky zaslat podání daÀové správû.
Aktuální informace ke zmûnám pfii

transformaci územních finanãních orgánÛ
na orgány finanãní správy je moÏno
nalézt na webov˘ch stránkách
http://cds.mfcr.cz.

Ing. Eva Kynclová
fieditelka Finanãního úfiadu v Ti‰novû
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·Èastné a veselé Vánoce

a do nastávajícího roku 2013 hodnû
zdraví, ‰tûstí, osobních i pracovních ús-
pûchÛ v‰em ãtenáfiÛm i dopisovatelÛm
pfieje Redakãní rada Ti‰novsk˘ch novin,
která v roce 2012 pracovala ve sloÏení
PhDr. Josef Zacpal, Mgr. Eva Brázdová,
Mgr. Barbora Kulhánková, Mgr. Helena
Pernicová, PhDr. Libu‰e Beranová,
Ing. Miroslav Pálka a ·árka Kubátová.

Fotografie Milana Sítory – jedna
z vítûzn˘ch fotografií soutûÏe
„Ti‰novsko stojí za to!“

Podûkování

Dûkujeme srdeãnû touto cestou zá-
stupcÛm Mûstského úfiadu v Ti‰novû za

projevené blahopfiání a pfiedání dárkÛ
v den 60. v˘roãí uzavfiení na‰eho sÀatku
– v den diamantové svatby, které jsme
se doÏili. Pfiátelské posezení s paní
Fadingerovou a panem Vrzalem nás
velmi potû‰ilo.

ManÏelé Milada a Zdenûk KfiíÏovi

Vydafien˘ kfiest knihy

Nová kniha, nové v˘stavní prostfiedí
a nov˘ Art Periscope (v novém sloÏení),
to byly hlavní devízy sobotního odpo-
ledne dne 1. 12. 2012 pfii kfitu knihy
s názvem Ti‰nov v obrazech a slovech od
autora ZdeÀka Jílka a spol. Akce se ode-
hrála v Restauraci pod Klucaninou

v Ti‰novû, kde za úãasti cca 120 ná-
v‰tûvníkÛ byl pfiipraven nejenom zají-
mav˘ program, ale také v˘stava 29 ob-
razÛ a fotografií s motivy Ti‰nova, které
jsou zachyceny v této nové publikaci.
Mimo dvou hlavních  hostÛ – kmotrÛ
kfitu – Ivana a Jana Svato‰ov˘ch
z Prahy, byli pfiítomni i dal‰í spoluatofii,
v˘tvarníci: malífi Antonín Vojtek
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z Bfieclavi, aÏ z Kolína pfiijela Vlastimila
Babáková, brnûn‰tí malífii Stanislav
Sedláãek, Ivan Kulheim a Jan Hnátek,
z Brna pfiijela také malífika a sbûratelka
hraãek Milada Kollárová, dále zde byli
pfiítomni ti‰nov‰tí v˘tvarníci Jan
Lacina, Jifií Ondra a Miroslav Pavlík,
„dvorní“ fotograf spoleãnosti Art
Periscope a autor v‰ech fotografií v nové
knize Michal Bene‰ a také zpívající spo-
luatorka knihy Vûra Bakalová
s Franti‰kem Kratochvílem. Tato dvo-
jice obohatila celou akci hudebním vy-
stoupením.  Kfiest knihy zavr‰ila pfií-
tomnost ti‰novského místostarosty
Marka Babáka, neboÈ mûsto Ti‰nov se
v˘raznû finanãnû podílelo na jejím vy-
dání. Sponzorsk˘ pfiíspûvek poskytly
i firmy Mertastav, Stavoprogres,
Stavitelství Nûmec, RIGI a KORAL.

Cel˘ program uvádûl autor projektu
Zdenûk Jílek z Art Periscope a na závûr,
kromû bohatého rautu, byla autogra-
miáda 15 pfiítomn˘ch  v˘tvarníkÛ ze
v‰ech 29 spoluatorÛ knihy.

Podûkování za velice zdafiilou akci
náleÏí pfiedev‰ím manÏelÛm Vojan-
cov˘m a celému personálu Restaurace
pod Klucaninou za vzornou pfiípravu,
OÚ Sentice za zapÛjãení panelÛ, fiedi-
teli ZU· v Ti‰novû Tomá‰i Zouharovi za
dovoz a instalaci zvukové aparatury,
panu Pavlu Bortlíkovi za „zachránûnou“
v˘stavu v podobû zapÛjãení zafiízení na

zavû‰ení obrazÛ a v‰em ostatním pfiíz-
nivcÛm Art Periscope za obûtavou v˘po-
moc. Kniha, která zajímav˘m zpÛsobem
mapuje 4letou galerijní ãinnost spoleã-
nosti Art Periscope a která byla vydána
za v˘razné spolupráce s panem Jifiím
Dvofiákem z firmy JABARA, bude k za-
koupení v knihkupectví paní Ra‰kové
za 249,- Kã.

Zdenûk Jílek za spol. Art Periscope

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

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.

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

a DJ Poet Jam
14. prosince od 20.00

Café U Palce
Spolupofiádá Mûstské kulturní stfie-

disko Ti‰nov a Café U Palce.
Vstupné: 60,- Kã.

KPH – Vánoãní koncert
Ti‰novského komorního orchestru

26. prosince v 17.00
kostel sv. Václava

Zazní: Giacomo de Baillon
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– 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.
Vstupné 100,- Kã. Pro dûti, studenty
a seniory 60,- Kã.

P¤IPRAVUJEME
9. ledna – KPH: Pocta Mistru Josefu
Sukovi (velk˘ sál MûKS v 19.00)
11. ledna – francouzsk˘ multi-instru-
mentalista Gill’us (U Palce ve 20.00)
19. ledna – harmonikáfi Václav Koubek
(velk˘ sál MûKS ve 20.00)
24. ledna – Gábina Kolãavová trio
(USA/CZ) (velk˘ sál MûKS v 19.00)

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

V˘stava „Krvavá Vysoãina aneb Po
stopách III. odboje“
2. – 30. prosince 2012

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

Vánoãní podveãer v muzeu
30. prosince 2012 v 18.00

V nedûli 30. prosince od 18 hodin Vás
zveme do muzea na komponovan˘ veãer
vyplnûn˘ pfiíjemnou hudbou a recitací
básní s vánoãní tématikou.
Vstupné dobrovolné

Vánoãní otevírací doba muzea
24. – 26. prosince 2012 – zavfieno
27. – 30. prosince 2012 otevfieno 10 – 18 hod.
31. prosince 2012 – 1. ledna 2013 – zavfieno

Od 2. ledna 2012 bude muzeum novû
otevfieno od úter˘ do nedûle 10 – 17 hod.
a kavárna muzea od 10 do 20 hodin.

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

„Ze soukrom˘ch sbírek sbûratelÛ
na‰eho regionu II.“

3. – 31. prosince
Pokraãování úspû‰né v˘stavy z jara

tohoto roku. Autorovi v˘stavy,
Franti‰ku Vejpustkovi, se podafiilo
shromáÏdit zajímavou kolekci obrazÛ,
z nichÏ mezi nejcennûj‰í patfií díla
Oldfiicha BlaÏíãka, Bohumíra Matala
a Libora VojkÛvky.
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Otevfieno úter˘ aÏ pátek 13 – 17 hod.,
sobota a nedûle 10 – 7 hod. KaÏdou
stfiedu vstup pro vefiejnost zdarma.
Vstupné 20,- Kã, sníÏené 10,- Kã.

P¤IPRAVUJEME
Poster Story II. – fotografie

Jitky Kopejtkové
5. 1. – 28. 2. 2012

V̆ stava velkoformátov˘ch fotografií
strhan˘ch plakátÛ a graffiti.

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 naroze-
ní bude v˘stava Josefa Jambora zapÛj-
ãena a bude pfiipravena nová expozice
jeho díla.

Brnûnská 152
tel.: 549 410 046
kino@kulturatisnov.cz

Silvestrovské promítání pro malé
i velké aneb S krtkem do pohádky

31. 12. 2012 v 17.00
Zveme dûti i dospûlé na netradiãní

silvestrovské promítání v letním kinû.
Je pro vás pfiipraveno pásmo pohá-

dek a na zahfiátí ãaj nebo grog...
Délka pásma pohádek – 60 min.

Vstupné dobrovolné

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.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

UPOZORNùNÍ
Mûstská knihovna bude od 22. 12.

2012 do 1. 1. 2013 UZAV¤ENA.

Univerzita volného ãasu

2. 1., 16. 1. a 30. 1. 2013 v 17.00
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ
– Italská opera 19. a zaãátku 20. století.

8. 1., 9. 1., 22. 1. a 23. 1. 2013
v 17.00 pfiedná‰ky zimního semestru
UVâ – Potfieba vnitfiní krásy a umûní
evropského romantismu.

Salonky

V˘roba keramického
adventního vûnce

V˘roba tuÏkovníku
10. 1. a 24. 1. 2013

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ praktické
dílny. Pokud se vám nelíbí kaÏdoroãní
nabídka keramick˘ch vûncÛ v obcho-
dech, pojìte si s námi  v pfiedstihu vyro-
bit adventní vûnec podle va‰ich pfied-
stav do v˘tvarné a keramické dílny
Veverka ve Veverské Bít˘‰ce pod vede-
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ním Marie Kuãerové. A pokud uÏ vûnec
máte, vyrobte pro sebe ãi svá vnouãata
keramick˘ tuÏkovník.
ve ãtvrtek 10. 1. – v˘roba vybraného v˘-

robku 
ve ãtvrtek 24. 1. – glazování a koneãná

úprava
Sraz pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ: pfied

vlakov˘m nádraÏí Ti‰nov v 8.40 (odjezd
autobusu v 8.56)
Cena obou kurzÛ: 200 Kã

Více informací v Mûstské knihovnû
Ti‰nov nebo na tel.: 549 121 002; poãet
míst je omezen, pfiihla‰ujte se osobnû
v knihovnû nebo na tel.: 549 121 002

Beseda

David ·vejnoha: Uganda – Perla
subsaharské Afriky

24. 1. 2013 v 17.00

Mûstská knihovna Ti‰nov zve v‰echny
pfiíznivce cestování na dal‰í z fiady ce-
stovatelsk˘ch ãtvrtkÛ, tentokrát
s Davidem ·vejnohou. A co v‰echno spo-
leãnû s ním proÏijete?

Cestování terénním autem po jedné
z nejkrásnûj‰ích zemí ãerného konti-
nentu. Scenérie mlÏn˘ch pralesÛ
Bwindi a dechberoucí chvíle s horsk˘mi
gorilami, kter˘ch je na svûtû pouze 670.
Pfiíroda na hranicích s Rwandou
a Kongem a pygmejské vesnice. PrÛjezd
Národním parkem Queen Elizabeth
pln˘m antilop a plavba po kanále
Kazinga s mnoÏstv˘m hrochÛ, bÛvolÛ,
slonÛ a krokod˘lÛ. Lesy Semliki a vul-
kanické prameny. âajovníkové plantáÏe
u mûsteãka Fort Portal a magické vodo-
pády Murchison Falls. Ale také poví-
dání o Ïivotû obyãejn˘ch lidí, dopravû
a kouzelné atmosféfie.

Pfiijìte se zastavit ve vánoãním shonu a vychutnat si atmosféru pfiicházejících svátkÛ.
Program:

9.00 – 12.00 Dílniãka pro dûti (DDM a RC Studánka Ti‰nov – drobné vánoãní dárky)
9.00 – 12.00 Ukázka kováfiského fiemesla (mistr kováfi Jakub Otych, ·lapanice

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, vánoãní punã,
medovina, su‰ené ovoce, vánoãní dekorace i vazby, fiemeslné v˘robky, ‰perky a spous-
ta dal‰ích krásn˘ch vûcí. Obãerstvení nabídne vinotéka Za pecí a restaurace Sklep.

Pofiádá MûKS Ti‰nov spoleãnû s DDM, RC Studánka, ZU· a Gymnáziem v Ti‰novû,
o. s. Za sebevûdomé Ti‰novsko a Podhoráck˘m muzeem – poboãkou Muzea Brnûnska
v Pfiedklá‰tefií.
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Za betlémy do Pfiedklá‰tefií 

Spoleãnost Art Periscope
ve spolupráci s obcí
Pfiedklá‰tefií pofiádají
v prostorách spoleãen-

ského sálu Obecního úfiadu
v Pfiedklá‰tefií jiÏ 4. roãník vánoãní
v˘stavy betlémÛ ze sbírek ãlenÛ
Regionální poboãky JiÏní Moravy âes-
kého sdruÏení pfiátel betlémáfiÛ o. s. ko-
nanou u pfiíleÏitosti 10. v˘roãí jejího
zaloÏení.

Bude zde k vidûní mimo jiné
i „brouãkovsk˘“ betlém pfiedsedy po-
boãky Miroslava Andrleho z Poliãky, v˘-
bûr ze ‰estiset kusové sbírky Libora
Pi‰tûlky ze ·vábenic, nejlep‰í exponáty
ze sbírek Nadi Parmové z Blanska,
Jarmily JankÛ z Brna, Jarmily Schuste-
rové ze ·aratic, manÏelÛ Jílkov˘ch
z Ti‰nova a fiada dal‰ích.  Ke kvalitû v˘-
stavy pfiispûjí i regionální vystavující,
jako napfi. Josef Kejda ze Skfiináfiova,
Marie Czepová z Drásova, Antonín Srba
ze Îelezného, Jana Svobodová
z Drásova, Dana Partyková z Brna,
Waltr Baxa z Doubravníka, Petr
Novotn˘ z âebína, z Ti‰nova dále
Monika Chlupová Fruhwirtová, Jana
Pafiízková, Jifií Ondra a dal‰í. Novinkou
leto‰ní v˘stavy bude i moÏnost zakou-
pení rÛzn˘ch druhÛ betlémÛ, od papíro-
v˘ch vystfiihovacích, skládacích nebo
vánoãních pfiání, pfies puzzle a figurkové
betlémy, aÏ po keramické so‰ky a vyfie-
závané betlémky z olivového dfieva.
Z technick˘ch dÛvodÛ potrvá tato v˘sta-
va pouze od 15. – 22. 12. 2012 a její za-
hájení s bohat˘m kulturním programem
bude v sobotu 15. prosince ve 14.00 ho-
din. Pfiijìte se podívat na mimofiádn˘
v˘bûr betlémÛ z celého JM kraje.

Zdenûk Jílek
za spol. Art Periscope

Betlémsk˘ pfiíbûh opût
oÏije v Ti‰novû

Jistû uÏ vy v‰ichni ãtenáfii
Ti‰novsk˘ch novin Ïijete atmosférou
pfiicházejících Vánoc. Tyto svátky nejsou
ov‰em jen ãasem cukroví, dárkÛ a ro-
dinné pohody. Pfiipomínají pfiíbûh, kter˘
se pfied 2 000 let udál v izraelském
mûstû Betlémû. Budete-li tedy po ·tû-
pánu unavení z koukání na televizi
a jídla, máme pro vás jednu zajímavou
pozvánku. Ve ãtvrtek 27. 12. 2012 v 17
hodin se na ti‰novském námûstí znovu
odehraje onen velk˘ pfiíbûh, kter˘ dává
cel˘m vánoãním svátkÛm smysl. A bude
to v obrazech vskutku Ïiv˘ch. Marie
s Josefem pfiichází do Betléma a nachází
jen skromné ubytování ve stáji, kde se
ale vzápûtí narodí miminko a ne jen tak
ledajaké – tohle dítû zmûní cel˘ svût.
Stfiedem nebes letí andûl oznamující

radostnou novinu a past˘fii i mudrcové
z v˘chodu se vydají je hledat, aby se mu
poklonili. Îe si to nedovedete u nás
v Ti‰novû pfiedstavit? Pfiijìte se tedy po-
dívat na námûstí a snad se nám podafií
vám tu slavnostní atmosféru pfiiblíÏit.
Tû‰it se mÛÏete nejen na zmínûné pas-
t˘fie se sv˘mi oveãkami a svatou rodinu,
ale vûfite, Ïe i ten andûl pfiiletí, aby nám
v‰em hlásil, co velikého se v Betlémû
stalo. To v‰echno bude dokresleno Ïiv˘m
zpûvem a tak doufáme, Ïe vy i va‰e dûti
budete odcházet pohlazeni na du‰i.
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MaÀáskové divadlo
v Îelezném

Centrum Ráãek Îelezné si srdeãnû
dovoluje pozvat dûti i dospûlé na diva-
delní pfiedstavení „Vánoce v lese“ dne
15. 12. 2012 v 15.30 hod. v kulturním
domû v Îelezném. Hraje maÀáskové
divadlo Oveãka z Ti‰nova. 
Vstupné dobrovolné.

Zapomenut˘ spisovatel
Josef Soukal

Ve stínu mnoha v˘tvarníkÛ pÛsobí-
cích na Ti‰novsku zÛstávají spisovatelé,
ktefií jsou oproti nim v men‰inû.
PfiipomeÀme v‰ak alespoÀ autora nûko-
lika desítek historick˘ch románÛ
J. F. Karase, autora sociálních témat
Josefa Uhra nebo z tûch mlad‰ích pro-
zaika Jifiího Jobánka.

K tûm, ktefií stáli jakoby na okraji li-
terárního dûní, patfií spisovatel a uãitel
Josef Soukal, kter˘ se narodil 1. listo-
padu 1852 v Podmûstí u Proseãe
a zemfiel v Ti‰novû 5. ãervna 1928.
Na studiích v Poliãce a Praze se u nûho
projevil literární talent, a tak pfiispívá
do nûkter˘ch ãasopisÛ, pfiedev‰ím se
‰kolskou tématikou.  Po studiích ho ãe-
kala uãitelská dráha. PÛsobí nejprve

v Janovicích, poté ve StfiíteÏi na
Bystfiicku a od roku 1888 dlouhá léta
na ‰kole v Boraãi, kde vystfiídal uãitele
Benedikta Glötzera, autora Památné
knihy obce Boraãe a okolí.

I pfii svém uãitelském povolání se
vûnoval literární ãinnosti. Patfiil ke
generaci, která v 70. letech 19. století
usilovala o povznesení venkovského ãlo-
vûka a byl jedním z posledních z gene-
race buditelÛ.

Z Boraãe jezdíval pravidelnû jeden-
krát mûsíãnû do Brna, kde nav‰tûvoval
univerzitní knihovnu, ale také rÛzné
nakladatele a pfiátele spisovatele, se
kter˘mi rád posedûl v kavárnû. St˘kal
se napfi. s dr. Vladimírem Helfertem
a jeho paní, protoÏe jejich rodina jezdí-
vala do Boraãe na letní byt.

Pfiátelství ho pojilo také s mlad˘m
Josefem Uhrem, jehoÏ literární talent
objevil. Pfiivádûl ho ke studiu a psaní
a také mu finanãnû vypomáhal. Josef
Uher v jejich rodinû nacházel pfiátelské
prostfiedí.

Dcera Josefa Soukala ZdeÀka (pro-
vdaná Hádková) vzpomíná na svého
otce takto:...„Byl to ãlovûk tich˘, praco-
vit˘, s pevn˘m rozvrhem práce a stále
zahlcen˘ do sv˘ch papírÛ“.

Josef Soukal psal nejen poezii, ale
také prózu, ovlivnûn tvorbou Vítûzslava
Hálka. Tak jako J. F. Karas, také on se
vûnoval historick˘m tématÛm, napfi.
o rodu Pern‰tejnÛ.  Îil mimo kulturní
dûní a zfiejmû také zatrpkl, protoÏe
nedo‰el uznání, po kterém cel˘ Ïivot
touÏil. Brnûnská intelektuální spoleã-
nost ho mezi sebe nepfiijala tak, jak si
pfiál a ani ti‰novská malomû‰Èácká spo-
leãnost si k nûmu nena‰la cestu.

Miroslav Pavlík
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V˘stavy
Datum Akce Místo
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
2. 12. – 30.12. V̆ stava „Krvavá Vysoãina aneb Muzeum mûsta Ti‰nova

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

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
13. 12. Krev a písek Filipín – beseda MûK Ti‰nov 17.00 MûK Ti‰nov
14. 12. Klubov˘ veãírek – Bob Mouser Café U Palce 20.00 MûKS a Café

orchestra + DJ Poet Jam U Palce
15. 12. Vánoãní trhová slavnost nám. Míru 8.00 více pofiadatelÛ

– 12.00
15. 12. Vánoce v lese – pohádka Kulturní dÛm 15.30 Centrum Ráãek

pro dûti Îelezné Îelezné
17. 12. Posezení u cimbálu DPS Králova 16.00 CSS Ti‰nov
19. 12. Vystoupení dûtí DPS Králova 14.15 CSS Ti‰nov

Z· Dolní Louãky
20. 12. Vystoupení dûtí Z· Smí‰kova, DPS Králova 14.15 CSS Ti‰nov

Ti‰nov
26. 12. Vánoãní koncert TIKO – KPH Kostel 19.00 MûKS

sv. Václava
27. 12. Îiv˘ betlém nám. Míru 17.00
29. 12. Vánoãní koncert Kostel Lomnice 17.00 Mûstys Lomnice
30. 12. Vánoãní podveãer v muzeu Muzeum mûsta 18.00 Muzeum mûsta

Ti‰nov Ti‰nov
31. 12. Silvestrovské promítání letní kino 17.00 MûKS Ti‰nov

pro malé i velké
1. 1. Novoroãní ohÀostroj nám. Míru 0.30 mûsto Ti‰nov
9. 1. Pocta Mistru Josefu Sukovi velk˘ sál 19.00 MûKS

– KPH MûKS
11. 1. Gill’us – francouzsk˘ Café U Palce 20.00 Café U Palce,

multi-instrumentalista MûKS
12. 1. Den otevfien˘ch dvefií v nov˘ch RC Studánka, RC Studánka

prostorách RC Studánka Riegrova ul.
19. 1. Václav Koubek – harmonikáfi velk˘ sál MûKS 20.00 MûKS
24. 1. Gábina Kolãavová trio velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS
24. 1. Uganda – Perla subsaharské MûK Ti‰nov 17.00 MûK Ti‰nov

Afriky – beseda
25. 1. Povídání o Zambii DPS Králova 14.00 CSS Ti‰nov

s Jaroslavem Zaãalem
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Sny jsou od toho, aby
se plnily

KaÏd˘ z nás má 
jistû své sny.
Nûkdy staãí jen
snít a ãekat, co se
stane. Jindy je 

tfieba za sv˘m snem jít. ·kolní flor-
balové druÏstvo chlapcÛ Z· Ti‰nov
Smí‰kova se snaÏilo tfii roky postoupit
do krajského kola. VÏdy se v okrese na-
‰el nûkdo, kdo nám na‰e plány pfiekazil.

Florbal je dnes na ‰kolách populár-
ním sportem. V okrskovém kole se pot-
kalo v kategorii star‰ích ÏákÛ dokonce
10 druÏstev.

Po dvou jasn˘ch vítûzstvích ve sku-
pinû pfii‰lo drama, které ãásteãnû zavi-
nila sama trenérka. Ale kluci dokázali,
Ïe nûkdy je tfieba podrÏet i trenéra
a s trochou ‰tûstí, které tentokrát stálo
pfii nás, se nám podafiilo postoupit ze
skupiny z prvního místa. Ve finálovém
zápase jsme se utkali s Gymnáziem
Ti‰nov, které jsme porazili 4:0.

Do okresního kola jsme odjíÏdûli
nervózní a odhodlaní udûlat v‰e pro po-
stup dále. A svûte div se, podafiilo se.
Skvûl˘ t˘mov˘ v˘kon, zodpovûdná hra
a tréninková píle nám pfiinesly zaslou-
Ïené vítûzství.

Stali jsme se pfieborníky okresu

Brno – venkov. 15. ledna pojedeme bojo-
vat do krajského kola ve Slavkovû a ur-
ãitû se jen tak nedáme, i kdyÏ konku-
rence bude uÏ velmi silná.

·kolu reprezentovali: ·tûpán ·pa-
ãek, Adam Koláfi, Adam Spurn˘, Luká‰
Jelínek, Martin Urbánek, Pavel ·tulpa,
Damián Matis, Ale‰ Brázda, Patrik
Fabián, Jakub Králík, Patrik Kos,
David Kovafiík.

Snad bude úspûch motivovat i dal‰í
‰kolní druÏstva. Dûkujeme za skvûlou
reprezentaci ‰koly a pfiejeme hodnû dal-
‰ích sportovních úspûchÛ bûhem celého
‰kolního roku.

vd

Knihy mého srdce 2012

V leto‰ním roce si pfiipomínáme
100. v˘roãí narození jednoho z nejv˘-
znamnûj‰ích ãesk˘ch v˘tvarníkÛ dvacá-

15. – 22. 12. Vánoãní v˘stava betlémÛ OÚ Pfiedklá‰tefií
3. – 31. 12. „Ze soukrom˘ch sbírek sbûratelÛ Galerie JamborÛv dÛm

na‰eho regionu II.“
5. 1. – 28. 2. Poster Story II. – fotografie Galerie JamborÛv dÛm

Jitky Kopejtkové
9. 12. – 20. 1. Pfiaìte, pfiaìte pfiadulenky Podhorácké muzeum v Pfiedklá‰tefií
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tého století  Jifiího Trnky a 105. v˘roãí
narození jedineãné ‰védské autorky
knih pro dûti Astrid Lindgrenové. Knihy
mého srdce se tedy letos t˘kaly právû
tûchto dvou vynikajících osobností.

Mûstská knihovna Ti‰nov ve spolu-
práci se Z· Ti‰nov, Smí‰kova uspofiá-
dala jiÏ tradiãnû spoustu zajímav˘ch
aktivit vûnovan˘ch zmiÀovan˘m auto-
rÛm. Konala se beseda o Ïivotû a díle
Jifiího Trnky s paní ·ikolovou a pro-
bûhlo poutavé povídání s promítáním
fotografií z rodné zemû Astrid
Lindgrenové v podání Mgr. Aleny
Adamcové. Îáci literárnû-dramatického
oboru ZU· v Ti‰novû pfiedvedli vystou-
pení JiÏní louka plné fantazie a nápadÛ.
V prostorách knihovny byla uspofiádána
v˘stava rozsáhlého díla J. Trnky a kou-
zeln˘ch loutek a hraãek ze sbírky

Milady Kollárové. Závûr projektu neod-
myslitelnû patfií setkání nad knihou pfii
spoleãném ãtení, ve kterém mûli Ïáci
Z· Smí‰kova  moÏnost  pfiedvést své
ãtenáfiské umûní a ukázat lásku k lite-
ratufie.

Jako host byl tentokrát pozván herec
Martin Hru‰ka, kter˘ dûtem pfieãetl
ukázku z knihy Franti‰ka Hrubína
Pohádka o Kvûtu‰ce ilustrovanou Jifiím
Trnkou.

Leto‰ní 9. roãník Knih mého srdce
probûhl jako vÏdy v klidném a tvofiivém
duchu. Je nutno podûkovat v‰em, ktefií
se na projektu podíleli. Obzvlá‰È velké
podûkování patfií paní Marii ·ikolové,
bez níÏ by se tato krásná akce neusku-
teãnila.

Mgr. Petra KfiíÏová
Z· Ti‰nov, Smí‰kova

RC Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

RC Studánka pfieje sv˘m rodiãÛm,
dûtem, pfiátelÛm a pfiíznivcÛm
krásné proÏití vánoãních svátkÛ,
bohatého JeÏí‰ka a vesel˘ vstup do
nového roku 2013!

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,- Kã.
Nutná rezervace pfiedem: na tel. 737

514 332 ·paãková ZdeÀka, e-mail: spac-
kovazdenka@seznam.cz.

Pfiijìte mezi nás!!!
Vítáme aktivní rodiãe, ktefií budou

s námi vytváfiet program v na‰em ob-
ãanském sdruÏení. Nabízíme krouÏky
pro rodiny s dûtmi a hledáme v˘pomoc
k na‰im stávajícím vedoucím.

Máte zájem se zapojit do provozu na-
‰eho Rodinného centra? Máte nápad, co
a jak byste mohli u nás realizovat?
Nûjak˘ krouÏek ãi aktivitu pro rodiãe
s dûtmi, rodiãe nebo jen dûti? Jejich po-
doba záleÏí na Va‰í fantazii. Bez ohledu
na to, zda máte v tomto smûru nûjakou
zku‰enost. Staãí chuÈ se zapojit.

V lednu zaãínáme v nové budovû na
Riegrovû ulici ã. p. 318, v budovû b˘va-
l˘ch jeslí.
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Hledáme:
1. rodiãe, ktefií se budou podílet na den-

ním bûÏném provozu
2. rodiãe, ktefií povedou stávající krou-

Ïek pro rodiãe nebo rodiãe s dûtmi
3. rodiãe, ktefií pfiijdou s vlastním nápa-

dem na nûjakou ãinnost
V pfiípadû zájmu kontaktujte

Moniku Kri‰tofovou na telefonu: 608
878 101, e-mailu: mokri@email.cz.

Více informací o na‰em sdruÏení
a nabízen˘ch krouÏcích naleznete na
na‰ich webov˘ch stránkách: www.stu-
danka-tisnov.cz.

RC Studánka je zde pro Vás.
Hlídání v RC Studánka

– Potfiebujete nastoupit do práce?
– Va‰e dítko nebylo pfiijato do M·?
– Nemáte hlídací babiãku?
– Potfiebujete si zajít nakoupit ãi k lékafii?

Pro kaÏdodenní péãi vyuÏijte na‰e
„Jezírko“ – zafiízení pro dûti od 2 do 5
let, kde je v dobû od 7 do 16 hodin pohlí-
dají zku‰ené peãovatelky. Kapacita
Jezírka je‰tû není naplnûna, stále se
mÛÏete pfiihla‰ovat!

Pro individuální péãi kdykoliv
a tfieba i u Vás doma slouÏí „plánované“
nebo „pfiíleÏitostné" hlídání. Podrobné
informace o v‰ech typech hlídání, vãetnû
pfiihlá‰ek, naleznete na www.studanka-
tisnov.cz.

Pfiihlá‰ky zasílejte na e-mail: m.vy-
plasilova@email.cz, kontaktní telefon:
775 050 558.

Pfiipravujeme na leden 2013:
Den otevfien˘ch dvefií v nov˘ch pro-

storách na Riegrovû ulici v sobotu 12. 1.
2013.

Kurz kouãinku pátek a sobota
18. a 19. 1. 2013.

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

Posezení u cimbálu
17. 12. od 16 hodin
Cimbálová muzika
Tomá‰e Zouhara za-

hraje v jídelnû DPS Králova. Vstupné
dobrovolné.

Vystoupení dûtí
19. 12. od 14.15 hod. v jídelnû DPS
Králova. Zahrají a zazpívají dûti ze
Z· Dolní Louãky.

20. 12. od 14.15 hod. v jídelnû DPS
Králova zazpívají koledy dûti ze
Z· Smí‰kova Ti‰nov.

17. 1. – náv‰tûva v˘stavy fotografií
Milo‰e Neãi v Muzeu mûsta Ti‰nova
(MüllerÛv dÛm). Cena 65,- Kã. Odjezd
od budovy DPS Králova ve 13.00 hod.
– podle poãtu zájemcÛ buì autem nebo
autobusem.

25. 1. – Povídání o Zambii
s Jaroslavem Zaãalem – od 14.00 hod.
v jídelnû DPS Králova.

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

Zamûstnanci Centra sociálních
sluÏeb Ti‰nov pfiejí v‰em klidné
a pohodové vánoãní svátky
a úspû‰n˘ rok 2013.

Leto‰ní ocenûní Spoleãnost
pfiátelská rodinû

KampaÀ Spoleãnost pfiátelská ro-
dinû je zamûfiena na posílení rodiny ve
spoleãnosti a na podporu prorodinné po-
litiky. Chceme tak upozornit a zvefiejnit
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pfiíklad tûch, kdo pfiispívají ke zlep‰o-
vání podmínek Ïivota rodin, napfiíklad
v podobû nabídky bezbariérového pro-
stfiedí, rodinn˘ch slev, snahou o zacho-
vání zdravého Ïivotního prostfiedí a po-
dobnû.

Letos bylo navrÏeno rodiãi a uÏiva-
teli z regionu Ti‰novsko na ocenûní
6 spoleãností rÛzného zamûfiení:
– Albert Ti‰nov
– Cukrárna a kavárna Diana
– DÛm dûtí a mládeÏe Ti‰nov
– Cherry Pfiedklá‰tefií – cukrárna
– Podhorácká restaurace
– Style sport II

O udûlení certifikátu Spoleãnost
pfiátelská rodinû rozhodovala porota
sloÏená ze zástupcÛ z fiad zastupitelÛ
mûsta a rodiãÛ: Jan Schneider – sta-
rosta mûsta Ti‰nova, ZdeÀka Dohnál-
ková – ãlenka rady mûsta, Renata
Pleskaãová – pfiedsedkynû V˘boru
KPSS, za RC Studánka se zúãastnili
Kamila Marková ·evãíková, ªubica
Kubicová, Monika Kri‰tofová a Tomá‰
Lau‰man.

Porota uznala dÛvody uvedené
v návrzích na ocenûní Spoleãnost pfiátel-
ská rodinû u tfií organizací:
CUKRÁRNA A KAVÁRNA DIANA
– Koráb 133 – kromû vstfiícného jednání
s rodinami  zde nabízí dûtsk˘ koutek,
pfiebalovací pult a bezbariérov˘ pfiístup.
DÒM DùTÍ A MLÁDEÎE TI·NOV
– Riegrova 312 – rodiãe, ktefií nemají
moÏnost hlídání v dobû prázdnin a mají
prarodiãe daleko, mohou vyuÏívat pfií-
mûstské tábory. Zdej‰í vedoucí jsou pfiá-
tel‰tí a mají individuální pfiístup ke kaÏ-
dému dítûti. SvÛj voln˘ ãas zde mohou
trávit nejen dûti a mládeÏ, ale i dospûlí
na rÛzn˘ch kurzech a zájmov˘ch krouÏ-
cích. Nakonec je v návrhu uvedena také
dlouholetá spolupráce s RC Studánka.

STYLE SPORT II
– Dvofiákova 66 – prodejna má bezba-
riérov˘ vstup, je zde moÏnost parkování
koãárkÛ pfied prodejnou, na chodbû,
ãi pfiímo v prodejnû. U vchodu zaujmou
dûti rybiãky v akváriu, uvnitfi je k dis-
pozici krabice s hraãkami. Zákazníky
obsluhují milé prodavaãky, které se
vûnují dûtem, zatímco si rodiãe zkou‰í
zboÏí.

Michaela Neãasová,
Rodinné centrum Studánka o. s.

SdruÏení SCAN pracuje
s dûtmi z dûtského domova

T˘mu SdruÏení
SCAN se i v roce
2012 podafiilo

shromáÏdit finanãní prostfiedky ze stát-
ních (M·MT) a krajsk˘ch (JMK) zdrojÛ
na program pro dûti z Dûtského domova
v Ti‰novû. Dvojice psychologÛ, která se
s dûtmi setkává pravidelnû v období od
ãervna do prosince, k setkáním vyuÏívá
mimo jiné i prostory SdruÏení SCAN na
námûstí Míru v centru Ti‰nova. Oproti
minulému roku, kdy se program zamûfiil
na star‰í dûti stojící na prahu odchodu
z dûtského domova, se letos vûnujeme
pfied‰kolákÛm a mal˘m ‰kolákÛm.
Cílem programu je, aby dûti získaly po-
vûdomí o nebezpeãí, se kter˘m se mohou
potkat a dokázaly se mu ubránit nebo
dokonce vyhnout. Souãástí programu je
praktick˘ nácvik bezpeãného pohybu ve
mûstû, rozvoj sociálních dovedností
a podpora zdravého Ïivotního stylu.
Cílem projektu je i seznámení dûtí s ri-
ziky, které s sebou pfiiná‰í uÏívání návy-
kov˘ch látek. Zamûfiujeme se zejména
na prevenci koufiení a uÏívání alkoholu,
kter˘mi jsou dûti ohroÏeny ve zv˘‰ené
mífie. Aktivity jsou voleny tak, aby dûti
zaujaly. KaÏd˘m setkáním si potvrzu-
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jeme, Ïe prostfiednictvím vlastního zá-
Ïitku si dûti odná‰ejí víc neÏ z dlouhého
povídání. Pfiehrávání scének a trénink
dovedností v reálném prostfiedí mûsta
Ti‰nova ani zdaleka nepfiipomíná kla-
sickou ‰kolu. Dûti se na setkání tû‰í a do
vût‰iny aktivit jdou s chutí.

Deset setkání a víkendov˘ pobyt ur-
ãitû nezajistí to, Ïe se dûti v‰em rizikÛm
vyhnou. Mohou v‰ak doplnit a roz‰ífiit
kaÏdodenní práci pedagogÛ, uãitelÛ
a dal‰ích dospûl˘ch, ktefií se dûtem
vûnují.

Za t˘m SdruÏení SCAN
Mgr. Smutná, Mgr. Zaplatilová

a Mgr. RÛÏiãka / www.scan-os.cz

SdruÏení SCAN hledá do zafiízené
pracovny (kanceláfie) s v˘bornou do-
stupností na námûstí Míru v centru
Ti‰nova dal‰í organizaci nebo jednot-
livce k podílení se na vyuÏívání pra-
covny a na nákladech na nájem.
Informace u Mgr. Smutné na tel. ã. 734
333 658.

PF 2013

V‰em na‰im pfiíznivcÛm pfiejeme
v roce 2013 dostatek zdraví tûlesného

a v mezích moÏností
i du‰evního.

Dobr˘m lidem
pfiejeme i to,
aby je v tomto
roce doprová-
zela dobrá ná-
lada, optimis-
mus, láska

a pohoda a aby se jim obloukem vy-
hnuly vûci nepfiíjemné.

V̆ bor STP Ti‰nov

Betlémské svûtlo 2012

Jak je jiÏ skautskou tradicí
i letos budou mladí lidé
z vût‰iny evropsk˘ch státÛ
rozváÏet v‰em lidem dobré

vÛle plamínek pokoje a míru
– Betlémské svûtlo.

V leto‰ním roce pfiedávání plamínku
pfiipadá na nedûli 23. prosince. Díky
ti‰novsk˘m skautÛm bude plamínek
k dispozici po v‰ech m‰ích v Ti‰novû
(zaãínají v 6.35 a v 8.45) a Pfiedklá‰-
tefií (zaãátek v 10.00).

Ve stejn˘ den (tj. 23. prosince 2012)
bude moÏnost napálit si Betlémské
svûtlo i mezi 14 a 16 hodinou v klu-
bovnû ti‰novsk˘ch skautÛ na ulici
Kuk˘rna ã. 40 (u autobusové zastávky
ze smûru od Lomniãky).

Poslední moÏností k napálení pla-
mínku je dne 24. prosince 2012 mezi
12:30 a 13:00 na námûstí pfied rad-
nicí.

Novodobá tradice putování Betlém-
ského svûtla pfiichází z Rakouska. KdyÏ
v rakouském mûstû Linz pfied pár lety
pfiem˘‰leli, jak obohatit televizní akci
na pomoc tûlesnû postiÏen˘m dûtem,
pfii‰li na jedineãn˘ nápad. Pfied
Vánocemi poslali letadlem do Betléma
tûlesnû postiÏené dítû, které v bazilice
Narození pfii jesliãkách odpálilo z vûã-
ného svûtla plamínek a vzápûtí jej leta-
dlem pfiivezlo do Linze. Tam se jej ujali
místní skauti, ktefií svûtlo ‰tafetovû
rozná‰eli po celém Rakousku. Po pádu
totalitních reÏimÛ v Evropû, po roce
1990 si v domluven˘ den skauti dová-
Ïejí tento plamínek do sv˘ch zemí
a dále jej ‰ífií.

Libor Novotn˘
(Junák Ti‰nov)
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Futsal – podûkování

UÏ hezkou fiádku let je nejvût‰í halo-
vou sportovní akcí v Ti‰novû. Pfies niÏ‰í
soutûÏe aÏ do II. ligy do‰la parta, která
pÛvodnû jen pro zábavu tento sport za-
ãala provozovat. Nároky byly vy‰‰í, jak
na v˘konnost, tak pro ekonomické zá-
zemí. I to je dÛvod, proã sezóna 2012/13
ve skupinû „V˘chod“ má o jednoho
úãastníka ménû.

Îe pokraãuje dál liga v Ti‰novû patfií
upfiímné podûkování celému realizaã-
nímu t˘mu, kter˘ dokázal v‰e potfiebné
zajistit a nám fanou‰kÛm zpfiístupnit
nádhernou, doslova strhující sportovní
podívanou.

Pochopitelnû bez schopn˘ch aktérÛ
tûchto nelítostn˘ch a mnohdy vyãerpá-
vajících bojÛ by nebylo moÏné vÛbec
soutûÏ absolvovat. Tady je nutné kolek-
tivu Jifiího Pavlíãka sdûlit hlubokou po-
klonu. Pocity hrdosti na to, Ïe Kvûtnice
Ti‰nov ‰ífií dobré jméno aÈ uÏ v Ostravû,
Tfiinci, Havífiovû, Chocni atd. jsou ve-
liké. Na‰i soupefii se tû‰í nejen na spor-
tovní vystoupení, ale i na zázemí v hle-
di‰ti, které Ïádn˘ klub II. ligy nemá. To
je dal‰í aspekt patfiící k futsalu
v Ti‰novû.

Upoutávkov˘ plakát v na‰í hale, kte-
r˘ smûruje podûkování samotn˘ch hrá-
ãÛ právû „Nejlep‰ím fandÛm v II. lize“ je
plnû na místû. ProtoÏe v tomto roce uÏ
na‰e muÏstvo na domácí pÛdû neuvi-
díme, je moÏnost, jak uÏ sdûluje vedení
Kvûtnice, spolu s hráãi absolvovat auto-
busov˘ zájezd 14. prosince do Ostravy,
kde bude soupefiem na‰eho muÏstva
V·B. Na domácí utkání si musíme poã-
kat aÏ do 12. ledna 2013 – soupefiem
bude Lí‰eÀ.

S pfiáním ne „Na vûãné ãasy“, ale na
dlouho aÈ vydrÏí to vzájemné pouto

hráãÛ a ‰irokého zázemí v hledi‰ti je
i tohle malé podûkování!

-pak-

Kopaná – podzim
a I. B tfiída

Nebude snad ‰kodit malé pfiedvá-
noãní ohlédnutí za polovinou roãníku
12/13 ze strany jednoho z ãetn˘ch vûr-
n˘ch pfiíznivcÛ AFK Ti‰nov.

PrÛbûÏné 5. místo v tabulce a 6 bodÛ
na vedoucí celek z Podolí je pfiíjemné
a mnoh˘m i oku lahodící. Je tu ale zají-
mavá a velice zaráÏející skuteãnost, Ïe
domácí zápasy byly doslova ‰okující.
·est zápasÛ doma vyneslo 6 bodÛ
a skóre 7:11. BliÏ‰ím rozborem 2 vítûz-
ství, pomûr branek 7:0 a 4 prohry s po-
mûrem branek 0:11!!! Zde je ten problém
u domácích zápasÛ, vÏdy je na jedné ãi
druhé stranû psaného pomûru branek
zajímavá NULA!

Radost fanou‰kÛ a nakonec i hráãÛ
pfii domácích bojích nevelká, v desetile-
tém pfiehledu nejhor‰í podzimní ãást.
O to ale vût‰í byly ovace a vítûzné po-
kfiiky hostÛ v kabinû po zápasech.
Radovaly se u nás ·vábenice, Sobû‰ice,
Kohoutovice a Lipovec. Vûfite, nevûfite,
bylo mi aÏ líto tûch na‰ich klukÛ, ktefií
v‰e museli doslova pfietrpût. To uÏ sport
pfiiná‰í a nûkdy aÏ vrchovatou mûrou.

Pohled na tabulku a uÏ zmínûné
5. místo po 13. kolech ale sdûluje nûco
víc neÏ domácí 4 prohry. Neuvûfiiteln˘ch
5 v˘her na hfii‰tích soupefiÛ zase bylo
pfiíãinou toho, Ïe v kabinách hostujícího
AFK Ti‰nov bylo veselo. Domácí
Medlánky, Rousínov, âebín, Svratka
a Blansko – tam v‰ude bylo hrobové
ticho. Nepopsatelné pocity z vítûzn˘ch
venkovních zápasÛ proÏívali pochopi-
telnû i pfiíznivci AFK Ti‰nov – uÏ známé
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TJFTF! A plusové 3 body mluví za v‰e.
Prohry v Podolí a Bohdalicích, to byly
uãebnicové pfiíklady toho, Ïe pánové
v ãerném hávu s pí‰Èalkou dokáÏí neu-
vûfiitelné vûci.

Jedno je ale jisté, Ïe v polovinû se-
zóny 2012/13 je AFK Ti‰nov pod vede-
ním Martina Pilného velice úspû‰n˘m
kolektivem. Musíme si také uvûdomit,
Ïe se ãasto bojovalo na dvou frontách
(fotbal + futsal). Dafiilo se zatím více
venku neÏ doma. Lze jen doufat, Ïe ta
pohodová venkovní podzimní jízda se
v jarní ãásti pfienese i na domácí hfii‰tû
a kabiny hostÛ na Ostrovci budou v ti-
chosti naslouchat vítûzn˘m bojov˘m
chorálÛm AFK Ti‰nov.

To je jistû pfiání v‰ech pfiíznivcÛ ko-
pané, aby rok 2013, první po stoletém
trvání tohoto sportovního odvûtví
v Ti‰novû, byl úspû‰n˘.

-pak-

Brnûnsk˘ bûÏeck˘ pohár

Podzimní a zimní mûsíce jsou ty-
pické pro pfiespolní a silniãní bûhy.
Nejvût‰í úãast má jiÏ dlouhodobû
Brnûnsk˘ bûÏeck˘ pohár, coÏ je 10díln˘
seriál bûhÛ v okolí Brna. První závody
probûhly 17. 11. v Jehnicích a 1. 12.

v Okrouhlé. A mezi 950! bûÏci se dobfie
ukazují ti‰nov‰tí závodníci. Markéta
Havlátová v mlad‰ích Ïákyních dobûhla
3. v Okrouhlé, Dufek 8., Seberová 10.,
Sobotka 11., Havlát 15. a Souãková 31.
Dal‰í závod pokraãuje v Syrovicích
26. 12.

M. S.

Kynologick˘ klub Ti‰nov

V kaÏdém roce pofiádá Kynologick˘
klub Ti‰nov tfii klubové závody ve dvou
kategoriích – A pro pokroãilé psovody
a B pro mladé psy a zaãáteãníky. Z ka-
tegorie A se pak seãtením dvou nejlep-
‰ích umístûní kaÏdého psovoda urãí cel-

kov˘ vítûz pro dan˘ rok. Leto‰ního roã-
níku se zúãastnilo celkem 14 psovodÛ
v kategorii A. Celkov˘m vítûzem se díky
dvûma vítûzstvím zaslouÏenû stala
Erika Pavelková s chodsk˘m psem
Elroyem z Bor‰ova, druhé místo patfií
Bofiku Formánkovi a Amálce Bochus
(chodsk˘ pes), ktefií mají na kontû jedno
vítûzství a jedno druhé místo a tfietí
pfiíãku obsadila Hana ·tenclová s jezev-
ãíkem Matesem, druh˘m a tfietím mís-
tem. Dûkujeme tímto i na‰im pfiispûvo-
vatelÛm, pfiedev‰ím firmû Husse, která
provázela cel˘ leto‰ní roãník.

Hana ·tenclováSourozenci Havlátovi
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Vzpomínky

Dne 13. 12. uplynulo 10 let, co nás na-
vÏdy opustil ná‰ milovan˘ manÏel a ta-
tínek pan FRANTI·EK HYTYCH.
Stále s láskou vzpomínají manÏelka
a dcery s rodinami.

Dne 29. 12. tomu bude dlouh˘ch 32 let,
co nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘ syn
a bratr pan PAVEL KOS. Stále vzpomí-
nají tatínek a dcera s rodinou. Kdo jste
jej znali, vzpomeÀte s námi.

Prázdn˘ je domov, smutno je v nûm,
chybí‰ nám, tatínku, chybí‰ nám v‰em.

Dne 25. 11. uplynul
7. rok od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ dra-
h˘ manÏel, tatínek a dû-
deãek pan BOHUMÍR
BOGNER. Stále vzpomí-
nají a za tichou vzpomín-

ku dûkují manÏelka a dcery s rodinami.

AFK Ti‰nov

dûkuje za pfiízeÀ v‰em pfiíznivcÛm,
fanou‰kÛm a sponzorÛm.

Souãasnû pfieje pfiíjemné proÏití

svátkÛ vánoãních a ‰Èastn˘ a vesel˘
nov˘ rok v‰em ãlenÛm AFK Ti‰nov.
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Inzerce

Byt 1+KK voln˘ od 1.1.2013. Cena
5 900 Kã/mûsíãnû  v cenû sluÏby, inter-
net, TV, pouze pro jednu osobu, bez zví-
fiat. Tel. kontakt: 603 894613

Pronajmu RD Ti‰nov, voln˘ od 1. 1. 2013.
GaráÏ, zahrada. Tel.: 737 022 105

Pronajmu patro RD v Nedvûdici.
Nájem 5 000,- Kã + el. Tel.: 777 050 554

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

Dne 19. prosince uplyne ãtvrt˘ smutn˘
rok, kdy nás navÏdy opustil manÏel,
tatínek, dûdeãek pan JOSEF REÎN¯.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka
a synové s rodinami.

15. prosinec je dnem, kdy
nás pfied ãtyfimi roky
opustila na‰e drahá
manÏelka, maminka, ba-
biãka a prababiãka paní
VùRA ROHÁâOVÁ.
Za upfiímnou vzpomínku

dûkují manÏel, dcera a syn s rodinami.

Dne 20. prosince 2012
uplyne rok pln˘ bolesti
a smutku, kdy nás 
navÏdy opustil pan 
PAVEL ·ENK¯¤
z Heroltic. VzpomeÀte,
prosím, kdo jste ho mûli

rádi. S úctou a láskou vzpomínají man-
Ïelka a dcery s rodinami.

Dne 17. 12. uplyne 5 let
od chvíle, kdy nás 
navÏdy opustil manÏel,
tatínek, dûdeãek a bratr
pan MIROSLAV
KA·PAREC. Kdo jste 
ho znali a mûli rádi,

vzpomeÀte s námi. Vzpomíná manÏelka,
syn Miroslav s rodinou, syn Martin
a sestra Marie s rodinou.

Dne 29. prosince uplyne
1. smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek, bratr a str˘c
pan VLADIMÍR
PAVLÍâEK. Za tichou

vzpomínku dûkuje manÏelka s rodinou.

Dne 1. ledna 2013 uply-
nou 3 roky, kdy nás 
opustil pan JAN 
HEJMALA z Heroltic.
Dne 6. ledna 2013 by se
doÏil 91 let. Za tichou
vzpomínku dûkuje dcera
a vnuãky s rodinami.

Dne 30. 12. 2012 uplyne
14 let od  úmrtí 
pana REINHARDA 
HERMANNA. 8. pro-
since by oslavil 70. naro-
zeniny. Za vzpomínku
dûkuje manÏelka, syn
a dcery s rodinami.

Dne 4. 12. 2012 uplynulo
druhé smutné v˘roãí, 
co navÏdy ode‰el ná‰
drah˘ tatínek a dûdeãek
pan CYRIL ·MERDA. 
Za tichou vzpomínku
upfiímnû dûkuje jménem
celé rodiny dcera Alena.
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Pronajmu garáÏ za nádraÏím s elektfii-
nou, moÏnost jako dílna. Cena 550,- Kã.
Tel.: 733 315 507

Pronajmu kanceláfiské prostory
21 m2 na nám. Míru (v místnosti vodo-
vod). Tel. 605 277 169

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

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

Koupím housle, violu, violoncello, kon-
trabas i po‰kozené. Tel.: 775 941 366

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

Provádíme ve‰keré zednické práce.
Rekonstrukce, hrubé stavby, zateplení
atd. Tel.: 773 573 820

Sháním nûkoho, kdo nauãí krav maga
kapap, pfiípadnû jiné bojové sporty
(judo, kick box). Jde mi o soukrom˘ pra-
videln˘ trénink, pfiípadnû trénink
v malé skupinû. Preferuji  dlouhodo-
bûj‰í spolupráci. Nejlépe Ti‰nov a okolí.
Cena dohodou. Tel.: 725 957 865

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