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èíslo 1

LISTY V NOVÉM
.

   Vážení ètenáøi, držíte v rukou zbrusu novou podobu našich LISTÙ. Snažili jsme se je 

upravit dle našich možností a schopností, aby byly pøehlednìjší a èitelnìjší. Zmìnili 

jsme grafiku, písmo, uspoøádání jednotlivých pøíspìvkù a hlavnì samotný formát.

 Vìøíme, že i v nové úpravì si najdete svoje oblíbené téma, a� již z úøedních 

oznámení, pozvánek, zajímavostí, èi dnes nezbytných reklam.

  Doufáme, že s tìmito zmìnami budete do budoucna spokojeni a tìšíme se nejen na 

Vaše pøíspìvky, ale i na Vaše reakce a kritiku.

 

redakèní komise
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LISTY

f o t o : obecn í k r on i ka , au t o r ne známý

Sbor dobrovolných hasičů
Br. Ivanovice 

pořádá v sobotu 21. února 2009

Netradiční hasičské

OSTATKY
Program:

15.00 hod.  Průvod masek od Hasičské 
zbrojnice na Jahodové ul. 5

20.00 hod. Taneční zábava
v Restauraci Texas Ranch – Sladovnická 16

K tanci i poslechu hraje Malá dechová hudba Zlaťanka

Sbor dobrovolných hasičů

Holásky

si Vás dovoluje pozvat na

HOLASKÉ

OSTATKY

tradiční

Které se konají 21.2.2009

průvod masek od 9:30 h z ulice Ledárenské.

Večerní zábava se uskuteční od 20:00 h

v hasičské zbrojnici na ul. Javorové,

s půlnočním pochováním basy.

Srdečně zvou hasiči a stárci.

V SOBOTU  21.2. - ZÁBAVA OD 20 hod.

V NEDÌLI    22.2. - PRÙVOD OD 14 hod., PO NÁVRATU – ZÁBAVA DO 18 hod.

V PONDÌLÍ 23.2. - RÁNO V 9 hod. PÙJDOU MAŠKARY

                            - VEÈER OD 19 hod. ZÁBAVA A O PÙLNOCI POCHOVÁME BASU

HUDBA-VEÈERKA, P. HAMRLA

TJ SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVANÁ CHASA ZVE OBÈANY NEJEN TUØAN NA

„TUŘANSKÝ VOSTATKE“
NA SOKOLOVNI
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K této upravené studii se vyjádøila Rada MÈ na své 58. schùzi dne 3.12. 2008 takto: 

„Rada doporuèuje ZMÈ schválit úpravu smìrné èásti územního plánu 

v návrhové lokalitì Holásecká jezera dle studie Obytný soubor 

Holásecká jezera, var. V8b za podmínek: poèet podlaží – maximálnì
3 nadzemní podlaží, 4. podlaží pouze pro mezonetové byty, vyøešení 

dopravní obslužnosti MHD, zpracování studie vlivu zvýšené dopravy
v dané lokalitì a její øešení po dokonèení výstavby, vybudování 

obèanské vybavenosti vèetnì kapacity MŠ a ZŠ.“

Takto formulované usnesení Zastupitelstvo MÈ na svém zasedání
18. prosince nakonec neschválilo a ve vìci nepøijalo žádné usnesení.

Co bude tedy následovat? O navýšení nebo nenavýšení koeficientu zastavìné 

plochy rozhodne OÚPR MMB. V pøípadì neschválení navýšení bude muset 

investor studii pøepracovat, nebo celý projekt nebude realizovat. V pøípadì 

schválení navýšení koeficientu by následovalo územní a stavební øízení.
Øešení celkové situace má však i další možnost øešení. Souèasní majitelé 

pozemkù, z nichž je vìtšina z Holásek, své pozemky neprodají a budou je
i nadále využívat stávajícím zpùsobem, pøípadnì tyto pozemky využijí pro 

vyøešení bydlení svých rodinných pøíslušníkù napøíklad výstavbou rodinných 

domù s tím, že si na své náklady vybudují chybìjící infrastrukturu. Nìkteøí 

stávající majitelé pozemkù na jedné stranì nesouhlasí s výstavbou, na stranì 

druhé ale vyjednávají o prodeji tìchto pozemkù.
Od zaèátku byli k projednávání studie pøizváni i další zastupitelé naší MÈ 

(napøíè „politickým spektrem“), vèetnì zastupitele z Holásek. Je proto
s podivem, že si pøi tak dùležitém projednávání zastupitel z Holásek nenašel èas
k tomu, aby se øádného zasedání zastupitelstva, jehož termín je znám
s pùlroèním pøedstihem, zúèastnil. Místo toho formou letáku za sebe na zasedání 

posílal obèany Holásek. V pøípadì nemoci je neúèast pochopitelná, pøi neúèasti
z jiných dùvodù si však musíme položit otázku, proè nìkteøí zastupitelé vlastnì 

kandidovali, když nemají èas se jednou za dva mìsíce zúèastnit zasedání 

zastupitelstva.
Na závìr mi dovolte napsat osobní názor na tuto vìc. V souèasné dobì je 

možné vydat se dvìma smìry. Jedním smìrem je další pøimìøený rozvoj obce pøi 

respektování toho, že žijeme v druhém nejvìtším mìstì Èeské republiky. 

Považuje snad dnes nìkdo obyvatele tzv. „nových“ Holásek za pøistìhovalce, 

kteøí nièí Holásecká jezera? Pøimìøená zástavba øadovými domy je dle mého 

názoru z hlediska zachování orné pùdy šetrnìjší k životnímu prostøedí než 

výstavba tzv: „milionáøského ghetta“ se sítí soukromých cest a s vysokými 

zdìnými ploty.
Druhým smìrem je zakonzervování stávajícího stavu s tím, že pak budeme 

po nìkolika letech svornì kritizovat postupnì vymírající obec, kde se nic nedìje, 

kde nikdo neprovozuje obchod èi restauraci, kde nejsou žádné služby. Pokud 

však bude vùle obèanù vydat se tímto smìrem, je nutné toto jejich pøání 

respektovat. Vždy je však nutné o problémech s obèany diskutovat tak, jak jsem 

se o to tímto èlánkem pokusil.
                                                                          Miroslav Dorazil, starosta
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   Na prosincovém zasedání Zastupitelstva mìstské èásti Brno-Tuøany bylo 
nejbouølivìji projednávaným bodem vyjádøení k novì plánované výstavbì
v Holáskách – lokality „U potoka“ a „Vinohrad“. Tento bod zastínil i projednávání 
rozpoètu na letošní rok. Považuji proto za nutné seznámit podrobnìji naše 
obèany s historií a vývojem celé vìci.

Studie výstavby a zmìna územního plánu lokality „U potoka“ byla 
zpracována pro potøeby mìsta Brna atelierem ERA již v roce 2005. Bez protestù 
èi pøipomínek ze strany obèanù byla jako zmìna B 23/05 – I. tehdejším 
zastupitelstvem MÈ na posledním zasedání pøed volbami v záøí 2006 
jednomyslnì schválena a vstoupila v platnost v prosinci 2006 s koeficientem 
zastavìné plochy 0,8. Studie uvažuje s výstavbou domù s peèovatelskou 
službou, mìstských bytových domù, rodinných domkù a s novou mateøskou 
školkou – vše na pozemcích ve vlastnictví mìsta Brna.

Studie výstavby lokality „Vinohrad“ byla pod názvem „Obytný soubor 
Holásecká jezera“ zpracována na zaèátku roku 2006 soukromým investorem. 
Tato studie zaèala být projednávána tehdejším vedením radnice ještì na konci 
minulého volebního období, ale z èasových dùvodù již k øádnému projednání 
zastupitelstvem nedošlo. Dle prvotního návrhu mìl èinit koeficient 
zastavìné plochy 1,31. V této studii nebyly øešeny plochy pro zeleò, høištì, 
obèanskou vybavenost (obchod, služby) a nebyly øešeny ani otázky zvýšené 
dopravy po výstavbì.

Po volbách v roce 2006 zaèala další jednání nového vedení radnice se 
soukromým investorem a Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu 
mìsta Brna (OÚPR MMB). Prùbìh všech jednání nové vedení radnice 
projednávalo i s obèany na veøejných besedách. Pùvodní návrh byl publikován
i na webových stránkách. Vždy jsme se snažili obèany pravdivì informovat
o všech jednáních. Po dvou letech projednávání na OÚPR MMB, v Radì MÈ i na 
zasedání Zastupitelstva MÈ Brno-Tuøany v roce 2007 byla v prosinci loòského 
roku pøedložena upravená studie výstavby obytného souboru „Holásecká 
jezera“. Tato studie má koeficient zastavìné plochy 0,81, je zde uvažováno
s výstavbou høištì, plochami zelenì a své místo má i obèanská vybavenost 
(obchod). Z hlediska dopravy soukromý investor písemnì pøislíbil Magistrátu 
mìsta Brna finanèní spoluúèast na øešení úpravy køižovatky Popelova-
Kaštanová. Všechny úpravy pùvodní studie byly prosazeny po mnoha jednáních
s investorem a orgány mìsta.

LISTY
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NOVÁ VÝSTAVBA V HOLÁSKÁCH

   Upravená studie uvažuje podél ulic V aleji
a Ledárenská s výstavbou øadových bytových 

domù s podlažností 2,5 (pøízemí, patro
a obytné podkroví se šikmými støechami), 

které svým charakterem nenaruší stávající 

zástavbu místy až ètyøpodlažních rodinných 

domù. Parkování je v nejvyšší možné míøe 

uvažováno v suterénu pod tìmito domy. 

Rovnìž i další výstavba ve vnitrobloku 

zástavby by nemìla pøevyšovat tøi podlaží,
s výjimkou nìkolika tzv. mezonetových bytù.
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Rada na 56. schùzi 5. 11. 2008:

- schválila potøebná rozpoètová 

opatøení,

- s chvá l i l a  u zav ø en í  sm l ouvy

o poskytnutí dotace z rozpoètu JMK na 

výdaje jednotek sborù dobrovolných 

hasièù ,

- schválila uzavøení dohody se 

spoleèností AVE-LES, s.r.o., Vranov na 

odstranìní a okleštìní stromoví

a ostatních porostù ohrožujících 

vedení distribuèní soustavy v k.ú. Br. 

Ivanovice a Holásky,

- schválila geodetické zamìøení budovy 

hasièské zbrojnice na ul. Jahodová 

firmou GEOMARK,

- schválila zhotovení a montáž nábytku 

(výstavních boxù) do spoleèenského 

centra firmou Truhláøství, s.r.o., M. 

Pernes.

Rada na  57. schùzi 19.11.2008:

- schválila nabídku spol. Brnìnské 

k o m u n i k a c e  n a  z p r a c o v á n í  

d o k u m e n t a c e  k e  s t a n ove n í  

dopravního znaèení pøechodu pro 

chodce na ul. Sokolnická,

- uložila Komisi dopravy a veø. poøádku 

a Komisi stavební, rozvoje a správy 

majetku pøedložit návrhy názvu nové 

ulice v prùmyslové zónì spol. Net 

D e v e l o p m e n t  –  d o k o n è e n a  

komunikace odboèující ze stávající ul. 

Tuøanka,

- uložila ÚMÈ požádat Odbor investièní 

MMB o zpracování invest. zámìru na 

vybudování sportovištì v Holáskách

v souvislosti s navrhovanou bytovou 

zástavbou v této lokalitì,

- projednala II. etapu návrhu rozpoètu 

na rok 2009,

- doporuèila ZMÈ ke schválení Pravidla 

LISTY
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JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

pro rozpoètová opatøení vyhrazená                                                          

RMÈ pro rok 2009, Pravidla 

hospodaøení MÈ v období místního, 

mìstského a státního   rozpoètového 

provizoria,

- schválila potøebná rozpoètová 

opatøení,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 

podpory TJ Sokol Brno-Tuøany ve výši 

3 000 Kè na akci Mikulášská besídka 

pro dìti,

- vybrala nabídku firmy .A.S.A. Služby 

Žabovøesky na letn í  údržbu 

komunikací v MÈ a firmy FISTAV Brno 

na úklid zastávek MHD v MÈ, 

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy pozemkù.

Rada na  58. schùzi  3. 12. 2008:

- doporuèila ZMÈ schválit úpravu 

smìrné èásti územního plánu pro 

studii Obytný soubor Holásecká 

jezera,

- schváli la zmìnu termínu pro 

zpracování DUR kanalizace Dvorska 

firmou Pöyry na 30.4.2009,

- schválila potøebná rozpoètová 

opatøení,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 

podpory SDH Brnìnské Ivanovice ve 

výši 4 000 Kè na akce Mikulášská 

nadílka pro dìti a vánoèní strom,

- schválila zakoupení videozáznamù

z oslav 800. výroèí první zmínky

o  Tuøanech a zvukového záznamu 

závìreèného koncertu v tuøanském 

kostele od Ing. Sichlera,

- jmenovala zástupce MÈ ve Školské 

radì ZŠ Mìš�anská: Ing. Dorazil, Mgr. 

Bláhová, p. Kopecký,

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje pozemkù.

Rada na  59. schùzi 7. 12. 2008:

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje pozemkù.

Rada na  60. schùzi dne 7. 1. 2009:

- projednala obsah investièního zámìru 

„Rekonstrukce komunikací Tuøany II“ 

a „Stavební úpravy køižovatky 

Kaštanová, Popelova a Vinohradská“ 

zpracovaných Odborem investièním 

MMB bez pøipomínek,

- schválila rozpis rozpoètu MÈ na rok 

2009,

- schválila zpracování projektové 

dokumentace na nástavbu uèeben 

nad jídelnou ZŠ Mìš�anská spol. 

Atelier dap, Brno,

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí, 

Rada na  61. schùzi 14. 1. 2009:
- vzala na vìdomí odstoupení 

pøedsedkynì Komise stavební, 

rozvoje a správy majetku a jmenovala 

k 1. 2. 2009 pøedsedou této komise 

Ing. Jana Haraštu, CSc., 
- projednala souhlas Odboru dopravy 

MMB na zøízení pøechodu pro chodce 

na ul. Revoluèní a uložila ÚMÈ zajistit 

cenové nabídky na zpracování 

projektové dokumentace,
- schválila pøedložení návrhu na 

ocenìní PhDr. Boženy Küfhaberové,

Veøejné zasedání Zastupitelstva MÈ Brno-Tuøany 

19. 2. 2009 v 18.00 h v prostorách radnice

BESEDA S OBÈANY

19. 3. 2009 v 17.00 h v prostorách radnice
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øeditelky ZŠ, Radì mìsta Brna v 

kategorii výrazná pedagogická 

osobnost roku,

- schválila uzavøení smlouvy na 

podlimitní veøejnou zakázku „Letní 

údržba komunikací v MÈ“ s firmou 

.A.S.A. Služby Žabovøesky , 

- schválila nové Zásady hospodaøení 

MÈ, 

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí.

Zastupitelstvo na 15. schùzi 

dne 18. 1. 2009:

-  schválilo rozpoèet MÈ na rok 2009, 

pravidla pro rozpoètová opatøení 

vyhrazená RMÈ pro rok 2009, 

pravidla hospodaøení MÈ v období 

rozpoètových provizorií na rok 2009,

- projednalo a schválilo potøebná 

rozpoètová opatøení,

- nepøijalo usnesení ke schválení 

úpravy smìrné èásti územního plánu 

pro studii Obytný soubor Holásecká 

jezera,

- projednalo majetkové záležitosti – 

prodeje a pronájmy pozemkù, zmìny 

územního plánu mìsta Brna v k. ú. 

naší MÈ,

- starosta podal informace o prùbìhu 

plánované stavby obchvatu a 

odpovídal na dotazy zúèastnìných 

obèanù.
Další viz www.turany.cz
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Pøipravili jsme pro vás pár odpovìdí na 

èasté otázky týkající se problematiky:

- pøiznání osvobození od danì pro    
nové stavby pro zdaòovací období 

2009
- nárok na osvobození od danì v 

pøípadì zateplení provedeném  v 

prùbìhu roku 2008.

Nové stavby obytných domù 

Rodinný dùm (byt) byl zkolaudován 

v srpnu 2008. Lze uplatnit nárok na 

osvobození nové stavby (bytu) pro 

zdaòovací období 2009? 
Pokud byla stavba rodinného domu 

dokonèena v roce 2008, od 1. ledna 

2009 nárok na osvobození z titulu 

novostavby již nelze novì uplatnit. 

Rodinný dùm (byt) byl zkolaudován 

v srpnu 2005. Jestliže nárok na 

osvobození nové stavby (bytu) 

nebyl dosud uplatnìn, lze jej 

uplatnit ve zdaòovacím období roku 

2009? 
Nárok na osvobození lze uplatnit 

dodateènì v daòových pøiznáních na 

zdaòovací období rokù 2006, 2007 a 

2008 a naposledy bude poskytnuto ve 

zdaòovacím období roku 2009. 

V záøí 2007 byl zkolaudován rodinný 

dùm a v daòovém pøiznání na rok 

2008 si vlastník uplatnil nárok na 

osvobození. V dubnu roku 2008 

p ø e š l o  v l a s t n i c k é  p r á v o  k  

nemovitosti na nového vlastníka. 

Mùže si nový vlastník uplatnit nárok 

na osvobození pro rok 2009? 
V takovém pøípadì mùže nový vlastník 

nárok na osvobození stavby uplatnit na 

zdaòovací období roku 2009, protože 

osvobození se vztahuje ke stavbì (a v 

pøedchozím zdaòovacím období bylo 

uplatnìno), a nikoli k osobì poplatníka. 

DAÒ  Z NEMOVITOSTÍ

Obèané se èasto mylnì domnívají, že mají nárok na parkovací místo na komunikaci 

pøed svým domem. Pokud na tomto místì zaparkuje nìkdo jiný, zlobí se kvùli tomu a 

dochází k hádkám. 
.

Rádi bychom proto sdìlili všem obèanùm, že komunikace jsou veøejné a parkovat 

na nich mùže v souladu s platnými pøedpisy a dle dopravního znaèení 

kdokoliv. 
.

Pokud chtìjí obèané dosáhnout toho, aby na konkrétním místì, napø. pøed jejich 

domem, nikdo jiný neparkoval, mohou využít možnosti vyhrazeného parkovacího 

stání, které je možno vyøídit na Odboru dopravy Magistrátu mìsta Brna, Kounicova 

67, Brno. Místní poplatek za vyhrazené parkování pro osobní automobil èiní 15 000,- 

Kè roènì a platí se Úøadu mìstské èásti Brno-Tuøany.

Mgr. Renata Pokorná
odbor všeobecný

PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Stavební úpravy spoèívající ve 
snížení tepelné nároènosti stavby 
(zateplení stavby) 

Zateplení stavby bylo provedeno v 
roce 2008. Lze uplatnit nárok na 
osvobození stavby pro zdaòovací 
období roku 2009? 
Pokud zateplení stavby bylo provedeno v 
roce 2008, nelze od 1. ledna 2009 nárok 
na osvobození stavby z titulu zateplení 
novì uplatnit.

Osvobození novému vlastníku však bude 
poskytnuto již pouze na zdaòovací 
období roku 2009. 

Zateplení stavby bylo provedeno v 
roce 2006. Jestliže nárok na 
osvobození nebyl dosud uplatnìn, 
lze jej uplatnit ve zdaòovacím 
období roku 2009? 
Nárok na osvobození stavby lze uplatnit 
dodateènì v daòových pøiznáních na 
zdaòovací období rokù 2007 a 2008. 
Naposledy bude poskytnuto ve 
zdaòovacím období roku 2011, nebo� 
podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) 
zákona o dani z nemovitostí bylo možno 
poskytnout pouze na dobu pìti let 
poèínaje rokem následujícím po 
provedení pøíslušných stavebních úprav.

V záøí 2007 bylo vydáno stavební 
povolení na zateplení stavby a v 
daòovém pøiznání na rok 2008 si 
v las tn ík  up la tn i l  nárok  na  
osvobození. V dubnu roku 2008 
p ø e š l o  v l a s t n i c k é  p r á v o  k  
nemovitosti na nového vlastníka. 
Mùže si nový vlastník uplatnit ještì 
nárok na osvobození?
V takovém pøípadì mùže nový vlastník 
nárok na osvobození stavby uplatnit na 
zdaòovací období roku 2009, protože 
osvobození se vztahuje ke stavbì (a v 
pøedchozím zdaòovacím období bylo 
uplatnìno), a nikoli k osobì poplatníka. 
Osvobození novému vlastníku bude 
poskytnuto na zdaòovací období roku 
2009, 2010, 2011 a 2012

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

støeda Glocova , Haraštova,  Holásecká, Ivanovické námìstí, Jahodová, 
Jiøinová, Jubilejní, Kaštanová,  Kudrnova, Malinská, Mìš�anská,                        
Pastevní, Petlákova, Rájeèek, Revoluèní, Rolencova, Saidova,                             
Sladovnická, Špirkova, Švédská, Tuøanská, U Lesíèka, U Lípy 
Svobody, Uhýrkova, ul. 1. kvìtna, Votroubkova, Vyšehradská, 
Zezulova

ètvrtek Dvorecká, Farského, Farní, Hanácká, Hasièská, Heømánková,              
Chrlická,  Karkulínova, Moravská, Myslivecká, Podlipná, Pratecká,  
Pøichystalova, Rùžová, Sokolnická, Støížova, Šípková, Tuøanské 
námìstí, Vítìzná, Vlèkova, Východní, Výsluní, Zapletalova

pátek Javorová, Ledárenská, Na Hrázi, Na Návsi, Popelova, Pìnkinova,                 
Požární, Prodloužená, U Potoka, V Aleji, V Pískách, V Tišinì, 
Widmannova, Zahrádky

Svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2009  zajiš�uje pro naši mìstskou èást 
spoleènost  SITA  CZ a.s.,  divize jih, Holzova 14,  628 00   Brno,
tel. na dispeèink: 544 425 013 

Ulice jsou seøazeny podle abecedního èlenìní.

Rozvržení svozu komunálního odpadu

MVDr. Dagmar Malá
 Odbor ŽP
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Obyvatelé Tuøan a Brnìnských Ivanovic mohou využívat i regionální autobusy 109. 

   Od poloviny prosince 2008 je mìstská èást Brno - Tuøany vedle linek mìstské 

dopravy obsluhována i regionální autobusovou linkou oznaèenou èíslem 109. Ta 

vyjíždí z autobusového nádraží Zvonaøka. Zastaví v Komárovì u koneèné tramvaje, 

dále u Makra, na Ivanovickém námìstí a na Hanácké a potom pokraèuje pøes 

Klobouky a Èejè až do Hodonína. Na lince 109 platí stejné jízdenky a stejné pøepravní 

podmínky jako v bìžných linkách brnìnské mìstské dopravy. Lze v nich tedy cestovat 

s pøedplatními jízdenkami vydanými pro zóny 100 a 101, je možné si v nich oznaèit 

jízdenku, kterou znáte z vozidel Dopravního podniku mìsta Brna, a senioøi starší 70 

let nebo doprovod dítìte do 3 let s pøíslušným kupónem v nich rovnìž jezdí bezplatnì. 

Jedinou odlišností je zpùsob nástupu do tìchto autobusù. Pøi cestì do centra Brna lze 

nastupovat všemi dveømi, lepší je ale využít druhé dveøe. Pøi cestì z Brna se naopak 

musí nastupovat pouze prvními dveømi a prokázat se øidièi platným jízdním 

dokladem. Linka 109 jezdí ve špièkách nìkdy i èastìji než linka 40. 

Ing. Kvìtoslav Havlík
ved. odd. marketingu a rozvoje, KORDIS JMK spol. s r.o.

  V prùbìhu mìsíce února bude ze strany Dopravního podniku mìsta Brna
ve spolupráci s mìstskou èástí realizován dopravní prùzkum na linkách MHD 

obsluhujících pøedevším oblast Tuøan, tedy na linkách 40 a 48. V dopravním 

prùzkumu se zamìøíme pøedevším na období dopravních špièek pro ovìøení zmìny 

situace v dopravì cestujících po rozšíøení výuky na ZŠ Mìš�anská (tøídy se sportovním 

zamìøením) a zmìny organizace dopravy studentù do SOU Chrlice.

   Na základì pøipomínek nìkterých obyvatel byl již od zmìnového termínu jízdních 

øádù v prosinci minulého roku doplnìn v dobì maximální ranní špièky (cca 7:00 – 7:30 

hod.) posilový spoj linky 40 z Tuøan do centra. Napøíklad ze zastávky Glocova jsou v 

uvedené dobì konány tyto odjezdy linek 40 a 48 do centra: 7:06 (40) – 7:09 (48) – 

7:14 (40) – 7:21 (40) – 7:26 (40) – 7:29 (48) – 7:36 (40). Na lince 40 jsou všechny 

tyto spoje zajiš�ovány kapacitními kloubovými autobusy.

   Od 9. bøezna pak pøedpokládáme úpravu poètu spojù linky 40 v dobì podveèerního 

sedla (18-20 hod.) pracovních dnù. Výsledný interval v dané dobì bude na linkách 40 

a 48 z Úzké smìr Tuøany upraven ze stávajících 20 na 15 minut.

   Vìøíme, že výše uvedené drobné úpravy jízdních øádù spoleènì s informacemi 

spoleènosti KORDIS JMK jako koordinátora Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje o možnosti využití regionální linky 109 pøispìjí ke zlepšení 

služeb veøejné dopravy v mìstské èásti Brno-Tuøany.

Jan Seitl, vedoucí dopravního odboru, DPMB, a.s.

.
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PLÁN ÈIŠTÌNÍ KOMUNIKACÍ NA ROK 2009

Èištìní místních komunikací – duben (po zimním období)

Blok è. 1  -  9. 4. 2009
Dvorecká, Farského, Farní, Hasièská, Heømánková, Holásecká, Chrlická, Karkulínova, 

Moravská, Myslivecká, Podlipná, Pøichystalova, Rùžová vrchní, Sokolnická -
u bytového komplexu, Støížová, Šípkova, Tuøanské nám, Vítìzná, Vlèkova, Východní, 

Výsluní, Zapletalova –slepá 

Blok è. 2  -  16. 4. 2009
Glocova, Haraštova, Javorová, Jiøinová, Jubilejní, Kudrnova, Malínská, Mìš�anská, Na 

Hrázi, Švédská, U Lesíèka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova

Blok è. 3  -  23. 4. 2009
Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, 

Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Pìnkinova, Píseèná, Popelova od Kaštanové 

po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická – i k sbìrnému støedisku,
U Lípy Svobody, V Tišinì, Vinohradská – od Popelové po želez.mostek, Votroubkova, 

Widmannova, Zahrádky, Závìtrná 

Èištìní místních komunikací – èerven, srpen, øíjen

Blok è. 1  -  4. 6. 2009,   13. 8. 2009,  15. 10. 2009
Dvorecká, Farského, Farní, Heømánková, Chrlická, Karkulínova, Moravská, 

Myslivecká, Podlipná, Pøichystalova, Rùžová vrchní, Sokolnická - u bytového 

komplexu, Støížova, Šípkova, Tuøanské nám, Vítìzná, Vlèkova, Východní, Výsluní, 

Zapletalova –slepá 

Blok è. 2  -  11. 6. 2009,  20. 8. 2009,  22. 10. 2009
Glocova, Haraštova, Javorová, Jiøinová, Jubilejní, Kudrnova, Malínská, Mìš�anská, 

Švédská, U Lesíèka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova

Blok è. 3  -  18. 6. 2009,  27. 8. 2009,  29. 10. 2009
Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, 

Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Pìnkinova, Píseèná, Popelova od Kaštanové 

po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická – i k sbìrnému støedisku,
U Lípy Svobody, V Tišinì, Vinohradská – od Popelové po želez.mostek, Votroubkova, 

Widmannova, Zahrádky, Závìtrná 

Èištìní základního komunikaèního systému – èerven, srpen, øíjen

Hanácká, Hasièská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná - hlavní, Popelova od 

Kaštanové po V Aleji, Požární,  Pratecká, Prùmyslová – èást od potoka, Revoluèní, 

Rolencova – vè komunikace v areálu zdr.stø., Rùžová, Sokolnická, Špirkova, Tuøanská, 

Tuøanské nám. od Hanácké po Sokolnickou, ul. 1. kvìtna, V Aleji, Zapletalova
Termíny: 17. 6. ,  noc z 18. na 19. 6.
               19. 8. ,  noc z 20. na 21. 8.
               14. 10., noc z 15. na 16. 10.
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MVDr. Dagmar Malá, Odbor ŽP

PRÙZKUM NA LINKÁCH MHD DO TUØAN
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   Zaèátkem ledna 2009 byla ustavena 

nová Školská rada. Pro 2. volební 

období zùstává stejný poèet èlenù - 9. 

Tøi jmenovala Rada  MÈ Brno – Tuøany 

:Ing. Miroslava  Dorazila, Mgr. 

Markétu Bláhovou  a  Tomáše 

Kopeckého. Zástupci pedagogù zvolili 

ze svých øad  RNDr. Magdu 

Navrátilovou, PaedDr. Aleše Kodýse a 

Ing. Olgu Chroustovou. V lednu pak už 

doplnili stanovený poèet èlenù Školské 

rady zástupci rodièù: z navrhovaných 

5 kandidátù získali  potøebný poèet 

hlasù: Mgr. Martina Špondrová, Nikola 

Medková a Marika Zigmundová.
Ustavující schùze všech nových 

èlenù probìhne zaèátkem února. 

Všech 9 èlenù si zvolí svého pøedsedu 

a èinnost Školské rady pøi ZŠ Brno, 

Mìš�anská 21 mùže pokraèovat.  
Smyslem fungování tohoto 

subjektu je poradní a kontrolní èinnost 

vedení školy. Rada dále schvaluje 

významné dokumenty, které ve škole 

vzniknou bìhem roku,  a má 

pravomoci výraznì ovlivòovat život 

školy. Smyslem je, aby tato 

spolupráce byla ještì tìsnìjší než 

doposud a aby byli rodièe více 

zainteresováni na aktivitách školy. Pøi 

realizaci 4. školního plesu, který 

probìhl 24. ledna v tuøanské 

sokolovnì, aktivita rodièù ve vìtší 

míøe patrna nebyla. Je to škoda, 

protože právì tato spoleèensko-

kulturní akce by mohla napomoci 

neformální spolupráci rodièù a 

zamìstnancù školy.

   Dne  14. ledna se konal na všech 

budovách tuøanské základní školy  
Den otevøených dveøí.  Tøikrát roènì 

mohou rodièe  pøijít do školy a zjistit, 

jak se dìti ve výuce chovají,  „ovìøit“ 

si kvality pedagoga a zachytit 

atmosféru školy pøi vyuèování. 

Termíny návštìvních dnù jsou od 

poèátku záøí zveøejnìny na webových 

stránkách školy a rodièe jsou 

prùbìžnì prostøednictvím svých dìtí o 

termínech informováni.
Letošní návštìvy rodièù na 

budovách Dvorecká i Požární však 

pøinesly neèekaný obrat. Nìkteøí 

rodièe se chtìli seznámit s provozem 

školy a  prohlédnout si interiér, 

nechtìli být úèastni ve výuce. V tomto 

však mohly paní uèitelky vyhovìt 

pouze o pøestávkách, v dobì výuky se 

musely vìnovat svým žákùm ve 

tøídách.
 Tyto zkušenosti podnítily ve-dení 

školy  k úvahám o jinak realizovaném 

lednovém Dnu otevøených dveøí. 

Rodièùm budoucích prvòáèkù budou 

pøíštì v tento den k dispozici na 

budovách 1. stupnì vychovatelka a 

školnice, které jim umožní náhled do 

prostor mimovýukových aktivit za 

pøedpokladu, že rodièe budou 

dodržovat zvonìní a nebudou 

narušovat rozvrhem stanovenou 

výuku. Rodièùm prvòáèkù pak budou 

k celkové prohlídce interiéru školy 

stanoveny dny zápisu,  pøípadnì i  jiný 

den, avšak pouze  v odpoledních 

hodinách. O možnostech návštìvy 

školních budov budou rodièe s 

pøedstihem informováni.

ŠKOLSKÁ RADA DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
   Zápis dìtí do 1. tøídy  pro školní rok 

2009/10 se uskuteènil ve dnech 16. a 

17. ledna 2009 v budovì Dvorecká 4. 

Rodièùm a jejich dìtem se v pátek 

odpoledne a sobotu dopoledne 

vìnovaly 4 paní uèitelky a jedna 

vychovatelka ŠD. Pøíchozí hned u 

vchodu vítali starší žáci pøevleèeni za 

pohádkové bytosti èi seriálové 

kamarády, což navodilo pøátelskou 

atmosféru a dìti zapomínaly na obavu 

èi strach z nového prostøedí.  
K zápisu se dostavilo celkem 44 

dìtí z naší mìstské èásti Brno–Tuøany 

(hlášeno bylo celkem 49 dìtí), z jiných 

obcí se do naší školy hlásí celkem 5 

dìtí. Poèet 49 dìtí je sice potìšující, 

ale otázkou zùstává, kolik rodièù 

využije možnosti odkladu  nástupu 

dítìte do školy. Celorepublikový trend 

pøináší vzrùstající poèet žádostí rodièù 

o odklad povinné školní docházky. Ne 

vždy je však  toto rozhodnutí rodièù 

opodstatnìné.

  Øeditelka ZŠ Brno, Mìš�anská 21 

dìkuje všem sponzorùm, kteøí svými 

dary obohatili dne 24.1.2009 ètvrtý 

školní ples.
Jsou to:
Zlatnictví ROTAX, Jánská 10, Brno, vedení 

MÈ Brno – Tuøany, LEIS – p. Medek, SEBAK 

– ing. Sedláèek, Kudrnova 27, Hudební 

škola YAMAHA – p. T. Küfhaber, Potraviny – 

p. Dvoøák Lubomír, FAKO Club – p. Èerný, 

Cola Transport – ing. Bárta, Železáøství – p. 

Tùma, Øeznictví a uzenáøství – p. Bubla, 

AGRO Brno – Tuøany, Zlatá hvìzda – 

velkoobchod potravin, Holasice, Výroba 

tìstovin – Pekárkovi, Bluèina, Zdravá výživa 

– ing. Chlup, Brno, p. Eisberg – mražené 

potraviny, Prodej vajec – p. Hladíková, 

Nesovice, Modios – mlékárny, p. Svoboda – 

brambory, p. Hledík – Ovoce a zelenina, p. 

Lang Jan, p. Valná, p. Svoboda, p. Pernes, 

DISTR – uèebnice, Mgr. F. Vlasák, p. Pallová 

– Cukrárna, p. Bláhová – keramická dílna 

Tuøany, Ing. A. Preissler – NOTA, Reklama 

Vondra, p. Fráòa, p. Krejèí, uèitelé - budova 

Dvorecká 4, zamìstnanci ZŠ Mìš�anská – 

vedení, školní jídelna a provoz.

ZÁPIS DÌTÍ DO 1. TØÍDY PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

ÚSPÌCHY ŽÁKÙ

Vý t va r ný  a t e l i é r  S t ø e dn í  

prùmyslové školy a Vyšší odborné 

školy technické v Brnì poøádal soutìž  

"Krajina" pro žáky osmých a devátých 

tøíd. Vynikající 1. místo získala žákynì 

naší školy Markéta Èejková (8.B). Z 

této soutìže si odnesla digitální 

fotoaparát,  Marcela Slámová (8.B) 

se umístila do desátého místa a byla 

ocenìna výtvarnou pøíruèkou. Obìma 

nadaným malíøkám blahopøejeme a 

pøejeme mnoho úspìchù v oblasti 

umìní. 

PhDr. Božena Küfhaberová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO - TUØANY

    V záøí se žáci naší školy už popáté 

zapojili do projektu Nadaèního fondu 

„Svìt luška“, který podporuje 

nevidomé. Žáci mezi veøejností 

prodávali pøedmìty s logem nadace a 

v letošním roce vybrali 20 772 Kè. 

Tímto dìkujeme Ladì Brymové, Pavle 

Šiprové, Markétì Gregorové, Anetì 

Musilové, Šárce Tejessyové, Andree 

Mièkové, Ivetì Neumanové, Yvetì 

Sychrové, Katce Èervíkové, Janì 

Otavové, Katce Friesové, Annette 

Prchalové, Karlu Svobodovi, Ondrovi 

Dvoøákovi a  Lukáši Pouchlému za 

jejich úèast na sbírce.                                                                                       

za školu Olga Chroustová

SVÌTLUŠKA
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Vážení spoluobèané!
     Opìt po roce probìhla - dnes již tradièní - Tøíkrálová sbírka. Její výsledky jistì 
potìší všechny potøebné. Vždy� solidarita lidí patøí mezi lidské vlastnosti, které jsou 
hodny úcty. Proto bych chtìla tímto zpùsobem podìkovat Vám všem, kteøí jste do 
sbírky pøispìli. Vždy� do této situace se mùže dostat kdokoliv. Každý z nás mùže 
jednou potøebovat pomocnou ruku. Stáøí, bezmoc èi postižení mùže potkat každého z 
nás. Lidé odkázáni na pomoc jiných Vám budou vdìèni za to, že jste pomohli zmírnit 
jejich bolest a bídu. Ještì jednou chci Vám všem podìkovat a popøát do nového roku 
2009 hodnì zdraví, štìstí, pracovní úspìchy a boží požehnání.
Podìkování také patøí všem, kteøí se aktivnì zúèastnili této sbírky a v mrazu chodili 
celý den koledovat. Jejich zásluhou jsme v Tuøanech, Brnìnských Ivanovicích, 
Holáskách a Dvorskách vybrali letos opìt velkou èástku – 63 547 Kè.
Jména koledníkù, kteøí se sbírky zúèastnili:

Bìhálková Tereza, Buèek Filip a Ondra, Dorazil Milan, Dvoøáèková Barbora, Lucie 
a Kristýna, Dvoøáèek Jan, Gabrhelová Markéta, Havlát Tomáš, Herold Dominik, Hrùza 
Tomáš, Chalupová Martina, Kopecká Eva a Markéta, Kudláèek Martin, Orálková 
Sabrina, Petrásová Marie, Podborská Iva, Richter Jan a Jakub, Seják Zdenìk, 
Schnirchová Martina, Schnirch Pavel a Petr, Sláma Jakub, Slámová Marcela, 
Stuchlíková Klára, Stuchlík Mikuláš, Šipr Vojtìch, Trlida Robert, Vlková Pavla, Volfová 
Dominika a Nikola, Vystavìlová Tereza. Dospìlí: Ing. Buèek Jiøí, Krumlová Marie 
Pøichystalová Hana a Rùžièková Rùžena.

Za obìtavost a snahu jménem Diecézní charity Brno všem dìkuji.
Libuše Aujeská

VÝTÌŽEK TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

     Pøipravili brnìnskoivanoviètí dobrovolní hasièi v èele se Zdenou Jandovou všem 
místním dìtem. Nejenom že se postarali, jako již každoroènì, o mikulášskou nadílku 
na nejvyšší úrovni – témìø dvoumetrový Mikuláš pøedával po etapách (pro velký 
zájem to ani jinak nešlo) dárky a úspìšnì mu sekundoval krásný andìl, ale hlavnì tu 
pekelnou rutyku dìlali dva èerti a jedna èertice. Ukápla i nìjaká slzièka a u tìch 
nejmenších dìtí, které se skryly v náruèí rodièù, to nebyla jenom slzièka, ale poøádný 
pláè. Nakonec vše dobøe dopadlo a rozzáøené dìtské oèi potvrzovaly spokojenost 
obdarovaných.

To vše probíhalo na Mikuláše ve velkém sále country music saloonu TEXAS 
RANCH, ale nebyl by to super neobvyklý zážitek pro dìti, kdyby tento rok hasièi 
nevymysleli „nìco navíc“. Tím bylo divadlo O perníkové chaloupce. 

Kterýkoliv okresní ochotnický ansámbl by se nemusel stydìt za takové 
pøedstavení. „Dvouaktovka“ mìla výteènou scénu v podomácky vyrobených 
kulisách a dùraz tomu dodaly i výkony hercù. Pochopitelnì, že nejvíce se dìtem líbila 
Ježibaba v podání Jitky Matulové a Jeníèek, kterého hrál Jirka Olah. Nutno se zmínit i 
o zvláštní roli a tou byl strom. Sice mu nebylo vidìt do tváøe, ale prozradíme, že jej 
hrála Jaruška Hrošová. Temperamentem a osobním ztvárnìním postavy vynikla i 
Maøenka v podání Milušky Konrádové. Scény a režie se ujala Zdena Jandová, která 
mìla i prùvodní slovo. 

Závìrem dodejme, že nejenom dìti, ale i dospìlí mìli neobvyklý zážitek – 
dokonce jeden tatínek si celé pøedstavení natáèel.

                                                                                        Dr. Jiøí Bartoš

NEOBVYKLÝ ZÁŽITEK
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LIDI, KAM JSTE SE PODÌLI?

     Blíží se doba masopustu. Z rùzných stran se zaèínají vynoøovat názory, jak to zase 
dopadne s maškarama, co zase kde provedou, komu ublíží a co kam namalují. Nìkdy 
mì to pobaví a nìkdy opravdu nadzvedne ze židle.
     Kam se podìla ta doba již tolikrát nejen mnou zmiòovaná, kdy masky mohly do 
všech stavení, smìle si pøivlastòovaly vše co bylo k snìdku, leckde ukoøistily drùbež, 
…? Myslíte, že se lidé tenkrát mìli lépe, že na poèátku minulého století nebyla žádná 
hospodáøská krize? Co asi mìli za majetky tuøanští obyvatelé bìhem válek nebo 
roboty na panském?
     Já myslím, že je to v nìèem jiném. Podle mì je to v lidech. A� jsou „vostatke“ v 
Tuøanech nebo „ostatky“v Holáskách èi letos v Brnìnských Ivanovicích, smysl je úplnì 
jiný, než mít strach z toho, co se zase stane.
I když jsou dnes masky modernìji ladìné, vždy by mìly odrážet život v obci. “Obecní 
policajt“, “pan starosta s pupkem“, “ženich s nevìstou“, “medvìd“ a spousta jiných 
tradièních pøevlekù jsou jen a jen odrazem nás. Na nás to má vše zapùsobit, aby se 
nám vybavilo, co jsme udìlali smìšného, co nás postihlo smutného nebo komu jsme 
tøeba jen nevìdomky ublížili, jakou jsme komu vyvedli lotrovinu!
     Vìøte, že každý, opravdu každý, by si za celý rok mìl udìlat poøádek ve svìdomí. 
Nikdo není svatý. A spousta z vás už tøeba jen odsoudí tento mùj názor. Pøitom na nìj 
mám právo. Tak jako vy na ten svùj.
     V redakèní komisi jsme probírali, jak je to možné, že pøed Vánocemi se lidé zdraví, 
snad i ti, kteøí na sebe celý rok ani nepohlédnou, všichni si ve všem vyhoví, nekøièí se, 
nenadává … a snad po vypití novoroèního pøípitku – jako když utne! Zloba, závist a 
nejedno sprosté slovo na hlavu toho druhého, toho „zlého!“. Kam se podìli ti lidé, co 
svornì stáli pod Vánoèním stromem v Holáskách, co se setkali na Vánoèních trzích v 
Nenovících a všichni ti, co svornì zpívali v tuøanských kostelech „Narodil se Kristus 
pán“???
     Moji milí, sáhnìme si všichni do svého svìdomí a zkusme být celý rok takoví, jako 
pøed Vánocemi, takoví jací jsme v adventním èase, zkusme pøimhouøit oko nad 
akcemi, které se po spoustu let udržují a na mnohých místech obnovují. Vzpomeòte 
na svoje mládí, co vy jste vyvádìli. A aè sama dìti nemám, vìøte, že tuhle generaci, 
která je stále na pøetøesu, jsme si vychovali. Mají naše geny, vlastnosti a výchovu!!!
     S pøáním všeho dobrého (a moc mi nespílejte), vás všechny zvu na vše, co se bude 
v našich obcích dít, a� mùžete vyprávìt dìtem „jó, to za nás to bévalo lepší…“.

Ivana Koleèková

za úèast na Advetních trzích

Organizátoøi IV. Adventních trhù 
dìkují ještì jednou touto cestou 
úèinkujícím dìtem a uèitelkám z ma-
teøských škol Holásecká, V Aleji i U Lí-
py Svobody a pìveckému dìtskému 
sboru Schola z Tuøan za vystoupení, 
která zpestøila pøedvánoèní náladu.

Za SDH BI Zdena Jandová

PODÌKOVÁNÍ 
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STAROŽITNOSTI
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov (vedle hotelu Bílá rùže)

IHNED PROPLÁCÍME VEŠKERÉ STAROŽITNOSTI V HOTOVOSTI

Vše i poškozené ze sklepù, pùd, bytù i celé pozùstalosti.

Telefon non-stop: 737 171 367

PØIJEDEME ? ZAPLATÍME ? ODVEZEME

Nábytek, obrazy, rámy, støíbrné pøíbory, hodiny, kapesní a náramkové hodinky, èeské 
granáty, bižuterii, alpaku kombinovanou se sklem, porcelánové figurky,sklo, lustry, svìtla, 
rádia, gramofony, fotoaparáty, dalekohledy, hraèky, divadla, betlémy, vánoèní ozdoby, 
vojenské vìci, hudební nástroje, plakáty, knihy, pohlednice, tabatìrky a další pøedmìty.
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Výstava kostýmù a rekvizit
z pohádkového seriálu ÈT

ARABELA
14. 2. - 26. 4.2009

vždy sobota až støeda  10 - 16 h
Letohrádek Mitrovských na Starém Brnì

.

V historickém Letohrádku Mitrovských se 
na více než dva mìsíce zabydlí pùvabná 
princezna Arabela s celou královskou 
rodinou, a mnoha dalšími postavami z 
Øíše pohádek. Výstavu kostýmù a 
rekvizit z kultovního seriálu Èeské 
televize pøipravila správa tohoto nedávno 
zpøístupnìného památkového objektu. 

.

.

.

PODÌKOVÁNÍ MŠ

       Jménem dìtí naší mateøské školy 
bychom chtìli podìkovat paní 
Rafajové, paní Štrimpflové a panu 
Kroupovi za finanèní dary, které 
použijeme na zakoupení hraèek pro 
dìti pod vánoèní stromeèek. Také 
bychom chtìli podìkovat panu 
Buchlovskému za úpravu nové brány.

Jaroslava Foltánová,
øeditelka MŠ Holásecká 11

PODÌKOVÁNÍ 

  Dovolte mi, abych podìkovala 
jménem všech spokojených rodièù i 
dìtí ze 4.A pøi ZŠ Dvorecká za 
pøíkladnou a poctivou práci paní 
uèitelky Mgr. Kunhartové, která se s 
námi v pololetí tohoto školního roku 
rozlouèila z pro ni pøíjemných dùvodù 
a popøát jí hodnì zdraví a optimismu 
do další etapy života. Myslím, že dìti 
budou dlouho vzpomínat. 

za rodièe L. Tichá
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Dìkujeme všem sponzorùm  XVII. spoleèenského plesu MÈ Brno–Tuøany
za finanèní a vìcné dary:

AGRO Brno – Tuøany, a.s., A.D. Josef Šedivý, s.r.o., Ateliér malovaného hedvábí – 
Mgr. Lucie Žáková, COLA TRANSPORT s.r.o. – Ing. Pavel Bárta, DIRS BRNO, s.r.o., 
Drahomíra  Doležalová,   Lubomír Dvoøák – obchodní èinnost, 1. FC Brno, a.s., 
FALTON spol. s r.o., SDH Brnìnské Ivanovice, Alena Hodková - fyzioterapeut, 
Hudební škola YAMAHA, Kadeønictví -  Ivana Zavadilová, KOMFORT, a.s. - 
stavební firma,  KODASTAV s.r.o., PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D - øeditelka ZŠ 
Mìš�anská 21, Ivana Koleèková, Jitka Lespuchová, Martin Minks, NATAREX, s.r.o. 
– Tomáš Nìmeèek, Václav Nekolný, NOTA - Ing. Alois Preisler, PSK Brno s.r.o.,  
ROTAX – specializovaná prodejna, Stavební a inženýrská èinnost – Pøemysl 
Veselý, Stavební projekce - Ing. Jan Harašta, CSc., Rudolf Šèuka, Antonín Tùma, 
Vinotéka Vlastimil Job, Petr Waidhofer, Jaroslav Žvák.

starosta a místostarostka

.

V prosinci loòského roku navštívila 
výstavu k 800. výroèí první písemné 
zmínky o Tuøanech významná 
brnìnská historièka Mgr. Milena 
Flodrová. Mnozí ji jistì znáte
z poutavých rozhlasových vyprávìní
o Brnì .
Po shlédnutí výstavy ocenila práci 
všech tvùrcù, jejichž dílo je takøka 
profesionální. Bravurním výkladem ji 
provádìl Ing. Jan Petrás, kterému 
stateènì sekundovali i ostatní 
zúèastnìní.

NAVŠTÍVILA NAŠI VÝSTAVU

PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

Kalendáø na rok 2009 vytištìný pøi pøíležitosti tohoto výroèí je 
možno si ještì zakoupit za 50 Kè v dobì otevøení výstavních 

prostor nebo v úøední dny na radnici.

Výstava k 800. výroèí první písemné zmínky o Tuøanech
v kulturnì-spoleèenském centru zùstává i v tomto roce 

pøístupna každý ètvrtek od 11 do 18 hodin.
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Rok 2009 zahajujeme jako každý 

rok plesovou sezonou. Ples TJ Holásky 

se vydaøil a zde musíme vyjádøit 

podìkování žákùm a žaèkám ZŠ 

Tuøany, za pøedvedení – pøedtanèení 

polonézy. Potleskem se jim odmìnil 

nejen sál, ale i hojnì navštívená 

galerka. Na dìtský maškarní karneval, 

který se konal následující den, pøišlo 

hodnì rodièù a babièek s dìtmi – 

hodnocení bylo velmi kladné. Dalším v 

poøadí bude ples MÈ Tuøany a v únoru – 

Hasièi Br. Ivanovice a naši Rybáøi, únor 

zakonèí zábava dùchodcù z Chrlic – 

všem pøejeme hojnou úèast a dobrou 

zábavu .
Nyní k hlavní èinnosti, a tou je 

organizování cvièení a tréninkù. Rodièe 

s dìtmi cvièí pravidelnì 3x v týdnu (v 

pondìlí a úterý) - za velmi dobré 

úèasti, ale v pøípadì vìtšího zájmu se 

mùže i rozšíøit, totéž se týká i dalších 

cvièení. Ženy cvièí 2x v týdnu – pondìlí 

a ètvrtek ke spokojenosti jak jednoty, 

tak cvièících. Trénink kulturistù probíhá 

vlastnì každý den v odpoledních 

hodinách, mimo sobotu. 
Naši stolní tenisté po první polovinì 

mistrovských soutìží si podle výsledkù 

stojí velmi dobøe. Družstva A a C se 

urèitì udrží ve svých skupinách, 

družstvo B si drží první místo v tabulce 

a má reálnou šanci na postup do vyšší 

soutìže. Družstvo  F  hraje o udržení a 

družstvo E bylo ze soutìže odvoláno. 
Dobøe si vedou mladší žáci, kteøí 

hrají mìstský pøebor starších žákù a 

jsou uprostøed tabulky na 5. místì. Zde 

musíme vyzdvihnout práci a obìtavost 

jejich vedoucího pana Sedláèka a 

podìkovat mu za to, kolik jim vìnuje 

èasu pøi tréninku a soutìžích.

25. – 26. 12. 2008 se na Orlovnì 
konal tradièní Vánoèní turnaj stolních 
tenistù s tìmito výsledky :

Žáci: 1. Vysloužil Jan  
2. Bláha Ondøej 
3. Rýdl Jan
4. Vysloužil Vítìzslav
5. Tichý Jaroslav

Všichni obdrželi upomínkové ceny a 
pìkné diplomy.

Dospìlí: - zúèastnilo se 24 hráèù, z 
toho 3 pøespolní. Turnaj mìl dobrou 
úroveò a skonèil s tìmito výsledky:

1. Javùrek Martin
2. Pospíšil Josef
3.Tvarùžek Petr
4. Harašta Petr 
5. Mrázek Miloslav

Podìkování a uznání patøí hráèi Petru 
Tvarùžkovi, který zajistil pro pøihlížející 
a hráèe obèerstvení. 

29. 12. 2008 jsme poøádali, jak už 
je dlouholetým zvykem, za docela 
dobré úèasti a spokojenosti úèastníkù, 
pøedsilvestrovskou hru v karty – 
Karban na Orlovnì.

Všem cvièencùm, od tìch 
nejmenších až po seniory, a všem 
lidem pøeje výbor Tìlovýchovné 
jednoty Holásky hodnì zdraví a 
spokojenosti v dalším období. Tìšíme 
se na setkání na Orlovnì pøi cvièení 
nebo zábavì.

M. Vladík    

TJ SOKOL HOLÁSKYSK TUØANY
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   Trenéøi mladší pøípravky Luboš 

Kloss, Milan Klement a Luboš Èervík si 

vedle tìchto ocenìní také mohou 

pochvalovat, že si cestu k balonu 

nachází v Tuøanech i pìtiletí caparti. V 

bøeznu na nì èeká také jeden turnaj, 

na nìmž si odbudou svou fotbalovou 

premiéru. 
         
   Starší pøípravka sehrává zápasy 

rovnìž v Komárovì a koncem ledna 

byla v tabulce halové ligy na pìkném 

pátém místì. Turnaj v TCM 4. ledna - 

kluci nestaèili na Šardice, 1.FC Brno, 

Rajhrad a ani na Svitavy - se jí pøíliš 

nevyvedl a bramborová medaile z 

Adamova trenéra Tomáše Malonì také 

závìrem ledna dvakrát nepotìšila.

      Dojem ale už hoši napravili hned v 

únoru v Mìsteèku Trnávka, kde stáli 

„na bednì“ pod Moravskou Tøebovou a 

Olomoucí. Na podobný úspìch potom 

mìli možnost navázat v halovém klání 

v Žabèicích, jež se konalo po redakèní 

uzávìrce Listù.
 
     I z tìchto starších klukù máme 

samozøejmì také radost a s nadìjí 

vyhlížíme k nové sezonì, kdy bychom 

z nich chtìli po delší odmlce založit 

družstvo mladších žákù. Hezké dresy 

jim už nyní zakoupil Pavel Humpolíèek. 
   
   Bohužel, všechny tyto mladé 

fotbalisty už nikdy neuvidí Zdenìk 

Doležal, dlouholetý vìrný pøíznivec 

tuøanské kopané, který nás nedávno 

navždy opustil. Èest jeho památce.

Za SK Martin Horákovský

    Ani v letošní zimì naše pøípravky 

nezahálejí a úèastní se mnoha 

halových turnajù. Úspìšnì si na nich 

vedou zvláštì kluci z pøípravky mladší. 

Od listopadu prùbìžnì zajíždí do školy 

v ulici Tuháèkova, kde se v tabulce 

halové ligy pohybují zhruba na tøetí 

pøíèce a v bøeznu, ve finálové èásti 

soutìže, mají velkou šanci získat mety 

ještì vyšší. Kromì této dlouhodobé 

akce se mladší pøípravka vypravuje na 

jednodenní turnaje se si lnou 

konkurencí, na nichž patøívá k horkým 

favoritùm.
 
    Sedmého prosince v nafukovaèce 

TCM v Brnìnských Ivanovicích vyhrála 

turnaj pøed Medlánkami a Líšní a týden 

nato si z Jihlavy odvezla zlaté medaile. 

Druhá skonèila Líšeò a tøetí Vysoèina 

Jihlava. Krátce po Novém roce pak v 

Brnìnských Ivanovicích byla mladší 

pøípravka tøetí za 1.FC Brno a 

Rožnovem pod Radhoštìm a poslední 

lednový den si v Mìsteèku Trnávka 

tuto pozici zopakovala, když zde 

zvítìzila Líšeò pøed Knínicemi.

Mladší pøípravka na prosincovém

turnaji v Brnìnských Ivanovicích

www.kosmetika−turany.cz
na zdravotním středisku

tel.: 776 691 113
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ANABÍZÍM PRACÍ PROSTŘEDKY
DOVOZ RAKOUSKO

ARIEL      – prací prášek universal na bílé i barevné 15 kg  1050 Kč

ARIEL      – tekutý prací prostředek na bílé i barevné 5 l      450 Kč

SILAN      – aviváž 8 druhů vůní 1,5 l (míchání až na 6 l)      100 Kč

CALGONIT – tablety do myčky (vše v 1)                             350 Kč

PERSIL     – prací prášek universal 14 kg                         1100 Kč

PERSIL     – tekutý prací prostředek 4,5 l                          450 Kč

Ivana Zavadilová, mobil: 606 882 314

Koupit lze v Kadeřnictví Ivana

Tuřanská 55, Brno−Tuřany, po–pá 7 – 19 h

KADEŘNICTVÍ TUŘANY
ulice Tuřanská 55,  Tel.: 545 219 094, 606 882 314

http://sweb.cz/ivanazavadilova

Dámské:       pondělí až pátek  8 − 19 hodin
Pánské a dětské:  pondělí od 13 − 19 hodin
                             pátek    od 13 − 19 hodin

KOSMETIKA − PEDIKŮRA − MANIKŮRA
dle přání zákazníků,  tel.: 605 541 837

PERMANENTNÍ MAKE UP
po dohodě na tel.: 777 086 915

Zdenik Novotný

Prodej
  − zlatých a stříbrných
    ?perků
  − hodinek

Provádí
  − ve?keré opravy ?perků a hodinek
  − zakázku i z doneseného materiálu
  − snubní prsteny
  − rytecké práce
  − výkup

Tuoanské nám. 5
tel.: 545 232 279

Otevřeno: pondělí − pátek
00 00 00 009 − 12     13 − 18 hod.
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