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 ZÁKLADY MALOVÁNÍ VOSKEM

Sbor dobrovolných hasièù Brnìnské Ivanovice, Jahodová 5

pro malé i velké zájemce 

v sobotu 18. dubna 2009 od 14.00 hod.
v hasièské zbrojnici na Jahodové 5

kursovné 50 Kè/osobu
(v cenì je zahrnut materiál a lektorka)

Zájemci pøihlaste se na tel. èísle 724 548 261 

Zpravodaj obèanù Brnìnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuøan

roèník XVlll.

duben 2009

èíslo 2
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Obrázek nakreslila Markéta Èejková, žákynì .  tøídy, ZŠ Mìš�anská 218 B

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE 

NA PØEDVÁDÌNÍ SPRÁVNÉHO

OBLÉKÁNÍ 

DO KROJE

23. KVÌTNA 2009
OD 15°°HODIN

V SÁLE TJ SOKOL

BRNO –TUØANY.

OBLÉKÁNÍ TUØANSKÉHO 

KROJE, JELITA A SPOL., VÁZÁNÍ 

ŠÁTKU,…

.

 

TJ SOKOL BRNO-TUØANY

 

ve spolupráci s
 

kulturní komisí MÈ
 

 
 VÁS ZVE NA

  DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ

 VYDRŽ MILÁČKU

 

RAY COONEY                        JOHN CHAPMAN

 
 

V provedení divadelního souboru

 

TAK JO Brno

 

 

18. 4. 2009

 

19°°hodin  vstupné 80 Kè
SOKOLOVNA TUØANY

Konverzaèní komedie o tom,
co zpùsobí úmysl zabalit nevìru do 

norka.

Pøedprodej:  Zelenina-Hasièská, Podatelna 

ÚMÈ Brno-Tuøany

 
Pod posteló v kótko
na březovým prótko.

Daj paničko, daj vajíčko,
daj vajíčko, lebo dvě,

šak ti málo ubude.

 
Dávé vajec,
kázal kadlec
he kadlička

habes dala dvě vajíčka.
Jedno bílý, dvě červený,
šak slepička snese hiný.

KROJOVÁ CHASA  Z TUŘAN ZVE SVÉ PŘÍZNIVCE
11. 6. 2009 OD 16 HODIN 

NA NÁDVOŘÍ STARÉ RADNICE NA FOLKLÓRNÍ PŘEHLÍDKU

BRNĚNSKO ZPÍVÁ A TANČÍ
(LETOS NA TÉMA : ŽERTOVNÉ SCÉNKY )

Moravská velikonoèní koleda

LISTY vydává MČ Brno−Tuřany, Tuřanské náměstí 1, e−mail: info@turany.cz, reg. č. MKČR ER 12168 (R 19/92)
Řídí redakční rada. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost 

odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. 

Tisk: SETTRONIC, Bubeníčkova 30, 2. 4. 2009. Náklad 2200 výtisků. Zdarma. Uzávěrka čísla je 31. května 2009.

Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány.
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Rada na 62. schùzi dne 28. 1. 2009:

- schválila Sazebník úhrad nákladù za 

poskytování informací dle zák. è. 

106/1999 Sb., a ceník za zveøejòo-

vání inzerátù ve zpravodaji Listy,
- schválila zpracování realizaèní 

dokumentace akce BESIP od spol. 

Brnìnské komunikace,
- souhlasila s pøevzetím budoucí 

deš�ové kanalizace na spojovacím 

chodníku Tuøany-Chrlice do správy 

naší MÈ,
- projednala žádost o vyjádøení k zá-

mìru výstavby výrobní haly v areálu 

firmy KOVO Svaziko, Kaštanová 127A,
- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 63. schùzi dne 11. 2. 2009:

- schválila potøebná rozpoètová opa-

tøení,
- schválila uzavøení dodatku ke 

smlouvì o dodávce elektøiny pro 

mìøiè rychlosti na ul. Sokolnická se
 spol. Technické sítì Brno,
- povìøila starostu vedením jednání

v  souvislosti s vybudováním chod-

níku mezi ul. Požární a V Rejích,
- projednala žádosti o poskytnutí 

veøejné finanèní podpory ve výši 

17 tis. Kè celkem (SDH Holásky, SDH 

Br. Ivanovice, TJ Sokol Brno-Tuøany),
- projednala výsledky hospodaøení za 

rok 2008 MŠ a seznam požadavkù na  

rozvoj školských zaøízení,
- projednala majetkové záležitosti, 

pronájmy a prodeje nemovitostí,
- vzala na vìdomí informaci o pøijetí 

petice obèanù ve vìci nové zástavby 

v Holáskách a její postoupení Odboru 

územ. plánování a rozvoje MMB, 

orgánu pøíslušnému k vyøízení této 

petice.

Z JEDNÁNÍ RMÈ A ZMÈ

Veøejné zasedání Zastupitelstva MÈ Brno-Tuøany 

30. 4. 2009 v 18.00 h v prostorách radnice

Rada na  64. schùzi dne 25. 2. 2009:

- schválila potøebná rozpoètová 

opatøení,
- schválila podání žádostí o poskytnutí 

dotace ve výši 2,5 mil. Kè od Mi-

nisterstva vnitra a 3,3 mil. Kè od 

mìsta Brna na nákup požárního vozi-

dla pro Jednotku SDH Brno Holásky,
- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na  65. schùzi dne 11. 3. 2009:

- schválila potøebná rozpoètová 

opatøení,
- schválila podání žádosti na DPMB

o zmìnu trasy noèní linky è. 95 tak, 

aby v noci pøed nepracovními dny 

jezdily spoje s odjezdem od hl. 

nádraží v 0:26, 1:26, 2:26, 3:26 a 

4:26 h pøes Holásky, tj. ulicemi Pope-

lova, Na návsi, Rolencova, Holásecká 

a v opaèném smìru po odboèení z ul. 

Revoluèní ulicí 1. kvìtna,
- projednala projektovou dokumentaci 

DUR na komunikace a inženýrské 

sítì jako podmiòující investici pro 

výstavbu DPS a bytových domù v 

lokalitì U Potoka s pøipomínkou sklo-

pených obrubníkù na komunikace 

podél zahrad,
- schválila žádost Michaely Hrtoòové

o pronájem nebytových prostor v pøí-

zemí zdrav. støediska Holásecká 31 

pro provozování masáží a pedikúry,
- schválila zpracování proj. doku-

mentace pro stavební povolení za-

teplení MŠ Holásecká firmou 

DEKPROJEKT,
- schválila zpracování proj. doku-

mentace stavebních úprav budovy 

Tuø. námìstí 3 firmou Atelier dap,
- schválila nabídku firmy KODASTAV 

na vybudování pøechodu pro chodce 

na ul. Revoluèní,
- schválila zpracování provádìcí proj. 

dokumentace Realizace krajinných 

úprav v k.ú. Tuøany,

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Mohou vlastníci rodinných domù
v naší mìstské èásti požadovat 

finanèní náhradu pøi provádìní 

protihlukových opatøeních plynoucích 

z provozu letištì? (Dotaz z besedy
s obèany na možnost získání pøíspìv-

ku na výmìnu oken)

Dle zákona è. 258/2000 Sb. odst. 2 a 3 

je provozovatel letištì povinen provést 

nebo zajistit provedení protihlukových 

opatøení v ochranném hlukovém pásmu. 

Navrhnout ochranné hlukové pásmo je 

povinností provozovatele letištì pøi 

pøekroèení hygienických limitù hluku
z provozu na veøejných mezinárodních 

letištích zajiš�ujících roènì více než 50 000 

startù nebo pøistání a vojenských letištích. 

Na tuøanském letišti se roènì usku-

teèní 22 000 vzletù. Z tohoto dùvodu není 
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Zastupitelstvo  na  16.  schùzi
dne  19.  2.  2009:

- nesouhlasilo s navýšením indexu 

podlahové plochy na 0,81 v lokalitì 

obytného souboru Holásecká jezera,
- doporuèilo orgánùm mìsta Brna pro 

novou komunikaci odboèující ze 

stávající ul. Tuøanka název Medkova, 

jako náhradní U Letištì,
- projednalo a schválilo potøebná 

rozpoètová opatøení,
- 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 od-

povídal na dotazy zúèastnìných 

obèanù.
Další viz www.turany.cz

povinností provozovatele letištì navrhovat 

ochranné hlukové pásmo a provádìt 

protihluková opatøení. 

Je možné v naší MÈ pálit trávu
a odpad ze zahrady, je nìjaký urèený 

termín?

Podle platného Požárního øádu není 

spalování na volném prostranství èasovì 

vymezeno. Na volném prostranství lze 

spalovat pouze suché døevo a suché 

rostlinné materiály, které nejsou kon-

taminovány chemickými látkami (v žád-

ném pøípadì se nesmí spalovat odpad!). 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou 

povinny tento zámìr pøedem oznámit 

Hasièskému záchrannému sboru Jiho-

moravského kraje, který jim mùže stanovit 

další podmínky, popøípadì tuto èinnost 

zakázat. Vždy ale platí, že ten, kdo spaluje, 

nesmí obtìžovat kouøem a zápachem 

pokraèování na další stranì

- projednala bez pøipomínek projek-

tovou dokumentaci nástavby uèeben 

nad jídelnou v ZŠ Mìš�anská,
- projednala návrh vyhl. mìsta Brna

o stanovení místního koeficientu pro
 výpoèet danì z nemovitostí,
- projednala žádosti o poskytnutí 

veøejné finanèní podpory ve výši 35 tis. 

Kè celkem (Náboženská obec Církve 

ès. husitské - oprava topení, TJ Brno-

Dvorska dostihové dny), 
- projednala žádost obèanù o bezba-

riérové úpravy chodníku podél pro-

dejny Øeznictví Bubla – zajištìní 

nabídek,
- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí

duben 2009 duben 2009
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CZECH POINT

Èeský Podací Ovìøovací Informaèní 

Národní Terminál (Czech POINT) je 

projektem s cílem vytvoøit zaruèenou 

službu pro komunikaci se státem 

prostøednictvím jednoho univerzálního 

místa, kde je možné získat a ovìøit data
z veøejných i neveøejných informaèních 

systémù (rejstøíkù). Výpisy jsou urèeny 

pro použití na území ÈR.
Provoz systému Czech POINT byl 

zahájen 1. 1. 2008 i na našem obecním 

úøadu. V souèasné dobì jsou pøístupny 

tyto registry:

- Katastr nemovitostí
- Obchodní rejstøík
- Živnostenský rejstøík
- Rejstøík trestù
- Pøijetí podání podle živnosten-

ského zákona (§ 72)
- Žádost o výpis nebo opis z Rej-

støíku trestù podle zákona è. 

124/2008 Sb. 
- Výpis z bodového hodnocení 

øidièe
- Seznam kvalifikovaných dodava-

telù z Informaèního systému
o  veøejných zakázkách

- Registr úèastníkù provozu 

MAISOH (Modul Autovraky Infor-

maèního Systému Odpadového 

Hospodáøství).

Dosud bylo vydáno pøes 300 ovìøených 

výstupù. Jedná se nejèastìji o výpisy
z rejstøíku trestù. 

Ing. Zdenìk Cibulka, tajemník ÚMÈ

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

Do 26. dubna 2009 zkontrolujte, 

zda jste v seznamu volièù!
V Èeské republice se volby uskuteè-

ní v pátek 5. èervna a v sobotu
6. èervna 2009. Podle zákona o vol-

bách do Evropského parlamentu má 

právo na území ÈR volit do Evropského 

parlamentu obèan ÈR, který nejpozdìji 

druhý den voleb dosáhne vìku 18 let. 

Dále mohou volit obèané jiného 

èlenského státu EU, kteøí kromì vìku 

musejí splòovat další podmínky: mají 

na území Èeské republiky trvalý pobyt a 

jsou na základì své žádosti zapsáni
v dodatku stálého seznamu volièù pro 

úèely voleb do zastupitelstev obcí nebo 

požádali o zápis do seznamu volièù pro 

volby do Evropského parlamentu již
v souvislosti s volbami do EP v roce 

2004, pøípadnì jde o obèana jiného 

èlenského státu EU, který je po dobu 

nejménì 45 dnù veden v evidenci 

obyvatel v ÈR.
Podmínkou výkonu volebního práva 

ve volbách do Evropského parlamentu 

je zápis obèana do seznamu volièù pro 

tyto volby. Státní obèan ÈR je do tohoto 

seznamu zaøazen obecním úøadem na 

základì svého zápisu do stálého 

seznamu volièù, který vede obecní úøad 

k ostatním volbám. Automaticky jsou 

rovnìž do seznamu volièù pro volby do 

Evropského parlamentu zapsáni obèané 

jiných èlenských státù EU, kteøí o to již 

požádali v souvislosti s volbami do EP
v roce 2004. Ostatní obèané jiného 

èlenského státu Evropské unie nejsou 

do seznamu zaøazeni automaticky, ale 

pouze pokud o to u obecního úøadu,
v jehož správním obvodu jsou vedeni
v evidenci obyvatel, požádají, pøípadnì 

projeví vùli v tìchto volbách hlasovat. 

Termínem, do kdy tak musí uèinit, je 

nejpozdìji 26. duben 2009 do 16:00 h. 
V této souvislosti upozoròujeme na 

zásadní odlišnost voleb do Evropského 

parlamentu od ostatních typù voleb: 

zákon o volbách do EP neumožòuje 

dopsání volièe do výpisu ze 

seznamu volièù po 26. dubnu 2009, 

a to ani ve dny voleb ve volební 

místnosti, i když by obèan prokázal 

oprávnìnost volit v pøíslušném 

volebním okrsku, tak jak tomu je 

napø. u voleb do zastupitelstev 

obcí. Aby se pøedešlo nesrovnalostem 

èi pøípadným stížnostem, je vhodné, 

aby si volièi v pøípadì pochybností 

ovìøili svùj zápis ve stálém seznamu 

volièù u pøíslušného obecního úøadu 

nejpozdìji do 26. dubna 2009. 

Vhodné je to napøíklad tehdy, 

pokud jste se v dobì od posledních 

voleb pøestìhovali.
Eva Rosenbergerová

DOPRAVNÍ PRÙZKUM MHD

Na základì požadavku vedení 

mìstské èásti Brno-Tuøany se 

uskuteènil dne 10. února 2009 prùzkum 

obsazenosti autobusových linek MHD è. 

40 a 48. Dopravní prùzkum (sèítání 

pøepravovaných cestujících) provádìli 

pracovníci Dopravního podniku mìsta 

Brna a. s. za vedení p. Petra Vybírala a 

úèasti pøedsedy Komise dopravy a VP 

Ivana Draholy a místostarostky Vlasty 

Hrdlíkové. Stanovištìm pro poèítání 

cestujících byla zvolena jako nej-

vhodnìjší zastávka MHD Ivanovické 

námìstí, a to pro smìr autobusù
odjíždìjících do Brna i Tuøan.

Akce byla rozdìlena na dvì èásti,
a to na ranní od 5.00 h do 9.00 h a od-

polední od 13.00 h do 17.00 h. Mìøení 

vytíženosti MHD bylo zpracováno do 

pøehledu obsazenosti autobusù 

pøepravovanými cestujícími. Pøi sèítání 

cestujících nebyly zjištìny pøeplnìné 

autobusy, vyjma jednoho odpoledního 

spoje. Situace v MHD se zlepšila 

zejména proto, že Dopravní podnik 

mìsta Brna a.s. posílil linku è. 40 o dva 

ranní spoje smìr Brno a dva odpolední 

spoje smìr ul. Tovární. Jedná se
o autobusy pøepravující studenty do
a z areálu na ul. Tovární a volná 

kapacita jednoho smìru byla využita 

pro pøepravu obèanù. 
Úroveò cestování v prostøedcích 

MHD budeme i nadále sledovat s tím, že 

je se zástupci DPMB a.s. dohodnuto
v pøípadì potøeby opakování prùzkumu
vytíženosti autobusù MHD.

Ivan Drahola, pøedseda Komise dopravy a VP

Výše poplatku na jednoho poplatníka je 

500 Kè za rok a splatnost k 31. 5. 2009.
Tento poplatek je možno zaplatit:

a) hotovì na pokladnì na Šumavské 

33, budova A, 9. patro nebo na 

Malinovského nám. 3 kterýkoliv 

pracovní den,
b) bezhotovostním pøevodem na 

úèet 156304/5400, variabilní 

symbol: rodné è. poplatníka, 

konstantní symbol: 1318 (event. 

0308) 
c) poštovní poukázkou – poštovní 

poukázky s pøedtištìným èíslem 

úètu jsou spolu s formuláøi
k dispozici na všech kontaktních 

místech Magistrátu, na úøadech MÈ 

a na pracovišti správce poplatku .

Vždy je tøeba uvádìt jméno, pøíjmení, 

bydlištì a datum narození všech 

poplatníkù, za které odvádíte poplatek.
 
Podrobnìjší informace lze získat na: 
www.brno.cz nebo na: www.sako.cz

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD

...pokraèování ze strany 3

z páleného materiálu sousedy. V opaèném 

pøípadì lze zavolat mìstskou policii a vìc 

øešit jako pøestupek.
Aby se obèané a firmy  vyhnuli nebezpeèí 

stížností, je lépe, uloží-li rostlinné 

materiály na nìkteré sbìrné støedisko 

odpadù.

duben 2009 duben 2009
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Od mìsíce dubna zaène blokové èištìní komunikací (sledujte termíny na 

pøenosných znaèkách). Žádáme obèany, aby svá motorová vozidla v tyto dny 

pøeparkovali nebo jim budou odtažena.
Odtahovou firmou pro naši MÈ je firma Èerný s odtahovou plochou Slatina, 

Drážní 9, areál F.K. Holoubek, tel.: 548217484, 602737673 výdejní doba ve 

všední den: 8 – 7 h.

Základní ceník odtahù pøi blokovém èištìní:
- Manipulace s vozidlem      …600 Kè 
- Ujeté kilometry                  …25 Kè/km  
- Parkovné, vè. nákladù na provoz plochy a výdej vozidla:

první den                        …250 Kè/den 
každý další zapoèatý den  …100 Kè/den

Ceny jsou bez DPH.
                                                                                                     MVDr. Magda Malá, ŽP

ODTAŽENÍ VOZIDEL BRÁNÍCÍCH BLOKOVÉMU ÈIŠTÌNÍ

Pøipomínáme majitelùm psù, že již 

31. 3. 2009 vypršel termín pro 

zaplacení místního poplatku ze psù za 

rok 2009. Vèas nezaplacené poplatky 

nebo jejich nezaplacenou èást mùže 

správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek. Sazby poplatkù jsme již 

zveøejnili v prosincovém zpravodaji.

Pokladna ÚMÈ je otevøena v úøední 

dny pondìlí, støeda od 8.00 do17.00 

hod. 
Eva Rosenbergerová

UPOZORNÌNÍ

PRO MAJITELE PSÙ

Od dubna 2009 startuje ètyøletý 

dotaèní program pro domácnosti, 

který bude zamìøen na využití 

obnovitelných zdrojù  (napø. výmìna 

neekologického vytápìní v rodinných 

a bytových domech za nízkoemisní 

zdroje), na energetické úspory pøi 

rekonstrukci budov a v novostavbách 

(napø. zateplení budov). Podrobnìjší 

informace lze získat na  www.sfzp.cz, 

sekce „národní programy“.
MVDr. Magda Malá, ŽP

NOVÝ DOTAÈNÍ PROGRAM

STÁT. FONDU ŽIV. PROSTØEDÍ

V souèasné dobì mohou obèané tøídit i  nápojové kartony (TETRAPACK)

a hliník a donášet je do sbìrných nádob, které jsou rozmístìny na sbìrných

 støediscích odpadù.

- Nápojové kartony je tøeba pøed odevzdáním vypláchnout a sešlápnout.

- Hliníková víèka od jogurtù a hliníkové obaly (napø. z èokolády aj.) je tøeba

odevzdávat nezneèištìné.

- Hliníkové plechovky od nápojù odevzdávejte prázdné a sešlápnuté.

Upozornìní: Ne všechna víèka od jogurtù jsou hliníková! Hliník se pozná podle

toho, že po zmaèkání zùstane ve zmáèknutém stavu.
MVDr. Magda Malá, ŽP

NOVÌ TØÍDÌNÉ ODPADY

Dne 14. 3. 2009 probìhlo 

Mistrovství ÈR v taneèním sportu. 

Akce probìhla v Roudnici nad Labem
a naše žákynì 7.A tøídy Aneta Krejèí 

se svým taneèním partnerem Filipem 

Hudlickým získali z celkem 19 párù
v deseti tancích se zamìøením na 

standardní a latinskoamerické tance

 titul  MISTR ÈR
v kategorii Junioøi I.

ZŠ Mìš�anská spolu se zástupci MÈ 

blahopøejí své žákyni a jejímu taneènímu 

partnerovi k tak velkému úspìchu.

JSME MISTØI !

SVÁTEK DÌTSKÉ POEZIE

Dne 19. února 2009 se ve škole na 

Mìš�anské konal již druhý roèník 

recitaèní soutìže pro žáky prvního 

stupnì s názvem Svátek dìtské 

poezie. Byla tak završena nìkolika-

týdenní a mnohdy i intenzivní práce 

dìtí a jejich dospìlých "pomocníkù", 

která byla odlišná od bìžné pøípravy 

na vyuèování. Žáci si básnì èi prózu 

èasto hledali a volili sami a pracovali 

tak s literaturou více, než jak 

umožòuje bìžná školní výuka, a dìti 

nejednou i prokázaly svùj vztah k 

literatuøe.
Recitující dìti pøišli podpoøit i  nì-

kteøí rodièe èi prarodièe, velký ohlas 

mìla i "divácká soutìž". Odmìny a 

dáreèky pro všechny úèinkující 

nemohly samozøejmì chybìt. 
Soutìžilo se ve dvou kategoriích. 

Za nejmladší žáky (2. a 3. tøídy) 

postoupila do mìstského kola 

Vendulka Doležalová s básní J. Koláøe 

Deštníkáøi, za starší žáky (4. a 5. 

tøídy) jela reprezentovat školu Anetka 

Zigmundová s básní Zabíjaèka.
Mìstské kolo se konalo 10. bøezna 

2009 v støedisku Labyrint v Bohu-

nicích. I když naše dìti nebyly vybrány 

jako ty "nejlepší z celého Brna", aby 

reprezentovaly Brno na oblastní 

pøehlídce, tato zkušenost má pro nì 

velký význam pro jejich další rùst. 

Klára Stuchlíková ze 4.B (s textem 

Žirafa u fotografa) získala pro naši 

školu za své vystoupení èestné uznání.
Pøejme si, aby dìtem nadšení, elán 

a mnohdy i trpìlivost v oblasti práce
s knihou a literaturou vydržel.

MgA. Marcela Blahùšková,
organizátorka akce

.

duben 2009 duben 2009

I

N

F

O

R

M

A

C

E

Z

Ú

Ø

A

D

U

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



K

R

O

N

I

K

A

8 strana

LISTY

w w w . t u r a n y. c z strana 9

LISTY

OSVOBOZENÍ TUØAN

     Malá obec, øekne si mnohý z nás.
A pøece v onìch slavných dnech na 

jaøe 1945 hrála významnou úlohu na 

vítìzné cestì sovìtské armády, která 

konèila až vztyèením rudé vlajky na 

Reichstagu v Berlínì.  I tato obec má 

své mrtvé, kteøí položili životy na oltáø 

vlasti, mnozí lidé neváhali se chopit 

zbranì a bojovat proti nacistùm.
     Již brzo na zaèátku dubna, v jeho 

prvních dnech, proudily pøes Tuøany 

smìrem ke Slatinì, vozy nìmeckých 

rolníkù. Táhli z daleka - z Jugoslávie, 

Maïarska a Rumunska pøed postu-

pující sovìtskou armádou. Na otázku 

kam jedou, položenou oèitým svì-

dkem panem Hanzlem, kronikáøem, 

odpovídá jeden nìmecký rolník: 

“Stìhujeme se do Kladska. Tam máme 

dostat nové usedlosti.“ V oèích se jim 

zraèila velká bezradnost a únava.
O pár dní pozdìji táhli zpìt opìt pøes 

Tuøany.
     Osvobozením Bratislavy 4. dubna 

1945 zaèíná vítìzná cesta smìrem na 

Brno. Armády 2. ukrajinského frontu 

pod vedením maršála Malinovského se 

øítí nezadržitelnì vpøed. Postupující 

frontu si silnì uvìdomují obce, ležící 

jihovýchodnì od Brna, mezi nìž 

patøily i Tuøany. Huèení letadel, 

tlumené hømìní dìl, stále èastìjší 

nálety na Brno a jeho pøedmìstí, to 

vše nasvìdèuje o tom, že fronta se 

blíží.
     Obèané jsou povinni pracovat na 

opevòovacích nìmeckých zákopech 

smìrem ke Slatinì a Sokolnicím. 

Každý den asi 100 lidí s lopatou a 

rýèem nastupuje na tuto potupnou 

práci. Nálety zpùsobují, že obyva-

telstvo se bojí o svou bezpeènost. 

Proto každý se snaží na svých 

zahradách, dvorech vybudovat kryty. 

Nìkolik bomb spadlo v samotných 

Tuøanech. Poškodily domy v okolí 

Tuøanského námìstí, na ulici Šípkové, 

Holasecké. Jedna spadla pøed 

vchodem do obecní budovy (Tuøanské 

námìstí 1).
     24. duben se stává oním osudným 

dnem, na který èekají všichni ti ukrytí 

ve sklepech a krytech. V onen den 

pøijíždí kolem 12. hodiny na dvùr 

obecní budovy auto nìmeckého štábu. 

Je bez obvyklého motorizovaného 

doprovodu, bez nìmeckých dùstoj-

níkù. Sedí v nìm pouze nìmecký 

šofér. Jeho roztrhaná a špinavá 

uniforma svìdèí o tom, jak horké dny 

prožíval tento voják. Žádá o civilní 

oblek. Proè? Nìmecký štáb byl zajat
v Novém dvoøe. Jen jemu se podaøilo 

uprchnout.
     Okolo 15.hodiny Tuøany prochází 

neuspoøádané zbytky hitlerovské 

armády. Jdou lidské trosky znièené 

duševnì i tìlesnì, pøesto tváøící se i 

chovajíce znaènì výbojnì. Je dán 

rozkaz, aby všichni obyvatelé Tuøan 

nechaly otevøeny své domy, aby 

nìmecký voják si mohl kdekoliv vzít 

nìco na jídlo, šaty. Jejich ústup trvá 

pøes dvì hodiny.
     Potom se na Tuøany rozprostírá klid 

a ticho. Zajímavé, že o tomto 

zvláštním ovzduší pøed „bouøí“ se mnì 

zmiòovali všichni ti, se kterými jsem
o 24.dubnu mluvila.

Veèer okolo 19 hodiny vyvìšuje 

František Hanzl a Milan Jochman na 

obecní budovì náš èeskoslovenský 

prapor za plného vìdomí té skuteè-

nosti, že Nìmci jsou vyøízeni. Potom 

najednou lomoz, rány z kulometù a 

pušek a již slyšíš prvá ruská slova. Ve 

20.15 hodin první ruský voják stanul 

na dvoøe obecní budovy. Na ulicích 

jsou vidìt tanky. Jeden tank stojí na 

námìstí u kostela a pálí smìrem na 

Brno.
Padlých v Tuøanech v tyto dny 

osvobození bylo osm.
     Po pøíchodu sovìtských vojákù se
v obci zøizuje prozatímní polní ne-

mocnice na Dvorecké ulici v domì è.4, 

což je budova národní školy. Dále je 

zøízena nemocnice v místnostech 

obecního domu a policejní strážnice.
     V bojích o Tuøany padlo 58 sovìt-

ských vojákù, kteøí byli pochováni na 

starém høbitovì u øímsko–katolického 

kostela. (V lednu 1946 byli exhu-

mováni a pøevezeni na Ústøední 

høbitov do Brna.) Padlí nìmeètí vojáci 

jsou pochováni na polích, bez bližšího 

oznaèení.

Z materiálù B. Š�astné v obecní kronice

Pøi pøíležitosti životního jubilea 

pana profesora Josefa Frömla, 

tuøanského rodáka, byla 1. bøezna 

2009 slavnostnì otevøena v kulturnì 

spoleèenském centru na radnici 

výstava jeho obrazù. Výstava je 

otevøena každý ètvrtek od 11 do 18 

hodin do èervna  tohoto roku.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
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Noc kostelù, akce, která svým 
rozsahem zatím nemá v Èeské 
republice obdobu, již má pevnì 
stanovené datum. V Brnì probìhne 
poprvé 29. kvìtna 2009.

Projekt Noc kostelù v Brnì 
nabídne široké veøejnosti poprvé na 
jaøe roku 2009 možnost navštívit 
kostely a modlitebny v centru Brna
(v tuto chvíli je jich v projektu zapo-
jených 16).

 V roce 2005 probìhla první Noc 
kostelù ve Vídni a bìhem ètyø let se 
rozšíøila do celého Rakouska. V úzké 
spolupráci a s využitím zkušeností 
vídeòského týmu pøipravují nyní 
brnìnští organizátoøi tento projekt pro 
jihomoravskou metropoli.

Noc kostelù je ekumenický 
projekt, sdružuje kostely a modlitebny 
šesti køes�anských církví v Brnì.

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní 
obce a øády pøivítají v otevøených 
kostelech návštìvníky bohatým 
programem vèetnì komentovaných 
prohlídek nebo koncertù. Zpøístup-
nìny budou rovnìž nìkteré veøejnosti 
bìžnì nepøístupné èásti kostelù, jako 
napø. varhanní kùry, sakristie, vìže 
nebo krypty. Pro návštìvníky bude 
vytvoøen prùvodce s podrobným 
programem jednotlivých kostelù,
k dispozici budou také další informaèní 
mater iá ly  vèe tnì  map nebo  
informaèních letákù o kostelech. 

Podrobnìjší informace jsou již 
nyní zveøejnìny na webových 
stránkách www.nockostelu.cz

VZPOMÍNKA

Dne 11. bøezna tohoto roku jsme 

vzpomnìli 1. výroèí úmrtí 
pana Vladimíra Bartla.

zastupitelé MÈ

NOC KOSTELÙ

duben 2009 duben 2009
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NETRADIÈNÍ HASIÈSKÉ OSTATKY V BR. IVANOVICÍCH

V sobotu 21. 2. 2009 probìhly v Brnìnských Ivanovicích po mnoha letech 

(nepodaøilo se nám dopoèítat po kolika) OSTATKY. Masek se k naší velké radosti 

sešlo více jak 25 – tradièní medvìd s medvìdáøem, nevìsta se ženichem, 

nemocnice na kraji mìsta, kterou reprezentovaly krásné zdravotní sestøièky
a jeden zdravotní bratr, sluneènice s magorem, královna s rytíøem, ètveøice 

našich pøedních politikù, žena v domácnosti, bílá paní, strašidlo, strom, èerný 

rytíø, koník, malý a velký šašek, malá koèièka, lesní víla a babka. Pokud jsem ve 

výètu masek nìkoho opomnìla, tak se moc omlouvám.
Do kroku nám hrála malá dechová hudba Zla�anka, která nás provázela

i celým veèerem. I pøestože návštìva na veèerní zábavì ze strany našich 

spoluobèanù nebyla velká, doufám, že ti kteøí pøišli, se dobøe bavili. Kolem 

pùlnoci jsme jak se patøí pochovali za smuteèních tónù a øeèi v podání Jardy 

Vaška BASU. 
Dìkuji všem maskám i všem èlenùm SDH, kteøí se podíleli na pøípravì 

Ostatkù a také manželùm Ivì a Jiøímu Bartošovým.
 Slíbila jsem èlenùm SDH, že 

hody v Brnìnských Ivanovicích 

budou pouze v roce 2008, a to
v souvislosti s naším výroèím.
Na pøímluvu všech, kteøí se 

Ivanovických hodù úèastnili, se 

hasièi v Brnìnských Ivanovicích 

rozhodli uspoøádat i letos

20. èervna 2009

NETRADIÈNÍ HASIÈSKÉ HODY

Zdeòka Jandová
starostka SDH Br. Ivanovice

Kupujeme si balenou vodu? Ve 

vìtšinì pøípadù jen zbyteènì 

zatìžujeme životní prostøedí dopravou 

a odpadem, obtìžujeme se nošením 

tìžkého nákupu a plýtváme penìzi. 

Jak potvrzují hygienici a Státní 

zdravotní ústav, voda z obchodu není 

zdravìjší ani bezpeènìjší než voda
z drtivé vìtšiny èeských kohoutkù. 

Problémem mohou být jen nìkteré 

olovìné trubky, jejichž výmìnu 

každoroènì finanènì podporuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj. Vodu 

jinou než z kohoutku potøebují jen 

kojenci citliví na dusiènany a chlór.
V jejich pøípadì mùžeme využít 

automat na vytékající Balbínùv 

pramen v Tuøanech nebo líšeòský 

pramen u Muchovy boudy. Voda
z obou pramenù je vhodná i pro 

nejmenší dìti. Pokud pøece jen 

balenou kojeneckou vodu kupujeme, 

volme tu, která je ve vratných obalech 

a pochází z místa blízkému našemu 

bydlišti.
Rozšíøeným mýtem je reklamou 

èasto podsouvané tvrzení, že èím více 

minerálních látek voda obsahuje, tím 

lépe pro nás. Naopak nadbytek mine-

rálních látek nám mùže i uškodit. Voda 

z kohoutku je mírnì mineralizovaná,
v kombinaci se stravou poskytuje 

optimální množství minerálù.

Více informací na www.veronica.cz/voda

O VODÌ BEZ OBALU
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Mateøská škola U Lípy Svobody 3 

jménem dìtí dìkuje paní Živìlové za 

ušití prostìradel pro dìti a dále za ušití 

návlekù pro rodièe. Panu Havlíèkovi za 

zajištìní bezpeènosti dìtí odstranìním 

nebezpeèné døevìné ohrádky na 

školní zahradì.

Pøichystalová Marie, øeditelka MŠ

Jménem dìtí naší mateøské školy 

bychom chtìli dodateènì podìkovat 

paní Brzobohaté a paní Ondrové 

(Cukráøství Hela) za zpøíjemnìní 

PODÌKOVÁNÍ MŠ

pøedvánoèního èasu cukrovím, které 

dìtem velice chutnalo.

Jaroslava Foltánová,
øeditelka MŠ Holásecká 11

Mateøská škola Zaplatalova 67 

dìkuje jménem dìtí panu Vymazalovi 

z TJ Sokol Dvorska za finanèní dar, 

který byl použit k zakoupení umìlého 

vánoèního stromu, paní Burianové, 

Kadlecové a Sieglové za sadu pohádek 

na CD a hraèky dìtem pod stromeèek. 

Táòa Šeinerová, MŠ

Nabídka akreditovaného 

kvalifikaèního  kurzu

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH

Obsah kurzu pro pracovníky v so-

ciálních službách splòuje požadavky 

na odbornou zpùsobilost k výkonu 

povolání pracovníka v sociálních 

službách dle Zákona o sociálních 

službách è. 108/2006 Sb. Je zamìøen 

na vykonávání prací spojených s pøí-

mou péèí o osoby se sníženou sobì-

staèností z dùvodu vìku, chronického 

onemocnìní nebo zdravotního posti-

žení s péèí u rodiny s dìtmi, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Podmínky pro uchazeèe:
- ukonèené základní vzdìlání,
- doklad o zdravotní zpùsobilosti, 
- doklad o bezúhonnosti,

vìk nad 18 let
Poèet výukových hodin: 155
Zakonèení kurzu:

Písemný test, obhajoba písemné 

práce, ústní otázky z probrané 

teorie kurzu. Osvìdèení s celo-

státní platností. 
Místo konání:

zasedací místnost OS ÈÈK Brno-

mìsto, Køenová 66, Brno
Cena kurzu: 6.900,- Kè

Kurz by mìl umožnit získání odborné 

kvalifikace pro peèovatelskou a oše-

tøovatelskou èinnost a lze ho využít pøi 

plnìní rekvalifikaèních programù na 

povolání v rámci záchranné sociální 

sítì.

Èeský èevený køíž Brno-mìsto, Køenová 66, 

Brno, 602 00   Telefon: 541 212 318

KVALIFIKAÈNÍ KURZ

10. 5. 2009 v 15 hodin
na Orlovnì

Vystoupí dìti z místních
mateøských škol.

OSLAVA DNE MATEK

duben 2009 duben 2009
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Brno − Dvorska
Prodej řadového RD o CP 1248 m2, ZP 675 se 3 
bytovými jednotkami 1+1, 2+1, 3+1 s možností 

půdní vestavby, k domu náleží hospodářská 
stavení, 2x zahrada. Dům je ihned k prodeji!! 

Více informací na www.vasstav−reality.cz nebo 
volejte zelenou linku 800 700 578

ØÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM RODINNÝ DÙM V BRNÌ
K BYDLENÍ (Vìtší i menší i ve špatném 

stavu). Jen solidnì. Platím hotovì. 

Jsem pøímý kupec. Tel.: 546 220 631 

Zn: Brno i kraj

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNÌ 

i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. 

Finance mám. Tel.: 776 637 839

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNÌ i v 

horš ím s tavu .  Dohoda  j i s tá .
Tel.: 776 809 213

KOUPÍM POZEMEK V BRNÌ i okolí, 

pokud možno stavební (menší i vìtší). 

Prosím nabídnìte. Rychlé jednání. 

Tel.: 776 637 839

w w w . k o s m e t i k a - t u r a n y . c z

n a  z d r a v o t n í m  s t ø e d i s k u

tel.: 776 691 113
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KOMISE KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT PRO VÁS PØIPRAVILA

TUØANSKÉ DNY ZDRAVÍ

Máte doma velký míè a nevíte co s ním?

Pøijïte si zacvièit dne
 

15. kvìtna 2009 v 18 hodin 

na Orlovnu.

Vezmìte s sebou pohodlný 

cvièební úbor, èistou obuv a vodu na 

pití!
Po krátkém úvodu budeme jen 

cvièit. 60 minut cvièení podle knihy 

„Cvièíme na velkém míèi“ povede 

paní Dr. Karla Tománková, CSc., jedna 

z autorek.

CVIÈÍME NA VELKÉM MÍÈI VYCHÁZKA

NA MOHYLU MÍRU

Sraz úèastníkù:

nedìle 24. kvìtna 2009
v 9.15 h na  zast. aut. 48 Hanácká smìr 

Prace. Odjezd autobusu v 9.23 h 

(pozor: 3. pásmo). Vystoupíme u školy 

a pùjdeme pìšky na Mohylu míru.

Odjezdy autobusù z Prace: 13.28, 

14.28,  15.28 h.

Upozornìní: Obì akce jsou na vlastní 

nebezpeèí úèastníkù.
.

Za komisi: Drahomíra Doležalová

2. KVÌTNA 2009
ZÁVODIŠTÌ BRNO-DVORSKA.

 PØÁTELE KONÍ

A DOSTIHOVÉHO SPORTU

ZVOU POØADATELÉ TJ BRNO-DVORSKA

Poslední dubnovou sobotu 25. 4. 2009 

se uskuteèní již 3. roèník bìžeckého 

krosového závodu Slatinský kros 

2009. Závod se uskuteèní v MÈ Brno – 

Slatina se startem na asfaltovém høišti 

vedle sportovního areálu u ZŠ 

Jihomoravské nám. 2 na „terénkách“
a je urèen pro širokou veøejnost. Jak 

pro nejmenší dìti, tak pro všechny 

dìtské kategorie a v neposlední øadì 

jsou pøipraveny i starty pro dospìlé. 

Pro nejlepší závodníky jsou pøipraveny 

hodnotné ceny a poháry. Pokud máte 

chu�, pøijdìte si zasportovat a udìlat 

nìco pro své zdraví. Start první 

kategorie je naplánován na devátou 

hodinu. Všichni jste srdeènì vítáni.

Bc. Lukáš Plachý, øeditel závodu

SLATINSKÝ KROS 2009

BRNÌNSKÉ DOSTIHY

„JOY“ OPTIK nabízí:

−  zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu
−  široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
−  opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis
−  kontaktní čočky + roztoky, pouzdra
−  sluneční brýle, značkové POLAROID + sluneční předvěsy
−  doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čistící roztoky
−  lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice
−  poradenství

otevírací doba:
Po, St, Čt   9,00 – 12,00,    13,00 – 16,30 h
Út             9,00 – 12,00,    13,00 – 17,30 h
Pá             9,00 – 12,00,    13,00 – 15,00 h

Tel. 548 210 990
Adresa:Tuřanka 2a u kapličky, 627 00 Brno−Slatina

Autobus č. 78, zastávka Přemyslovo nám.
NAVŠTIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VAŠI SPOKOJENOST A POHODLÍ

Finanèní poradna Obèanského sdružení 

sociálních a finanèních poraden spolu s 

Krajskou radou Svazu dùchodcù ÈR 

nabízí pomoc a informace o možných 

slevách na elektrickou energii, dodávku 

plynu, na pohonné hmoty, pojištìní 

domácnosti a automobilù apod. u 

vybraných dodavatelù tìchto služeb pro 

držitele prùkazù ZTP, ZTP/P, seniory, 

sociálnì slabší rodiny a rodiny s dìtmi.
Pracovnice poradny je zájemcùm

k dispozici 15. 4. 2009 od 9,00 do 10,30 h 

v pøedsálí radnice.

NEPLA�TE VÍC, NEŽ JE TØEBA

Denní centrum Vesnìnka, o.p.s. pro dìti od 1 do 5 let

- inspirace holandským modelem pøedškolních zaøízení - volitelná doba a 

délka pobytu - zajištìní péèe kvalifikovaným personálem - individuální 

pøístup k dítìti - konzumace vlastní stravy

Adresa: Údolní 10, 602 00 Brno
tel. (+420) 774 545 365,      www.vesnenka.euvesnenka@vesnenka.eu

w w w . t u r a n y. c z
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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 − PEDIKÚRA − MANIKÚRA
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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