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Vánoèní koncert

12. 12. 2009 Orlovna, v 17 hodin
13. 12. 2009 Husùv sbor, v 16 hodin

Úèinkují: Mgr. Z. Pálenská, P. Hamøík, J. Hamøíková, E.a K. Horòákovy
Chrámový sbor kostela Zvìstování P. Marie

Adventní trhy

12. 12. 2009 od 14 hodin

na nádvoøí Radnice MÈ na ul. Tuøanské nám. 1

S programem vystoupí dìti z mateøských škol
a Dìtský chrámový sbor

Prodej drobných vánoèních pøedmìtù

Pøíjemné prožití vánoèních svátkù a vše dobré v novém 
roce pøeje všem ètenáøùm redakce tuøanských Listù.

24. 12. 2009

ve 20 hodin

v Holáskách

23. 12. 2009

v 18 hodin

u hasièské zbrojnice

v Br. Ivanovicích

Rozsvícení vánoèních stromù

Krásné prožití vánočních svátků
a mnoho osobních i pracovních úspěchů,

rodinnou pohodu, spokojenost a pevné zdraví
v nadcházejícím novém roce 2010 Vám přejí

Miroslav Dorazil
starosta 

 

Vlasta Hrdlíková
místostarostka

 

Zdeněk Cibulka
tajemník 

 

Práce žákynì výtvarné dílny Markéty Bláhové plastika z hlíny autor: Anežka Odehnalová
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24. 12. 2009 Štìdrý den - mše svatá pro dìti v 16 hodin, 

"pùlnoèní" mše svatá v 22 hodin

25. 12. 2009 Hod Boží vánoèní - mše svatá v 7.30 hodin a v 10 hodin

26. 12. 2009 sv. Štìpána - mše svatá v 7.30 hodin a  10 hodin

27. 12. 2009 mše svatá v 7.30 hodin a  10 hodin

27. 12. 2009 Koncert „Pocta Oldøichu Navaøíkovi“ v 16,30 hodin

31. 12. 2009 sv. Silvestra - dìkovná mše svatá v 16 hodin

  1.  1. 2010 slavnost Matky Boží Panny Marie - mše svatá

v 7.30 hodin a  v 10 hodin

Betlémské svìtlo, jako jeden ze symbolù Vánoc, se bude v Tuøanech 
rozdávat v kostele na Štìdrý den.

Jako každým rokem budeme 
prožívat známé rituály a chvíle 
soustøedìní na své blízké i na posvát-
nou atmosféru a duchovní prožitky. 
Kéž Vám nezkalí tyto svátky narození 
Božího dítìte v Betlémì žádná lidská 
sobeckost a intriky. A do nového roku 
si znovu mùžeme nést staronovou 
nadìji, že v našem srdci i malé svìtlo 
opravdové lásky skuteènì vítìzí nad 
tmou každého zla.

To Vám pøeje P. Luboš Pavlù
tuøanský faráø 

TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V naší mìstské èásti budou Tøi králové 
zvonit u Vašich dveøí v sobotu
9. ledna 2010.

L. Aujeská

VÁNOCE V KOSTELE ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE V TUØANECH

VÁNOCE V HUSOVÌ SBORU

  

 

 

 
 

 

 

25. 12. 2009 Hod Boží Vánoèní v 9.00 hodin
27. 12. 2009 bohoslužby na závìr roku se vzpomínkou na zesnulé

v letošním roce v 9.00 hodin
3. 1. 2010 Nový rok  v  9.00 hodin 

Vážení spoluobèané,

s blížícím se kon-
cem roku se tak 
jako každý rok na 
radnici pøipravuje 
nejdùležitìjší doku-
ment, kterým je 
návrh rozpoètu. 
Rozpoèet na rok 
2010 je sice pozna-
menán celkovou 
hospodáøskou situ-

ací v naší republice, ale pøesto pøipra-
vujeme v pøíštím roce pøípravu
a realizaci nìkterých potøebných 
oprav a investièních akcí, o kterých 
bych Vás rád nyní informoval.

V oblasti školství pro nejmenší je 
po dokonèených opravách mateø-
ských školek na ulici Zapletalova (zde 
chystáme ještì opravu sociálního 
zaøízení) a U Lípy Svobody nachystán 
projekt na zateplení budovy mateøské 
školy Holásecká, který bychom rádi 
realizovali v roce 2010. Dále se zpra-
covává studie na vybudování nové 
mateøské školy v Holáskách v lokalitì 
„U potoka“.

Pro žáky základní školy je uvažová-
no s èásteènou opravou stávající klu-
bovny („tìlocvièny“) na ulici Požární
v Holáskách. Pro starší dìti je dokon-
èena projektová dokumentace nového 
høištì na ulici Mìš�anská za stávajícím 
høištìm školy („U moruší“), které 
chceme v pøíštím roce zaèít budovat.
Z úrovnì mìsta se snad doèkáme
i rekonstrukce školní jídelny, na kte-
rou již máme vydáno stavební povole-
ní.

V letošním roce bude dokonèena 
dvorní fasáda budovy radnice vèet-
nì zateplení. Na pøíští rok uvažujeme 
se zpracováním projektu na úpravy 
dvora.

Na pøíští rok jsme také vyèlenili 

potøebné finanèní prostøedky na re-
konstrukci èásti budovy na Tuøanském 
námìstí 3 (bývalé prostory Èeské 
spoøitelny), kam se po rekonstrukci 
pøemístí poboèka Èeské pošty. Na 
rekonstrukci zbývající èásti této budo-
vy (pekárna) necháme zpracovat 
projektovou dokumentaci.  

V oblasti dopravy budeme po-
kraèovat po vybudování semaforu 
pøed radnicí v realizaci opatøení na 
zlepšení bezpeènosti silnièního provo-
zu BESIP – v první øadì na vybudování 
pøechodu na ulici Sokolnická, kde je 
situace pro obyvatele neúnosná.
Z úrovnì mìsta by mìla pokraèovat 
nedávno zahájená investièní akce na 
vybudování chodníku a cyklostezky 
podél ulic Rùžová a U viaduktu. Po 

dokonèení proj. dokumentace zaènou 
pøípravné práce na realizaci úprav 
køižovatky Kaštanová-Popelova, kde 
bude zároveò s rozšíøením o odboèo-
vací pruhy vybudováno nové svìtelné 
signalizaèní zaøízení. 

Realizace obchvatu Tuøan je závislá 
na zahájení výkupu potøebných po-
zemkù z úrovnì kraje, o kterém jsme 
s vedením kraje vedli v poslední dobì 
jednání. Až po dokonèení výkupù je 
možné zažádat o vydání stavebního 
povolení. 

Rekonstrukce kanalizace v Tu-
øanech pokraèuje dokonèováním pro-
jektových prací pro stavební povolení 
a realizaci stavby. Žádost mìsta Brna 

SLOVO STAROSTY

rekonstrukce soc. zaø. MŠ U Lípy Svobody

PASTÝØI V TUØANECH

Letos vám narození Ježíška budou 
opìt zvìstovat pastýøi. Mùžete je 
vidìt a slyšet mezi 18 a 22 hodinou na 
Štìdrý den v Tuøanech.
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o dotace z EU byla již schválena na 
Ministerstvu životního prostøedí
a v souèasné dobì se èeká na úpravu 
tzv. provozní smlouvy mezi mìstem 
Brnem a akcionáøi Brnìnských vodo-
vodù a kanalizací, aby mohla být žá-
dost odeslána do Bruselu. Zároveò se 
dokonèuje zpracování dokumentace 
na následnou úplnou opravu místních 
komunikací po rekonstrukci kanaliza-
ce. Nové kanalizace a komunikací by 
se tak mìly doèkat ulice Revoluèní, 
Farní, Podlipná, Špirkova, Hasièská, 
Šípková, Mìš�anská, Malinská, 
Haraštova, Švédská, Uhýrkova, 1. 
kvìtna a Holásecká v úseku Podlipná – 
1. kvìtna.  

Vybudování kanalizace v èásti 
Dvorska zaèalo vypracováním projek-
tové dokumentace pro územní øízení, 
kterou objednala mìstská èást. V roce 
2010 budou tyto práce pokraèovat 
zajiš�ováním souhlasù všech majitelù 
dotèených pozemkù a po zajištìní 
souhlasù by mìlo dojít k vydání územ-
ního rozhodnutí. 

V oblasti životního prostøedí 
byla dokonèena projektová dokumen-
tace pro udržení pøírodní rovnováhy 
krajiny nazvaná „Realizace spoleè-
ných zaøízení ÚSES (Územní systém 

ekologické stability krajiny) v k.ú. 
Tuøany“ a po spolupráci s Odborem 
implementace Evropských fondù MMB 
byla v listopadu podána žádost o fi-
nancování z Evropských fondù, prio-
ritní osa 6 – Zlepšování stavu pøírody
a krajiny s pøedpokládanou realizací
v roce 2010. Zároveò plánujeme na 
pøíští rok nechat zpracovat obdobné 
projekty pro k.ú. Holásky a k.ú. 
Dvorska, tj. tam, kde již probìhly 
pozemkové úpravy.

A co další akce? V pøíštím roce 
plánujeme dokonèení výmìny oken na 
zdravotním støedisku Holásecká, no-
vou fasádu na bytovém domì Pastevní 
1. Z úrovnì mìsta by mìly pokraèovat 
pøípravné práce na rekonstrukci kou-
palištì pøi ul. Karkulínova. Nemalou 
investicí mìsta bude i dofinancování 
nového požárního vozidla pro JSDH 
Holásky, na které se nám podaøilo 
získat státní dotaci Ministerstva vnit-
ra.

Pro zlepšení života v naší mìstské 
èásti rádi pøivítáme podnìty a pøipo-
mínky od Vás obèanù, které nám sdì-
líte osobnì, telefonicky nebo písemnì.

Na závìr mi dovolte popøát Vám 
pøíjemné prožití konce roku 2009.  

                                                                                  
Miroslav Dorazil,

 starosta MÈ

Rada na 79. schùzi dne 9. 9. 2009:

- schválila provedení opravy chodníku 

ul. Glocové na stranì sudých èísel 
spoleèností FISTAV, Brno za cenu
447 505 Kè, 

- schválila provedení úpravy Tuøan-

ského námìstí spoleèností KODA-
STAV s.r.o., Brno za stejnou cenu 
jako Josef Paleèek (smlouva zrušena 
z dùvodu posunu termínu), tj.

     958 973 Kè,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 

podpory ve výši 3 000 Kè SDH 
Brnìnské Ivanovice na poøádání 
akce Den pro dìti, ve výši 14 000 Kè 
Knihovnì Jiøího Mahena v Brnì-
Tuøanech na nákup knih do knihovní-
ho fondu, 

- uložila ÚMÈ objednat pro realizaci 

vánoèního osvìtlení v období 
1.12.2009 - 7.1.2010 u spoleènosti 
Technické sítì Brno vyhotovení tech-
nického výpoètu jednotlivých odbìrù 
a vystavení návrhu smlouvy na do-
dávku elektrické energie, dále mon-
táž a demontáž vánoèního osvìtlení 
v naší MÈ,

- schválila dodání a instalaci herních 

prvkù podle požadavku ZŠ Mìš-
�anská firmou Lubomír Straka - 
FLORA servis, Brno za cenu
139 801 Kè v rozsahu cenové nabíd-
ky,

- navrhla doplnit pøílohu naøízení mìs-

ta Brna è. 8/2007, kterým se vyme-
zují úseky místních komunikací, na 
nichž se pro jejich malý dopravní 
význam nezajiš�uje zimní údržba 
(Prùmyslová – od potoka po Tuøanku, 
Tuøanka – od Prùmyslové po hranice 
MÈ, Jahodová – od garáží za SOU po 
GEOSPOL, od garáží za è.o. 9 po 
Pastevní, Hasièská – proti obchodu, 
U Lípy Svobody – vrchní, V Aleji – 
chodník mezi è. 54 a 120 kromì zast. 
MHD, Kaštanová – od zast. MHD 

Z JEDNÁNÍ RMÈ A ZMÈ
smìr Tuøany po Kaštanovou starou 
/podél zahrad), pøed Makrem – mimo 
zast. MHD, proti Makru – od staré 
Kaštanové po Interexpo),

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 80. schùzi dne 23. 9. 2009:

- souhlasila s podáním žádostí o povo-

lení k nakládání s vodami pro studny 
na pozemcích p.è. 746/3 a 745/22 
k.ú. Tuøany ve sportovním areálu na 
Karkulínové,

- schválila uzavøení dodatku è. 1 ke 

smlouvì na provedení opravy støe-
chy bytového domu Pastevní 1, Brno 
se spoleèností DK stavební spoleè-
nost s.r.o., Brno. Pøedmìtem dodat-
ku je provedení vyrovnání latí a pro-
vedení nátìrù kovových zaøízení na 
støeše za cenu 52 371 Kè.

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 

podpory ve výši 10 000 Kè 93. oddílu 
skautù Brno-Tuøany na provoz skaut-
ské klubovny,

- souhlasila s nabytím penìžitého daru 

ve výši 30 000 Kè ZŠ Brno, 
Mìš�anská 21 od 1.FC BRNO a.s. na 
nákup dataprojektoru do multifunkè-
ní poèítaèové uèebny,

- schválila nákup pøístrojového vyba-

vení skenovacího pracovištì pro ÚMÈ 
od spoleènosti AutoCont CZ a.s. za 
cenu 67 062 Kè k zajištìní konverzí 
dokumentù,

- schválila uzavøení smlouvy o pro-

nájmu prodejního prostoru od 
Biskupství brnìnského za úèelem 
prodeje upomínkových pøedmìtù
u pøíležitosti návštìvy papeže dne 
27.9.2009. 

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 81. schùzi dne 7.10.2009: 

- schválila text odpovìdi na petièní 

stížnost obyvatel a vlastníkù nemovi-

p ro s i n e c 2009 p ro s i n e c 2009

Bìhem minulých let jsme dostávali stížnosti od obyvatel naší MÈ na 
schùdnost chodníku na ulici Glocova – strana sudých èísel v úseku mezi ulicemi 
Vyšehradská a Zezulova. Lokální opravy provádìné správcem chodníkù – 
Brnìnskými komunikacemi a. s.  - neplnily svùj úèel, vždy se vedle opravené 
èásti zanedlouho objevila další místa, kde bylo nutné dìlat další dílèí opravy. 
Brnìnské komunikace vzhledem k nedostatku pøidìlených finanèních 
prostøedkù o kompletní opravì neuvažovaly, a proto se Rada MÈ rozhodla 
nechat opravit èást tohoto chodníku z rozpoètu mìstské èásti.

Z dùvodu, aby Brnìnské komunikace a. s. pøevzaly tento opravený chodník 
zpìt do své správy, musela být zachována šíøka chodníku a zbylá èást zelenì ve 
stávajícím stavu kvùli odvodnìní chodníku a komunikace. Rovnìž tak nebyly 
upravovány vjezdy k jednotlivým nemovitostem, o které mají povinnost se 
starat vždy majitelé tìchto nemovitostí.

Vlasta Hrdlíková
místostarostka

OPRAVA ÈÁSTI CHODNÍKU NA ULICI GLOCOVA
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tostí na ulici Votroubkové,

- vzala na vìdomí návrh finanèních 

plánù na rok 2010 pøíspìvkových 
organizací zøízených MÈ Brno-
Tuøany,

- schválila zpracování rozšíøeného 

rozsahu projektové dokumentace na 
objekt Tuøanské nám. 3 podle poža-
davkù budoucího uživatele (Èeská 
pošta) atelierem dap s.r.o.,

- schválila provedení kabelové pøípoj-

ky pro ZŠ Mìš�anská 21, Brno dle 
nabídky firmy S-TRIPLET s.r.o.,  Brno 
za cenu 366 326 Kè, 

- souhlasila s rozdìlením nákladù na 

opravu topného systému (únik média) 
v ZŠ Požární 1, Brno a úhradou její 
poloviny ve výši 11 950 Kè,

- neschválila provedení rekonstrukce 

bazénku v MŠ Holásecká 11, 

- schválila uzavøení dodatku è. 3 ke 

smlouvì na provedení stavebních 
úprav èásti budovy MŠ U Lípy 
Svobody se spoleèností DIRS Brno 
s.r.o.  Pøedmìtem dodatku je prove-
dení víceprací za cenu 559 888 Kè,

- nemìla žádné námitky k pøedložené-

mu investiènímu zámìru na instalaci 
vjezdové brány do Domova pro seni-
ory Holásecká podaným MMB,

- schválila nákup 4 ks vánoèních øetì-

zù technologie LED od spoleènosti 
JKV Opava s.r.o. za celkovou cenu
15 000 Kè pro vánoèní strom,

- souhlasila s pøedloženým návrhem 

naøízení statutárního mìsta Brna, 
kterým se vydává aktualizovaný 
"Program snižování emisí statutární-
ho mìsta Brna",

- schválila provedení zimní údržby 

pìších komunikací, které dosud obec 
neudržovala, v období od 1.11.2009 
do 31.3.2010 Martinem Minksem, 
Brno, za cenu 892 500 Kè,

- doporuèila Zastupitelstvu navrhnout 

zmìnu sazby poplatku z ubytovací 

kapacity na území MÈ, uvedené

v návrhu obecnì závazné vyhlášky 
mìsta Brna è. 8/2008 o místních 
poplatcích, na 5 Kè/lùžko/den, 

- nemìla pøipomínky k pøedloženému 

návrhu aktualizace Strategie bydlení 
mìsta Brna,

- projednala majetkové záležitosti – 

prodeje a pronájmy nemovitostí.

Rada na 82. schùzi dne 21.10.2009:

- schválila uzavøení dod. è. 1 ke smlou-

vì na úpravu Tuøanského námìstí se 
spol. KODASTAV – provedení více-
prací dle nabídky za cenu 407 524 Kè,

- schválila uzavøení smlouvy o poskyt-

nutí dotace ve výši 100 000 Kè
z rozpoètu JMK na výzbroj a výstroj 
jednotek SDH obce na rok 2009
a 2010,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 

podpory ve výši 20 000 Kè Nábo-
ženské obci Církve èeskoslovenské 
husitské v Tuøanech na opravu støe-
chy fary,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 

podpory ve výši 12 000 Kè TJ Sokol 
Brno-Tuøany na poøádání akce 
Tuøanské hody – folklorní zábava,

- schválila opravu nadstøešní èásti 

komínù budovy MŠ Zapletalova spol. 
PREAL za cenu 128 000 Kè.

Rada na 83. schùzi dne 29.10.2009: 

- schválila realizaci chodníku na ul. 

Kaštanová è. 1 firmou KODASTAV dle 
nabídky za cenu 142 755 Kè,

- schválila uzavøení smlouvy na zimní 

údržbu chodníkù v areálu zdravotní-
ho støediska na Holásecké v období 
od 1.11.2009 do 31.3.2010 p. 
Svaèinou,

- souhlasila s návrhem dopravního 

øešení napojení Vitality centra na sí� 
místních komunikací.

Rada na 84. schùzi dne 4.11.2009: 

a barev na renovaci zahrad. prvkù,

- schválilo rozpoètový výhled MÈ na 

období 2011 – 2019,

- vzalo na vìdomí výsledky hospoda-

øení MÈ za I. pol. 2009,

- nesouhlasilo s návrhem vyhl. statu-

tárního mìsta Brna o koordinaci 
výkopových prací na veøejných pro-
stranství ve mìstì Brnì,

- projednalo majetkové záležitosti – 

prodeje a pronájmy nemovitostí.

Zastupitelstvo na 21. schùzi
dne 29.10.2009:

- vzalo na vìdomí návrh souhrnné 

bilance a proporcí rozpoètu na rok 
2010 a výsledky hospodaøení MÈ za 
období 1-9/2009,

- nenavrhlo zmìny ve vyhl. Mìsta 

Brna o regulaci provozu výherních 
hracích automatù,

- navrhlo zmìnu sazby poplatku za 

ubytovací kapacity na území MÈ 
uvedené v obecnì závazné vyhl. 
Mìsta Brna o místních poplatcích na 
5 Kè/lùžko/den,

- projednalo majetkové záležitosti – 

prodeje a pronájmy nemovitostí.

více na www.turany.cz

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 

podpory TJ Sokol Brno-Tuøany ve 
výši 28 000 Kè na zajištìní provoz-
ních nákladù a ve výši 4 000 Kè na 
zajištìní akce Mikulášská besídka pro 
dìti,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 

podpory ve výši 35 000 Kè V. Kolesovi 
na vydání knihy Pøíslušníci pozem-
ních jednotek z Tuøanské farnosti ve 
II. svìtové válce a dotisku knihy Letci 
z Holásek a Tuøan ve II. svìtové 
válce,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 

podpiry ve výši 4 000 Kè SDH Br. 
Ivanovice  na zajištìní akce 
Mikulášská nadílka pro dìti a Vánoèní 
strom,

- schválila provedení montáže a de-

montáže vánoèního osvìtlení balkó-
nu radnice J. Krejèím,

- projednala majetkové záležitosti – 

prodeje a pronájmy nemovitostí.

Zastupitelstvo na 20. schùzi
dne 27.8.2009:

- schválilo navýšení rozpoètu MŠ

U Lípy Svobody o 15 000 Kè na za-
koupení nových postýlek, lùžkovin

 

 

Veøejné zasedání zastupitelstva MÈ Brno-Tuøany

10. 12. 2009 v 18 hodin v prostorách radnice

Pozemková úprava v katastrálním území Dvorska

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla dokonèena komplexní pozemková 
úprava v katastrálním území Dvorska, nemusí vlastníci dotèených pozemkù 
podávat v roce 2010 pøiznání k dani z nemovitostí. Pokud bude pozemková 
úprava dokonèena a nový stav zapsán do katastru nemovitostí v roce 2010, 
podají vlastníci dotèených pozemkù pøiznání k dani v lednu 2011.

Mgr. Renata Pokorná, ved. Odboru všeobecného 

p ro s i n e c 2009 p ro s i n e c 2009
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INFORMACE PRO CHOVATELE

Dne 1. øíjna 2009 nabyla úèinnost 
novela zákona è. 252/1997 Sb. o ze-
mìdìlství, která stanovuje povinnost 
ohlásit umístìní objektu využívaného 
k chovu zvíøat ve lhùtì do 90 dnù od 
nabytí úèinnosti této novely. 
Podrobnìjší informace je možno zís-
kat na  , sekce ústøed-
ní evidence. Další informace ohlednì 
evidence chovu hospodáøských zvíøat 
je možno získat u Èeskomoravské 
spoleènosti chovatelù, paní Dohna-
lová, tel. 541 214 047, 602 292 572.

MVDr. Dagmar Malá
odbor ŽP

www.cmsch.cz

INFORMACE PRO VINAØE

Prohlášení o sklizni (o produkci) se 
novì podává k 31. 12. s doruèením na 
ÚKZÚZ nejpozdìji 15. ledna následu-
jícího roku. Údaje povinných prohlá-
šení jsou Naøízením komise (ES) è. 
436/2009 s úèinností od 1. 8. 2009 
zásadnì upraveny. Pro aktuální skli-
zeò 2009 mohou být použity pouze 
nové formuláøe, které lze získat na-

 a  - 
oddíl trvalé kultury.

Celé znìní informací ÚKZÚZ, vèetnì 
návodu na elektronické podání povin-
ného prohlášení  o sklizni, produkci
a zásobách  je umístìno na 

.

Vaše pøípadné dotazy k novým sku-
teènostem zodpoví pracovníci 
Oddìlení registru vinic.
Kontaktní èísla:

515 304 111
515 304 119,
515 304 130.

MVDr. Dagmar Malá
odbor ŽP

www.farmar.ez www.ukzuz.cz

www.turany.cz

BESEDA - ÈERNOVICKÝ HÁJEK

dne 20. 1. 2010 v 17 hodin
vstupní hala Úøadu, Tuøanské nám. 1

Tato beseda bude spojená s vernisáží 
výstavy fotografií z Èernovického 
hájku a okolí, jejichž autorem je Josef 
Ptáèek.
Na vaše dotazy budou odpovídat od-
borníci ze ZO ÈSOP VERONICA.

Jak jsme Vás již v minulém vydání Listù informovali, s úèinností od 16. 4. 2009 
se novelou zákona o pozemních komunikacích pøenesla odpovìdnost za škody 
zpùsobené závadami ve schùdnosti místních komunikací na vlastníka tìchto 
komunikací (obec). V této souvislosti bychom vás rádi upozornili, že s úèinností 
od 6. 11. 2009 se mìní a doplòuje vyhláška mìsta Brna è. 16/1998, o schùdnosti 
místních komunikací, ve znìní naøízení statutárního mìsta Brna è. 29/2005. 
Tato vyhláška je k dispozici na  – dokumenty mìsta.

V zimním období se z dùvodu nedostateèných finanèních prostøedkù
a technického vybavení budou v naší obci zmíròovat závady ve 
schùdnosti, které vznikly povìtrnostními situacemi a jejich dùsledky, 
pøednostnì u obslužnì dùležitých chodníkù, následnì pak u chodníkù 
ostatních. 

MVDr. Dagmar Malá
referát ŽP

www.brno.cz

ZIMNÍ ÚDRŽBA

 

pøedmìt údržby firma  tel. kontakt 

dopravnì dùležité komunikace 
- silnice pokryté mìstskou 
hromadnou dopravou 

Brnìnské komunikace, 
a.s. 

 dispeèink  
548 137 592  
 

místní komunikace   TS Slatina  545 216 475 

chodníky Martin Minks  606 664 373 

 

Pøehled firem zabezpeèujících v naší MÈ zimní údržbu

  

PROVOZNÍ DOBA NA SBÌRNÝCH STØEDISCÍCH ODPADÙ
V DOBÌ VÁNOÈNÍCH SVÁTKÙ 2009

 SSO Malinská 

tel.: 725 178 222 
SSO  Sladovnická  

tel.: 725  178 221  

24. 12. zavøeno zavøeno  

25. 12. zavøeno zavøeno  

26. 12. zavøeno zavøeno  

27. 12. zavøeno zavøeno  

28. 12. 14.00 - 18.00 zavøeno  

29. 12.   8.00 - 12.00  
12.30 - 16.30 

zavøeno  

30. 12. zavøeno   9.30  -  12.00  
12.30  -  18.00  

31. 12. zavøeno   8.00  -  12.00  
12.30  -  16.30  

1. 1. zavøeno zavøeno  
2. 1. zavøeno zavøeno  

 
Upozoròujeme na zmìnu tel. èísel sbìrných støedisek platnou od 1. 12. 2009.

p ro s i n e c 2009 p ro s i n e c 2009

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozoròujeme obèany, že z dùvodu úèetního uzavøení kalendáøního roku 2009
a èerpání zbývající dovolené zamìstnanci ÚMÈ Brno-Tuøany, bude ve dnech 23. 12.
a 30. 12. 2009 zajištìn pouze omezený provoz úøadu a podatelny v dobì 8:00 – 14:00 
hodin. 

Dne 28. 12. 2009 bude zajištìn omezený provoz úøadu a podatelny v obvyklých 
úøedních hodinách.

Žádosti o obèanský prùkaz lze v uvádìných dobách podat na Magistrátu mìsta Brna, 
Husova 5.

Ovìøování dokumentù mají obèané možnost provést u notáøù nebo na Magistrátu 
mìsta Brna, Malinovského nám. 3. Dále lze ovìøovat na poštách, které jsou oznaèeny 
logem CzechPoint.

Dìkujeme za pochopení, pøejeme pøíjemné prožití posledních dnù roku 2009
a mnoho osobní spokojenosti v roce pøíštím.

Ing. Zdenìk Cibulka
tajemník ÚMÈ Brno-Tuøany

PROVOZ ÚMÈ VE VÁNOÈNÍM OBDOBÍ

http://www.farmar.ez
http://www.ukzuz.cz
http://www.turany.cz
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PODÌKOVÁNÍ MŠPØEDVÁNOÈNÍ DNY V TUØANSKÉ ŠKOLE

Stalo se už tradicí, že naše základní škola poøádá ve spolupráci s hudební 
školou Yamaha v Tuøanech nìkolik vánoèních besídek èi koncertù. Patøí k nim 
pravidelnì pøedvánoèní vystoupení pro seniory na Orlovnì, besídka ve sdružení 
Práh, vystoupení na Tradièních Vánocích na nám. Svobody a vánoèní koncert
v Tuøanech.

Ten se bude již podruhé konat v Husovì sboru, s jehož vedením navázala 
škola dobrou a podnìtnou tradici. Ve ètvrtek 17. prosince 2009 v 17 hodin 
navodí pøedvánoèní atmosféru všem návštìvníkùm koncertu žáci obou škol – 
zazní koledy, vánoèní písnì a vánoèní pastorely. Koncert bude provázet výstava 
výtvarných prací žákù naší školy.

Letos má škola v plánu ještì jednu akci. Pøed koncertem – od 16 hodin 
téhož dne se bude konat pøed Husovým sborem vánoèní jarmark. Organizují 
ho žáci a uèitelé ZŠ. Rodièe i ostatní zájemci si mohou za symbolické ceny 
nakoupit výrobky, které žáci 1. – 9. roèníku ve škole vyrobí v rámci vánoèních 
dílen. A aby byla nálada Vánoc umocnìna ještì víc, pøedvedou žáci 1. stupnì 
pøed zaèátkem koncertu ještì živé obrazy z Betléma, které pøipomenou naroze-
ní Ježíška – symbolu èistoty a lásky pro všechny lidi.

Pokraèování akcí školy pøed Vánocemi pak bude pondìlí 21. prosince. V dobì 
mezi 10 – 11 hodinou vystoupí žáci ZŠ a HŠ s prezentací tuøanského regionu 
na „Zelòáku“. Podpoøit je pøijdou nejen jejich spolužáci, ale  i rodièe èi náhodní 
kolemjdoucí.
     Pøedvánoèní akce pak budou završeny v pondìlí odpoledne. Na budovách 1. 
stupnì – na Dvorecké i na Požární se budou konat vánoèní trhy – tentokrát
v komornìjší formì. Dìti si pro rodièe ve vánoèních dílnách a ve výuce  vyrobí 
dáreèky, které nabídnou v dobì od 14 do 17 hodin k prodeji. Pøípadný výtìžek 
z tìchto trhù bude po odeètení nákladù na výrobu ponechán v jednotlivých 
tøídách a dìti tìchto zdrojù budou se svou paní uèitelkou využívat pro své akce.  
Na tyto trhy budou také pozváni rodièe budoucích prvòáèkù. Bude to jistì 
vhodná pøíležitost podívat se do škol, kam zanedlouho budou chodit.

 
PhDr. Božena Küfhaberová, PhD, øeditelka ZŠ 

.

K úspìšným žákù ZŠ Mìš�anská patøí také 
Jessica Hašková z Holásek z tøídy 5.B. 
Tancuje v taneèní skupinì Magic Free 
Group v Brnì, se kterou letos postupnì 
vyhrála v Hip Hopu formace dìti jak 
mistrovství Èeské republiky konané v Brnì, 
tak mistrovství Evropy, které se konalo ve 
Slovinskem mìstì Koper, a pak i mistrov-
ství svìta v polském mìstì Kalisz. 
V letošním roce obhájila titul mistrynì 
Èeské republiky ve Street Dance pro rok 
2009 a stala se tak již po ètvrté mistryní ÈR 
v jednotlivcích.

Gratulujeme k úspìchu!

ÚSPÌCHY ŽÁKÙ TUØANSKÉ ZŠ

Jménem dìtí naší mateøské školy 
bychom chtìli podìkovat paní Andreje 
Drásalové, která jim vìnovala zcela 
nový satelit a panu Vanìrkovi za 
pøíspìvek na zakoupení výtvarných 
potøeb.

Jaroslava Foltánová,
øeditelka MŠ Holásecká 11

Jménem dìtí mateøské školy dìku-
jeme panu Kadlecovi za nátìr všech 
zahradních prvkù na školní zahradì, 
manželùm Drápelovým za zakoupení 
kobercù do dvou tøíd, manželùm 
Taševským a Chlebeèkovým za údržbu 
školní zahrady, paní Kubeschové za 
zakoupení polštáøkù, manželùm 
Haladovým za finanèní dar pro dìti.

Dìkujeme manželùm Drápelovým, 
Chlebeèkovým, paní Kubeschové
a panu Vorálkovi za pøípravu školy
k zahájení školního roku.

Marie Pøichystalová,
øeditelka MŠ U Lípy Svobody 3

Do poslední listopadové nedìle si návštìvníci mohli prohlédnout v Husovì sboru 
Církve èeskoslovenské husitské v Brnì–Tuøanech výstavu obrazù a barev-
ných kreseb Aleny Krkoškové: Práce z posledních let. Na vernisáži 
výstavy v nedìli 25. 11. vystoupili také èlenové pìveckého sboru ZŠ Mìš�anská 
a žáci hudební školy Yamaha v Tuøanech. „Impulsem k výstavì byla pro mì 
výzva sestry faráøky Ludmily Štìpánkové, která mì zná od dìtství. Na výstavní 
èinnost jsem v poslední dobì nemìla èas, ale termín a intimní výstavní prostory 
sborového domu mì pøesvìdèily,“ uvedla autorka obrazù Krkošková, která po 
úèasti na výstavì v Domì umìní mìsta Brna v roce 1989 ukázala svá díla 
veøejnosti až letos v létì ve Šlapanicích a nyní v Tuøanech. Na vernisáži umìlkyni 
pøedstavila asi padesáti zúèastnìným Jana Krkošková. „Krajinné motivy 
zajímaly autorku už od studií, kdy kreslila barevnými pastely vzdušné a sluncem 
prozáøené krajiny Valašska, kam 
jezdívala na prázdniny. Až pozdìji 
se propracovala k technice olejo-
malby a objevila sytost a hloubku 
jejích barev,“ vysvìtlila Krkošková. 
Podle slov faráøky Církve èeskoslo-
venské husitské v Brnì–Tuøanech 
Svìtluše Košíèkové má kostel 
sloužit nejen k modlitbám, ale také 
ke kulturním a spoleèenským 
akcím. „Jsem ráda, že mùžeme 
dávat vìdìt o nadaných lidech,“ 
uvedla Košíèková.

Mariana Košíèková

VÝSTAVA OBRAZÙ V HUSOVÌ SBORU

P o z v á n k a
n a   5.  š k o l n í   p l e s 

pátek 12. února 2010
Sokolovna - Tuøany

Srdeènì zveme nejen rodièe žákù, 
ale všechny pøíznivce školy.  

Zajištìna zábava, bohatá tombola, 
neformální setkání se zamìstnanci školy.

p ro s i n e c 2009 p ro s i n e c 2009
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DEN VÁLEÈNÝCH VETERÁNÙ

    Své pøíznivce si získává vzpomínko-
vá akce pøi pøíležitosti Dne váleèných 
veteránù (11. 11. 2009). Letos byli 
organizátory zváni nejen zájemci
o vojenskou historii již po druhé.
    U Kaple padlých byla uctìna památ-
ka padlých vojákù v 1. svìtové válce
a obìtí 2. svìtové války z øad místních 
obèanù, následovala pøímluva vojen-
ského duchovního za obìti válek, 
uložení prsti ze soèského bojištì.

                                                                                                                               
 
 

 
 

Nechybìl pochod vojákù v historic-  
kých uniformách i støílení z historické-  
ho dìla, malá výstavka modelù letadel  
z 1. svìtové války. O kulturní program  
se podìlili vojenská hudba z Olo-
mouce pod vedením kapelníka mjr. 
Foreta, pìvecký sbor ZŠ, hudební 
škola Yamaha a pìvkynì paní 
Bakalová z Národního divadla v Brnì.

CHCEŠ SE STÁT RYBÁØEM?

M.S. Holásky zahajuje dìtský rybáøský kroužek pro chlapce i dívky, kteøí 
dosáhnou v roce 2010 minimálnì osmi let. Zahájení kroužku probìhne dne
20. 12. 2009 v 15.00 hod. v salonku restaurace Orlovna, Rolencova 93.
Konání kroužku: prosinec 2009 - bøezen 2010 (Bližší informace u pana Veselého, 
tel. 737 703 573) nebo na www.rybariholasky.sweb.cz

U pøíležitosti 150. výroèí pošty Brno 
20 se v termínu 1. - 31. prosince 2009 
používají na poštì Brno 20 nálepky na 
doporuèená psaní s pøítiskem "150 let 
pošty v Tuøanech" a s motivem vlajky 
mìstské èásti Brno-Tuøany a pøítisky 
na cenné nálepky APOST "150 let".

Navíc u pøíležitosti tohoto výroèí bude 
poštou Brno 20 používáno ve dnech 1. 
- 31. prosince 2009 pøíležitostné 
razítko.

Zájemci si mohou zakoupit známkové 
tiskové listy s pøítisky na podatelnì 
Úøadu mìstské èásti Brno-Tuøany.

FILATELISTÉ
150 let pošty Brno 20

Komise kulturní, sportovní a volno-
èasových aktivit pro Vás pøipravila:

cvièení JÓGY s krátkou
pøednáškou

8. ledna 2010 v 18 hod. ZŠ 
Mìš�anská

Pøijïte si protáhnout záda a osvojit si 
nìco z jógy pro denní cvièení doma. 
Pokud máte, vezmìte si, prosím, svou 
karimatku (nebo deku) a ruèník.
Boty na pøezutí, pohodlný cvièební 
úbor. Cvièit budete v ponožkách nebo 
bosí. Cvièí pan Jiøí Heger.

Tìším se na Vás.
za komisi Draha Doležalová

CVIÈENÍ

Sbor dobrovolných hasièù Br. Ivanovice     

poøádá

HASIÈSKÝ BÁL
v sobotu 23. ledna 2010 ve 20.00 hod.     

v sále ORLOVNY  ul. Rolencova
více na 

www.sdhbrnenskeivanovice.cz

K vánoèní atmosféøe patøí jistì 
i toto podìkování.

Dobøí lidé ještì žijí. Jedna z nich je 
paní Jiøina VITOCHOVÁ, které bych 
chtìla touto cestou  podìkovat za její 
ochotu a služby, které mi poskytuje pøi 
obstarávání menších nákupù.

Antonie Janderková

 

 

VÍTÁNÍ DÌTÍ

Vážení rodièe, pokud máte zájem o slavnostní „Vítání dìtí“ na radnici  naší 
mìstské èásti, musíte se od pøíštího roku - v souvislosti s dodržováním zákona
o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb.) - pøihlásit sami.
     O zaøazení svého dítìte do seznamu dìtí mùžete požádat buï osobnì na 
podatelnì a u matrikáøky ÚMÈ, nebo telefonicky na è. 545 128 233, 545 128 
211. Tuto informaci obdrží také zákonný zástupce dítìte pøi výdeji jeho rodného 
listu. Podmínkou pro úèast na Vítání dìtí je trvalý pobyt na území MÈ.

Soc. a zdravotní komise MÈ

V sobotu 3. øíjna 2009 byly slavnostnì uvítány tyto dìti :

Tereza Vaníèková, Šimon Prchal, Eva Krátká, Michal Knoflíèek, Tomáš 
Antol, Marie Pavelková, Nela Tománková, Michaela Plachá, Matyáš 
Kalivoda, Andreas Papachristos, Šárka Vladíková, Denis Doležal, Petr 
Bárta, Ludìk Podaný, David Burian, Adéla Gavendová, Richard Øíèka, 
Alexandra Bìlehrádková, Jan Neèas, Barbora Schnirchová, Radek Gold.

Rodièe i dìti pøivítala paní místostarosta Ing. Vlasta Hrdlíková a pásmo 
písnièek pøipravily  dìti z mateøské školy U Lípy Svobody. Podìkování za 
pøíjemný prùbìh této slavnostní akce patøí také uèitelkám mateøské školy
a èlenkám sociálnì zdravotní komise Rady mìstské èásti Brno–Tuøany.

matrikáøka Blanka Gärtnerová

MALÁ, ALE MILÁ

p ro s i n e c 2009 p ro s i n e c 2009

    V kulturním a informaèním centru naší MÈ 
je od 14. øíjna t. r. otevøena další z øady 
pøipravovaných výstav. Nese název 
„Obchodníci potravinami a smíšeným zbožím 
v naší mìstské èásti do roku 1948“. 
   Organizátoøi jsou mile pøekvapeni zájmem 
obèanù jak mladší generace, tak hlavnì tìch 
døíve narozených. Trefili se, jak se øíká, do 
èerného s tématem výstavky.
   Nenechejte si ujít pøíležitost ke shlédnutí 
této výstavky, která potrvá do konce roku.
   Do budoucna se mùžete tìšit na výstavu 
"Bílá výšivka - chlouba Tuøan" (na zaèátku 
nového roku) a následnì z jara pokraèování 
v øemeslech, tentokrát na téma "Pekaøi, 
cukráøi".
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  V sezonì 2009/2010 jsme do mistrovských klání vyslali sedm družstev. První 
mužstvo dospìlých pøezimovává v jihomoravské I.B tøídì na hezkém druhém 
místì za Vojkovicemi. Svìøenci Tadeáše Szypuly ztrácí na Vojkovice pìt bodù
a patøí k respektovaným týmùm soutìže, kterou okoøenila atraktivní družstva 
Mìnína, Újezdu a Køenovic.
  B-mužstvu vyšel v loòské sezonì návrat do III. brnìnské tøídy a v ní pod vedením 
Miroslava Štrofa a Jiøího Mareše sídlí na tøinácté pøíèce pøed chrlickým béèkem. 
Spodek tabulky je ale vyrovnaný, a tak nový rok bude jistì skýtat spoustu 
prostoru k posunu na lepší pozice. Tøetí mužstvo dospìlých, starší hráèi, jsou
v soutìži Old boys šestí. Tento manèaft øídí Karel Procházka a Michal Rádl.
  Po letech se našemu klubu povedlo zøídit celek mladších žákù. Trénuje je nadìjný 
mladý trenér Tomáš Maloò a klukùm dosud patøí v brnìnské konkurenci devátý 
stupínek. Starší pøípravka vybojovala pøed letními prázdninami postup do 
mìstského pøeboru a v této nejvyšší tøídì zatím tahá za kratší konec provazu. Její 
kouèi Milan Klement a Luboš Èervík se ovšem nevzdávají a vìøí v lepší jarní 
výsledky.
  Velkou chloubou oddílu je mladší pøípravka „A“. Chlapci pod taktovkou Lubomíra 
Klosse okupují v mìstském pøeboru druhou pøíèku za Židenicemi, což znamená, 
že v moravské metropoli náleží ke špièce této vìkové kategorie. Naprostým 
klubovým nováèkem je pak mladší pøípravka „B“. Šesti až sedmileté ratolesti ještì 
trpìlivì nabírají v mistrácích své první hráèské zkušenosti. Že v nich ale døímá 
fotbalový talent, kluci ukázali v listopadu na halovém turnaji na Lesné. Zde 
skonèili druzí za Slováckem a pøed Prostìjovem.

Za SK Martin Horákovský

FOTBALISTÉ SK TUØANY TÌLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HOLÁSKY

     Na Orlovnì jsou všechna cvièení a tréninky v plném proudu. Taktéž i ostat-
ním  èinnostem /zajištìní prodeje textilu a dalšího spotøebního zboží, zábav, 
nácviku zpìvu atd./ se daøí a dle návštìvnosti jsou spokojeni i obèané.

Cvièení rodièù s dìtmi probíhá ve tøech termínech a je velmi dobøe obsaze-
né, je velký zájem ze strany rodièù. S pomocí sponzorù /pánové Ing. Tvarùžek
a Grulich/ jsme zakoupili 10 kusù žínìnek Tatami, ke kterým si cvièící rodièe 
dokoupili dalších 6 kusù, toto cvièební náøadí nám zatím chybìlo.

Ženy cvièí ve dvou termínech a  situace je stejná jako u cvièení s dìtmi, 
návštìvnost  vysoká a spokojenost také. Kulturisté cvièí dennì /mimo sobotu/
a zdá se, že o tuto možnost vyžití a zacvièení si je rostoucí zájem, a to jak mezi 
mladší generací, tak i tìmi o nìco „staršími„.

Stolní tenisté jsou v rozehráté první pùli mistrovských utkání. Družstva A
a B si zatím nevedou moc dobøe, ale v následujících utkáních to urèitì napraví. 
Nejlépe si vede C družstvo, které je bez jediné porážky na prvním místì. Další 
dvì družstva D a E jsou s dobrými výsledky shodnì na tøetích místech ve svých 
soutìžích. Dobøe si vedou i naši žáci, kteøí jsou v lepším støedu tabulky. Pro naše 
žáky jsme získali další hráèe, takže jejich stav máme pro pøíští sezonu  naplnì-
ný. Na vánoèní svátky probìhne 25. 12. 2009 vánoèní turnaj žákù a 26. 12. 
2009 turnaj pro dospìlé. Na tyto turnaje zveme pøíznivce tohoto sportu, 
obèerstvení zajiš�uje pan Petr Tvarùžek.

Akce zaèátkem roku 2010 :
  9. ledna Zábava dùchodcù z Chrlic
16. ledna Ples Tìlovýchovné jednoty Holásky
17. ledna Maškarní ples dìtí
23. ledna Ples Hasièù z Brnìnských Ivanovic
30. ledna Ples Rybáøù
  6. února Ples Mìstské èásti Brno-Tuøany

Všem cvièícím  a všem pøíznivcùm pøejeme pohodové prožití svátkù 
vánoèních, hodnì zdraví a spokojenosti do nového roku 2010, tìšíme se na 
shledání na Orlovnì.

M. Vladík

Mladší pøípravka „B“. Zleva stojí Adam Kroupa, Adam Stuchl, Lukáš Ondrášek, Dan Trdý, Ros�a Pelc 
a Jakub Skalník. Zleva kleèí Honza Dobrovolný, Marek Zigmund, Vojta Vopálka a Tomáš Houzar.
V ležící poloze je Ludìk Zátopek. Na snímku chybí Jirka Hykl.

p ro s i n e c 2009 p ro s i n e c 2009
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ÈINNOST TÌLOCVIÈNÉ JEDNOTY SOKOL BRNO-TUØANY

    Bratøi a sestry, vážení spoluobèané, neustále se proslýchá, že v Tuøanech 
„chcípl pes“. Dospìli jsme k závìru, že je na èase objasnit, kde pøesnì.V soko-
lovnì tedy rozhodnì ne. A protože v tomto pøípadì není èas na zbyteènou 
skromnost, rádi vám zrekapitulujeme naši èinnost za poslední dva roky. Mùžete 
tedy sami posoudit, jestli je u nás mrtvo.
    Rok 2008 byl rokem zmìn. Zásadnì se zmìnil pøístup výboru TJ k vedení 
provozu sokolovny. Bylo nutné zmìnit tzv. “dobroèinnost“, která dnes už vùbec 
nefunguje. Plynárna ani elektrárna neberou ohled na dobrý úmysl vyhovìt 
lidem, aby se bavili. Nastavila se tedy jednotná pravidla pro pronájmy jak 
sportovní, tak spoleèenské. A svìte div se, funguje to.
Další zmìnou byla výmìna nájemce restaurace. Restaurace funguje na 100 %, 
vaøí se zde (mimochodem velmi dobøe), personál je neustále usmìvavý
a ochotný.
     Velká rekonstrukce restaurace si také vyžádala opravu elektroinstalace pro 
správné mìøení spotøeby el. energie pro sokolovnu a pro hospodu a nový rozvod 
plynu. Byly opraveny podhledy na jevišti a pro košíkáøe jsme poøídili nový, 
pevný a mobilní basketbalový koš v hodnotì padesáti tisíc.
   Ze sportovní èinnosti mùžeme jmenovat košíkovou, sálovou kopanou, 
volejbal, badminton, cvièení žen, kondièní cvièení malých tenistù TK Tuøany, 
cvièení vìrné gardy. Oddíly volejbalu a košíkové však bohužel zanikly, protože 
osmdesát let stará tìlocvièna nemá parametry na mistrovské zápasy a pro-
nájmy jiných tìlocvièen se míjejí úèinkem s finanèním zatížením jednoty. 
Nehledì k tomu, že hrát i domácí zápasy jinde, než jsou tréninky, také hráèùm 
nepomùže. Košíková tedy dále funguje pouze rekreaènì.
     Naše prostory si propùjèili ke sportu také nohejbalisté a fotbalisté (asfaltová 
plocha za sokolovnou). Zde se také odehrávají dìtské hrátky ve spolupráci s MÈ 
Brno–Tuøany a v roce 2008 také oslavy 800 let od první písemné zmínky o Tu-
øanech, které trvaly tøi dny.
  Spoleènì s komisí kulturní 
poskytujeme obèanùm kulturní 
vyžití v podobì divadelních 
pøedstavení (dvakrát roènì), 
která se setkávají se stále vìtším 
ohlasem.
  Po tradièních akcích, které 
poøádá samotná jednota, jako 
jsou hody, vostatky, letní noc, 
mikulášská nadílka a zábava, stojí 
za zmínku množství pronájmù pro 
plesy, zábavy a� místních spolkù 
èi z okolí, prostory jsou vhodné 
také pro rodinné oslavy a svatby. 
Rùženka Jobová zde také 
vyzkoušela uspoøádat ochutnávku vín, poprvé na oslavách 800 let Tuøan a poté 
v listopadu Kateøinskou. Patrnì je zde spokojená, protože v roce 2009 ji 
uspoøádala znovu a mùžu potvrdit, že s velikým úspìchem.

  Tím se nenápadnì 
dostávám do roku 2009. 
Naše základna èiní 68 
dospìlých a 12 dìtí. Možná 
byste èekali, že akce budou 
stejné, sport bude stejný,… 
Ne! Je pravda, že hodnì akcí 
se opakuje. Jsou to již 
tradièní a pravidelné hody, 
vostatky apod. Ale je také 
pravda, že poèet pronájmù 
na spoleèenské akce se 
znaènì  rozš í ø i l .  P les  
„Halali“, Myslivci Tuøany, 
Základní škola Mìš�anská, Biskupské gymnázium, ISŠ Sokolnice, zábava pan 
Tvarùžek, Disko párty, poslední leè – Myslivci Tuøany, country zábava Roveøi, 
svatba novomanželù z Arménie, abiturientská setkání, oslavy narozenin, 
pohøby. Nemùžu tvrdit, že všechny akce se setkaly s pøíznivým ohlasem okolí, 
napø. Disko párty vùbec nedodržela podmínky pronájmu a velice narušila vztahy 
s obyvateli okolních domù. Naproti tomu arménská svatba pøi více jak sto lidech 
probìhla v naprostém klidu a slušnosti. No chybami se èlovìk uèí a nikdo není 
neomylný.
     O omylu se však v žádném pøípadì nedá mluvit pøi spolupráci s obèanským 
sdružením Aikido Yoshinkan Dojo Brno, kteøí zde podvakrát poøádali svoje 
soustøedìní a prostorem byli nadšeni tak, že zde zakotvili a se vstupem do TJ 
založili oddíl AIKIDA pro dìti i dospìlé. Zde se instruktoøi snaží nauèit zájemce
o tento sport základùm bojového umìní, sebeobrany i sebeovládání.
     Pronájem sokolovny se z dvanácti v roce 2008 zvedl na devatenáct pronájmù 
za týden v roce 2009 ,a to pouze na cvièení. Soboty obsadily plesy a zábavy. 
Poøádá se zde také krajské kolo šipek. V létì zde také probìhly dva dìtské dny.
    Na zaèátku roku také krojová chasa založila folklorní kroužek, který nese 
jméno Ferdinanda Volka. Pro nezasvìcené je to bratr Sokol, který dal podnìt
k uspoøádání prvních pováleèných tuøanských císaøských hodù v tuøanských 
krojích. V roce 1950 tedy vznikla novodobá tradice, která s úspìchem pøežívá 
dodnes. Èlenové tohoto kroužku se schází pravidelnì vždy první a tøetí pondìlí
v mìsíci a „zatím“ se uèí vázání šátku, bílé výšivce, nácviku netradièních tancù, 
úèastní se „èumendy“ na sousedních zábavách a rùzných školení a� už taneèních 
èi o lidových tradicích, krojích, obyèejích.
    V letošním roce jsme dali také novou tváø hlavnímu vchodu do sokolovny. 
Celková oprava hlavního schodištì a dveøí pozvedla vzhled této budovy na 
opravdu kulturní úroveò. Vstupní dveøe se v podstatì udìlaly pùvodní. Vycházeli 
jsme z dobových fotografií a plánù sokolovny a celkovým zámìrem je, aby 
budova získala pùvodní vzhled. K tomu také pøispìla výmìna neš�astnì 
øešených kovových oken v pøedsálí za nové europrofilové, eè opìt podle starých 
fotek (i nové obloukové v restauraci). K dosažení pøíjemného prostøedí pøispìla 
také investice do nového barového pultu a šedesáti nových stolù.
Myslím, že i restauraèní zahrádka nenarušila vzhled sokolovny (investice 
nájemce), ale pøíjemnì zapadla i vzhledem k pøilehlému dìtskému høiš�átku, 
které také doznalo znaèných oprav.

p ro s i n e c 2009 p ro s i n e c 2009

Oøechovské divadlo: Babièka v trenkách

Sokolovna, kvìten 1930



w w w . t u r a n y. c z

LISTY

w w w . t u r a n y. c z

R

E

K

L

A

M

A

19 strana18 strana

LISTY

R

E

K

L

A

M

A

  

 
Nová služba v KADEØNICTVÍ IVANA - každou støedu, objednávky na Tel.: 545 219 094

RELAXAÈNÍ, SPORTOVNÍ A LYMFATICKÉ MASÁŽE

 

PEDIKÚRA U VÁS DOMA - 724 058 820

JAZYKOVÉ KURZY

AJ pro dìti            PO 14.00 - 15.30 h

AJ zaèáteèníci        ST 14.45 - 16.15 h

AJ mírnì pokroè. 2  ST 16.30 - 18.00 h

 NJ pokroèilí            ÚT 17.30 - 19.00 h

a další na www.adispa.cz

 JŠ Adispa - Dr. Kozáková,

Podlipná 19, 620 00 Brno

 tel. 545 220 060, 608 746 133

- redukce vrásek
- hojení pokožky

– strie, dermatitida, popáleniny,
opary, jizvy, proleženiny

- výrazné výsledky pøi léèbì akné

LASOCARE
Unikátní kosmetické ošetøení laserem

www.kosmetika-turany.cz

tel. 776 691 113

     No i když toho máme hodnì za sebou, stále je toho více pøed námi. Na pøíští 
rok chystáme opravu sociálního zázemí a opravu ulièní fasády.
Krom již zmínìných tradièních akcí chystáme také na 19. èervna lidovou zábavu 
„DONDITE K NÁM NA BESEDU“, kde se pøedstaví soubory a spolky z blízkého
i širšího okolí ve svých tradièních odìvech a spoleènì se bude tanèit Beseda jak 
Moravská, Èeská, Èeskoslovenská a jakou ještì objevíme.
     Prostor pro další dùkazy, že u nás opravdu žádný pes „nechcípl“, je bohužel 
omezený. Tak mi nezbývá, než vám podìkovat za vaši pøízeò a doufat, že nám
i nadále zùstanete naklonìni.
      Vìøte, že vše co podnikáme, podnikáme pro vás. A rádi.

Za výbor TJ Sokol Brno-Tuøany
Ivana Koleèková

p ro s i n e c 2009 p ro s i n e c 2009
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