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Zveme vás  14.10.2009 v 16 hodin na vernisáž výstavy

„Obchodníci potravinami a smíšeným zbožím v naší 
mìstské èásti do roku 1948“.

Výstava potrvá do konce roku a bude pøístupná 
vždy ve ètvrtek od 11 do 18 h, spolu se stálou 
expozicí v Kulturnì spoleèenském centru 
v prostorách tuøanské radnice.

8. listopadu 2009 v 19 hodin  na SOKOLOVNÌ v Tuøanech

BABIČKA V TRENKÁCH
      aneb APRÍLOVÁ KOMEDIE

Dìj bláznivé komedie je zasazen do konce dvacátých let minulého století. Autor 
scénáøe Vlastimil Peška uvádí: "Vùnì dvacátých let, foxtrot, zajímavá a výrazná 
móda, scénáøe z èeských operetek, ve kterých se bláznivé fantazii nekladly 
pøekážky, to vše bylo inspirací pro napsání Babièky v trenkách". Vše se odehrává na 
pozadí témìø detektivní zápletky, do které se zaplete mnoho svérázných postav a 
postavièek, bez kterých se neobejde žádná z Peškových komedií.
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ZVEME VÁS NA

YANSKÉ HODTUŘ
17.− 19. 10. 2009

TAKOVÉ BYLY
BARTOLOMÌJSKÉ HODY 2009

    
Studio HeRa
SC Victoria
Vodaøská 2
Brno-Komárov
Tel: 604 943 116    

www.studiohera.cz

Zveme Vás do novì 

otevøeného studia HeRa se 

sídlem Brno-Komárov.

Cvièíme tyto lekce: 

bodyform, fitball, pilates, 

powerjoga a další ..

Další nabídky: wellness 

program na míru, 

individuální lekce pilates

MÈ krádeže 
auta 
vloupání

auta 
krádeže

vloupání 
byty

chaty, 
garáže

vloupání 
firmy celkem

Jih 34 101 12 14 1 33 195
Èernovice 8 34 5 14 1 10 72

Støed 127 52 5 22 0 30 236
Tuøany 8 40 4 4 2 6 64
Chrlice 0 9 2 2 0 4 17

celkem 177 236 28 56 4 83 584

STATISTIKA TRESTNÉ ÈINNOSTI
za období leden - srpen 2009 v lokalitì OOP Komárov

JOY OPTIK nabízí:

-  zhotovení dioptrických brýlí na pYedpis i bez pYedpisu
-  airoký sortiment brýlových skel v
etn multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
-  opravy brýlí + 
iatní ultrazvukem + servis
-  kontaktní 
o
ky + roztoky, pouzdra
-  slune
ní brýle, zna
kové POLAROID + slune
ní pYedvsy
-  doplHky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, 
istící roztoky
-  lupy, dalekohledy, teplomry, barometry, meteostanice
-  poradenství

otevírací doba:
Po, St, t   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:TuYanka 2a u kapli

ky, 627 00 Brno-SlatinaAutobus 
. 78, zastávka PYemyslovo nám.NAV`TIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VA`I SPOKOJENOST A POHODLÍ

Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY

 



Vážení spoluobèané,

Dovolte mi, abych Vás pozdravil po prázdninách a dovole-
ných. Rád bych Vás informoval o tom, co se v naší mìstské èásti 
podaøilo uskuteènit, co se nám zatím nedaøí a co plánujeme do 
budoucna. 

Letošní rok je z hlediska rozvoje naší mìstské èásti vzhle-
dem k probíhající hospodáøské krizi podstatnì složitìjší, než
v loòském roce. Propad daòových pøíjmù se zaèíná projevovat 
pomalu i v investièní politice kraje, mìsta i mìstské èásti. Díky 
zavedeným úsporným opatøením na úrovni mìstské èásti
v oblastech úspor v chodu úøadu (telefony, cestovné, nová 
výbìrová øízení pro úklid a údržbu mìstské èásti apod.) mùžeme 

použít ušetøené finanèní prostøedky na opravy a investièní akce v letošním roce. Co 
tedy bylo a bude provedeno v letošním roce?

V oblasti školství pro nejmenší byla dokonèena celková rekonstrukce mateøské 
školy U Lípy Svobody v hodnotì cca 4 miliony Kè. Kromì pøístavby a rekonstrukce 
sociálního zaøízení, vèetnì nové pøípojky splaškové kanalizace, byly vymìnìny 
nevyhovující elektrické rozvody, byl osazen nový úsporný plynový kotel, probìhlo 
zateplení stropních konstrukcí novými podhledy a kompletní výmìna všech oken. 
Byla provedena nová deš�ová kanalizace a stavební úpravy dvora. Po mateøské 
školce ve Dvorskách, kde opravy probìhly v minulých dvou letech, je tak opravena již 
druhá mateøská škola. Zároveò byla zpracována projektová dokumentace na 
zateplení mateøské školy na ulici Holásecká, s jejíž realizací uvažujeme v pøíštím 
roce. I nadále probíhají pøípravné práce na vybudování nové mateøské školy
v Holáskách v lokalitì „U potoka“, pro kterou bude v letošním roce zpracována 
studie.

V budovách základních škol probìhly èi v nejbližší dobì probìhnou nezbytné 
úpravy nutné pro bezproblémový chod školy. Pro školní budovu na ulici Dvorecké 
byly provedeny nové pøípojky kanalizace a vody, jelikož pùvodní byly již v havarijním 
stavu. Pro budovu na ulici Mìš�anské bude v mìsíci øíjnu vybudována nová zesílená 
pøípojka elektro, která je nutná pro bezpeèný provoz školy. V budovì na ulici Požární 
probìhla pøes prázdniny záruèní oprava rozvodù topení a byl vybudován nový plot na 
školní zahradì. Doufáme, že se nám podaøí zaøadit na pøíští rok do rozpoètu mìsta 
rekonstrukci školní kuchynì v budovì Mìš�anská 21.

V letošním roce probìhnou také další stavební práce na dokonèení budovy 
radnice. Bude dokonèena dvorní fasáda objektu a výmìna zbývajících okenních 
otvorù. Do budoucna nás èeká ještì úprava fasády smìrem ke kostelu a úpravy 
dvora. Tyto práce však pøijdou na øadu pozdìji dle množství finanèních prostøedkù.

V souèasné dobì jsou dokonèovány projekèní práce na pøemístìní poboèky 
Èeské pošty z budovy radnice na Tuøanské námìstí 3 do prostor po Èeské spoøitelnì. 
Po vydání stavebního povolení tak zaène oprava alespoò èásti tohoto objektu 
svìøeného mìstské èásti. Po dokonèení opravy bude pošta plynule pøemístìna do 
novì rekonstruovaných prostor.

Dalším objektem svìøeným mìstské èásti je bytový dùm Pastevní 1, který byl 
vyjmut ze seznamu domù urèených k privatizaci a bude nyní minimálnì po dobu 
patnácti let v majetku mìsta. Proto zaèaly práce na opravì tohoto domu a v letošním 
roce byla provedena výmìna støešní krytiny, údržba krovu, zateplení komínù a nové 
klempíøské konstrukce.
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V oblasti dopravy byl vybudován nový pøechod pro chodce na ulici Revoluèní
a bude vybudován semafor pro chodce u pøechodu pøed radnicí, který jistì pøispìje 
ke zvýšení bezpeènosti chodcù. Bohužel se stále komplikuje vybudování pøechodu na 
ulici Sokolnické, které pro nás zpracovává projekèní složka Brnìnských komunikací. 
Pøi projednávání narážíme na rùzné požadavky dotèených orgánù státní správy, 
které celou situaci komplikují. Doufám, že se projektantùm podaøí vyrovnat se
s pøipomínkami tak, aby mohlo být na celou akci vydáno v nejbližší možné dobì 
stavební povolení.

Pro zlepšení parkování v centrální èásti Tuøan jsme pøistoupili k rekonstrukci èásti 
Tuøanského námìstí pøed prodejnou masny a železáøství. Zároveò pøi této úpravì 
vymìní Technické sítì Brno sloupy a lampy veøejného osvìtlení vèetnì rozvodù.

K dopravì patøí samozøejmì i plánovaný obchvat Tuøan. Do konce bøezna 2009 
byla dokonèena projektová dokumentace pro stavební povolení a mìlo se zaèít
s pøípravnými pracemi (výkupy pozemkù apod.). Bohužel celková hospodáøská 
situace donutila pøedstavitele mìsta a kraje zaèít hledat úsporná opatøení. Prvním
z úsporných opatøení Rady mìsta Brna bylo rozhodnutí nerealizovat navrženou 
cyklostezku vedle plánované silnice. Spoleèná investice mìsta (mìlo realizovat
z mìstského rozpoètu cyklostezku) a kraje (má realizovat ze svého rozpoètu vlastní 
obchvatovou komunikaci) se tak pøemìnila na investici, kterou zajiš�uje 
Jihomoravský kraj. Vzhledem k napjatému rozpoètu kraje (výpadek pøíjmù
v letošním roce cca 750 mil. Kè) bude obtížné tuto investici v nejbližší dobì prosadit. 
Vedení mìstské èásti však uèiní všechny možné kroky pro to, aby zpoždìní realizace 
bylo co nejmenší. Šancí pro realizaci je i to, že kraj požádal o spolufinancování
z evropských fondù.

Rekonstrukce kanalizace v Tuøanech dohání zpoždìní z minulých let, kdy se od 
roku 2001 do roku 2006 žádné pøípravné práce neprovádìly. Pøípravné práce zaèaly 
až v roce 2007. V souèasné dobì se již dokonèuje projektová dokumentace pro 
stavební povolení a pro realizaci stavby, vykupují se poslední soukromé pozemky, po 
kterých má kanalizace vést. Souèasnì s tím se zpracovává projektová dokumentace 
na následnou úplnou obnovu komunikací po provedení kanalizace
s termínem dokonèení projektu v lednu 2010. V lednu 2010 tak budeme mít hotovou 
kompletní projektovou dokumentaci nutnou pro realizaci celé akce. Po projektové 
dokumentaci první etapy, která byla dokonèena v roce 2001, tak bude celá projekto-
vá dokumentace koneènì hotová a pøipravena pro realizaci. Mìsto Brno již zažádalo 
o dotaci z Operaèního programu Životní prostøedí v rámci Prioritní osy 1 (Fond 
soudržnosti + ERDF/Fond rozvoje regionù). Po „doladìní“ žádosti na ministerstvu 
životního prostøedí by mìla žádost putovat do Bruselu. „Optimistická“ varianta pro 
zaèátek realizace celé akce je tak podzim roku 2010. 

 

      A co další akce? Ještì v letošním roce by mìlo zaèít budování nové stezky pro 
pìší a cyklisty podél komunikace U viaduktu, do konce listopadu bude zpracována 
projektová dokumentace øešení køižovatky Popelova – Kaštanová. Dokonèuje se 
projekt na dìtské høištì pro vìtší dìti za budovou ZŠ Mìš�anská s plánovanou 
realizací v pøíštím roce. Rada mìsta Brna byla požádána o souhlas se zahájením prací 
na investièním zámìru rekonstrukce koupalištì na ulici Karkulínova. 

      Vìøím, že se nám i nadále bude daøit zlepšovat životní podmínky obyvatel naší 
mìstské èásti. S podnìty a pøipomínkami na zlepšení práce radnice se na nás mùžete 
obracet osobnì i písemnì. Rádi pøivítáme Vaše pøipomínky i pøípadnou kritiku naší 
práce.

Miroslav Dorazil, starosta MÈ
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Rada na 72. schùzi dne 3. 6. 2009:
- schválila uzavøení dod. è. 12 ke 

smlouvì o dílo „Rekonstrukce radni-
ce“ – dokonèení fasády do dvora
a výmìna oken za cenu 2 335 413 Kè,

- schválila nabídku firmy DIRS na 
provedení stavebních úprav sociální-
ho zaøízení v MŠ U Lípy Svobody,

- schválila provedení stavebních úprav 
studny a instalaci betonových patní-
kù na Ivanovickém nám.  spoleèností 
KODASTAV,

- nemìla námitky proti návrhu 
Aeroklubu Brno-Slatina na úpravu 
umístìní stavebních objektù v areálu 
Aeroklubu v Tuøanech pouze za pod-
mínky napojení areálu na sí� místních 
komunikací pouze pøes ulici 
Prateckou, nikoliv pøes Karkulinovou,

- souhlasila s obsahem investièního 
zámìru výstavby rodinných domù na 
pozemcích p.è. 4625 a 4626 k.ú. 
Tuøany, který podala firma LEIS 
Engineering za podmínky dobudová-
ní technické a dopravní infrastruktu-
ry území v propojení ulic Myslivecké 
a Sokolnické,

- nesouhlasila se zmìnou IPP návrho-
vé lokality pro bydlení v Holáskách ze 
stávajících 0,5 na 0,7,

- doporuèila ZMÈ odsouhlasit návrh na 
zmìnu ÚPmB na pozemcích p.è. 
3718/1, 3418/2, 3719 a 3720 k.ú. 
Tuøany pøi ul. Jahodová umožòující 
výstavbu fotovoltaické elektrárny
a nemìla pøipomínky ani námitky
k tomuto zámìru,

- nesouhlasila s umístìním stavby 
prodejního skladu ND vè. zázemí 
(varianta 02) z dùvodu zvýšení do-
pravy a zhoršení bezpeènosti silnièní-
ho provozu na køižovatce Popelova – 
Kaštanová,

- souhlasila s žádostí Majetkového 
odboru MMB na vybudování propoje-
ní ulic Jubilejní a Jiøinová pøes poze-
mek p.è. 859 v k.ú. Br. Ivanovice se 
šíøkou prùchodu 2,5 m, vè. zabránìní 
prùjezdu vozidlùm tímto  prùchodem

- projednala majetkové záležitosti – 
prodeje a pronájmy pozemkù.

Rada na 73. schùzi dne 17. 6. 2009:
- doporuèila ZMÈ souhlasit se zmìnou 

ÚPmB na pozemcích p.è.:
 4532/1,2,3,5, 4534, 4535, 4536, 

4538, 4539, 4540, 4541 pøi ul. 
Sokolnická na plochu èisté bydlení
s IPP max. 0,2; 

- doporuèila ZMÈ vzít zpìt žádost
o zmìnu ÚPmB v lokalitì Písníky
z plochy SV na plochu na bydlení, 
která je vzhledem k provedené úpra-
vì funkèního využití plochy pro byd-
lení nadbyteèná,

- nedoporuèila ZMÈ souhlasit se zmì-
nou ÚPmB na pozemku p.è. 173/1, 
k.ú. Dvorska (ponechat jako územní 
rezerva pro komunikaci),

- souhlasila s obsahem návrhu inves-
tièního zámìru akce „Nová MŠ
v Holáskách“ zpracovaného OI MMB,

- schválila provedení zvýšení obrubní-
kù na ul. Požární,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory ve výši 12 tis. Kè TJ Brno 
Dvorska na zajištìní hodù,

- projednala majetkové záležitosti – 
prodeje a pronájmy pozemkù.

Rada na 74. schùzi dne 1. 7. 2009:
- schválila nabídku firmy Paleèek na 

úpravu Tuøanského námìstí,
- schválila výmìnu oken v MŠ U Lípy 

Svobody firmou B MONTE, s.r.o. 
Tišnov,

- projednala majetkové záležitosti – 
prodeje a pronájmy pozemkù.

Rada na 75. schùzi dne 15. 7. 2009:
- projednala cenové nabídky na do-

dávky el. energie a doporuèila 
uzavøít novou smlouvu na dodávky 
energie (do radnice a zdr. støediska
a pøíspìvkovým organizacím zøíze-
ným MÈ) s firmou United Energy 
Trading, a. s.

- schválila v zahradì ZŠ Požární opra-
vu plotu a zøízení vjezdové brány,

- schválila provedení bezbariérové 
opravy chodníku podél prodejny 
øeznictví na ul. Revoluèní,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory ve výši 10 tis. Kè ZO Èeské-
ho zahrádkáøského svazu v Tuøanech 
na opravu a nátìr oken, 

- projednala majetkové záležitosti – 
prodeje a pronájmy pozemkù.

Rada na 76. schùzi dne 29. 7. 2009:
- vybrala zhotovitele stavby (pøechod 

pøed radnicí) - firmu Veselý,
- schválila provedení opravy støechy 

bytového domu Pastevní 1 firmou DK 
stavební èinnost,

- schválila opravu chodníku na ul. 
Glocová sudá èísla firmou FISTAV,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory ve výši 3 000 Kè ZO ÈSOP 
Narcis na poøízení vývìsní skøíòky,

- projednala majetkové záležitosti – 
prodeje a pronájmy pozemkù.

Rada na 77. schùzi dne 12. 8. 2009:
- souhlasila s dodateèným povolením 

stavby v areálu firmy BARABA na ul. 
Petlákové jako stavby doèasné na
3 roky,

- souhlasila se zámìrem výstavby 
bytových domù v lokalitì Sla-
dovnická, nesouhlasila ale s provi-
zorním trasováním komunikace za 
objekty garáží,

- souhlasila se zámìrem pøístavby
a rekonstrukce Øeznictví Jan Bubla, 
spoèívající ve zmìnì dispozice pro-
vozovny a v rozšíøení zázemí zamìst-
nancù,

- nesouhlasila s návrhem doprav. øe-
šení napojení Vitality centra
v Holáskách na sí� míst. komunikací – 
doprav. øešení není dostaèující,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory ve výši 23 tis. Kè SDH Brno-
Holásky na Bartolomìjské hody 
2009,

- projednala návrh na podání žádosti 
Èeské poštì o vytvoøení pøítiskù na 
rekomandaèní a cennou nálepku, 
zhotovení ruèního razítka a vlastní 
známky u pøíležitosti 150. výroèí 
pošty v Tuøanech,

- projednala majetkové záležitosti – 
prodeje a pronájmy pozemkù.

Rada na 78. schùzi dne 26. 8. 2009:
- seznámila se s dopisem primátora ve 

vìci úpravy kompetencí silnièních 
správních úøadù a nesouhlasila s tím, 
aby MMB rozhodoval o zaøazení ko-
munikací do kategorie místních ko-
munikací,

- souhlasila s navrženým dopravnì 
bezpeènostním opatøením v souvis-
losti s návštìvou papeže ve dnech 
26. – 27. 9. 2009, s navrženými 
objížïkami a uzavírkami,

- schválila zhotovení 1 000 ks pamìt-
ních medailí k pøíležitosti veøejného 
setkání s papežem Benediktem XVI.,

- schválila nabídku na dodávku plyno-
vého kotle do budovy radnice od Mgr. 
Bláhy,

- projednala majetkové záležitosti – 
prodeje a pronájmy pozemkù.

Zastupitelstvo na 19. schùzi
dne 25. 6. 2009:
- nesouhlasilo se zvýšením IPP v loka-

litì návrhové plochy pro bydlení
u Holáseckých jezer ze stávajících 
0,5 na 0,7,

- souhlasilo s pøedloženým návrhem 
obecnì závazné vyhlášky statutární-
ho mìsta Brna o zákazu požívání 
alkoholu na veøejných prostran-
stvích, za úèelem zabezpeèení míst-
ních záležitostí veøejného poøádku, 
navrhlo stanovení veøejných pro-
stranství v MÈ, na kterých je zakázá-
no požívání alkoholických nápojù,
a stanovení veøejných prostranství
v MÈ, na které se v dobì konání akcí 
zákaz požívání alkoholických nápojù 
nevztahuje, 

- doporuèilo orgánùm mìsta schválit 
smìnu pozemkù p.è. 2722/2, 
2722/28 a 2722/30 k.ú. Èernovice 

BESEDA S OBÈANY
15. 10. 2009

v 17 hodin na radnici

Na vaše dotazy budou odpovídat mimo

jiné pøedstavitelé tuøanského letištì
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STATISTIKA TRESTNÉ ÈINNOSTI
za období leden - srpen 2009 v lokalitì OOP Komárov

JOY OPTIK nabízí:

-  zhotovení dioptrických brýlí na pYedpis i bez pYedpisu
-  airoký sortiment brýlových skel v
etn multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
-  opravy brýlí + 
iatní ultrazvukem + servis
-  kontaktní 
o
ky + roztoky, pouzdra
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ní brýle, zna
kové POLAROID + slune
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-  doplHky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, 
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-  poradenství
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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:TuYanka 2a u kapli

ky, 627 00 Brno-SlatinaAutobus 
. 78, zastávka PYemyslovo nám.NAV`TIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VA`I SPOKOJENOST A POHODLÍ

Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY
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- vzalo zpìt žádost o zmìnu ÚPmB
v lokalitì Písníky z plochy SV na plo-
chu pro bydlení,

- nesouhlasilo se zmìnou ÚPmB na 
pozemku p.è. 173/1, k.ú. Dvorska,
z územní rezervy na komunikaci na 
návrhovou plochu pro bydlení, poža-
duje zachovat v dané lokalitì územní 
rezervu pro komunikaci a dále
v lokalitì Jahodová - Tuøanka dle 
situace ze stávající plochy ZPF na 
plochu TE,

- schválilo harmonogram svých zase-
dání ve 2. pololetí 2009 – 27. 8., 29. 
10. a 10. 12.,

- projednalo majetkové záležitosti – 
prodeje a pronájmy pozemkù.

Další viz www.turany.cz

Veøejné zasedání zastupitelstva MÈ Brno-Tuøany

29. 10. 2009 v 18 hodin v prostorách radnice

Naše mìstská èást zabezpeèuje 
údržbu zelenì v parcích a na plochách 
veøejné zelenì, která bezprostøednì 
nesousedí se silnicemi. Plochy veøejné 
zelenì, které bezprostøednì sousedí 
se silnicemi, anebo ty plochy zelenì,  
které se nachází mezi silnicemi a chod-
níky (tzv. komunikaèní zeleò), jsou ve 
správì Brnìnských  komunikací a. s. 

Skuteènost, že údržbu zelenì pro 
naši MÈ a údržbu zelenì pro Brnìnské 
komunikace na území naší MÈ zabez-
peèuje stejná firma, mùže vyvolat 
dojem, že všechny plochy zelenì jsou 
v péèi naší MÈ. Údržba zelenì pro 
Brnìnské komunikace ale probíhá
v jiném režimu (menší poèet pokosù, 

S úèinností od 16. 4. 2009 se 
novelou zákona o pozemních komuni-
kacích pøenesla odpovìdnost za 
schùdnost chodníkù v zimním období 
na vlastníka tìchto komunikací, tj. ve 
vìtšinì pøípadù obec. Dosud spoèívala 
tato odpovìdnost na vlastnících 
pøilehlých nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že obec pøi sou-
èasném finanèním, technickém a per-
sonálním vybavení nebude schopna 
zajiš�ovat schùdnost chodníkù v tako-
vém rozsahu, v jakém si chodníky 
pøed  svými domy udržovali jejich 
vlastníci, bude nadále zimní údržba ze 
strany obce spoèívat (v souladu s plá-
novanými zmìnami naøízení statutár-
ního mìsta Brna è. 29/2005 o schùd-
nosti místních komunikací) pouze ve  
zmíròování závad ve schùdnosti chod-
níkù. 

K tomu, aby na chodnících mohla 
být provádìna zimní údržba, je tøeba, 
aby byla zajištìna jejich  prùjezdnost 
a prùchodnost. Pøekážky tvoøí nejèas-

tìji popelnice a zaparkovaná auta, 
která na chodníky zasahují. Žádáme 
proto obèany, aby v zimním období 
zajistili prùchodnost a prùjezdnost 
tìchto chodníkù, v opaèném pøípadì 
na nich nebude moci být zimní údržba 
zabezpeèena. 

Odbor. živ. prostøedí: MVDr. Malá
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ve vlastnictví mìsta Brna za poze-
mek p.è. 3503 k.ú. Tuøany,

- nesouhlasilo s návrhem na zmìnu 
ÚPmB na pozemcích p.è. 3718/1, 
3418/2, 3719 a 3720 k.ú. Tuøany pøi 
ulici Jahodové ze stávající plochy ZPF 
na plochu umožòující výstavbu foto-
voltaické elektrárny,

- souhlasilo se zmìnou ÚPmB na po-
zemcích p.è. 4532/1, 4532/2, 
4532/3, 4532/5, 4534, 4535, 4536, 
4538, 4539, 4540, 4541, pøi ulici 
Sokolnické, k.ú. Tuøany z plochy ZPF 
na plochu BC - bydlení èisté s IPP 
max. 0,2 a na pozemku p.è. 696, k.ú. 
Holásky, z územní rezervy na komu-
nikaci na návrhovou plochu pro byd-
lení,

NOVÝ POŽÁRNÍ ØÁD

Upozoròujeme všechny obèany na 
zmìnu v POŽÁRNÍM ØÁDU naší 
mìstské èásti, týkající se pálení 
suchých rostlinných materiálù:

- spalovat suché, nezneèištìné 
rostlinné materiály v otevøených 
ohništích  mohou pouze fyzické 
osoby,

- spalování je povoleno každou
 støedu a sobotu

v dobì od 10 do 18 hodin,
pokud na tyto dny nepøipadne 
svátek,

- spalování je omezeno na  období 
od bøezna do øíjna a  je zakázáno 
v dobì inverze,

- pøi spalování je nutno postupovat 
tak, aby byla dodržena pøístupná 
míra obtìžování zápachem
a pøístupná tmavost kouøe.

Tyto podmínky spalování suchých 
rostlinných materiálù platí s úèinností 

 od 29. 7. 2009.
Ve vztahu ke zlepšení  životního 
prostøedí je lépe využívat k uložení 
rostlinných odpadù ze zahrad sbìrná 
støediska odpadù (ul. Malinská a Sla-
dovnická).
Fyzické osoby mohou uložit tyto 
odpady do sbìrných støedisek zdar-
ma.

Odbor. živ. prostøedí: MVDr. Malá

ÚDRŽBA ZELENÌ NA POZEMCÍCH  V  PÉÈI  MÈ 

DOMOV PRO SENIORY INFORMUJE

V rámci projektu Týden sociálních 
služeb se ve støedu 7. øíjna 2009 
od 9 do 15 hodin uskuteèní 

Den otevøených dveøí
v Domovì pro seniory Holásecká. 
Zájemci zde mohou absolvovat od-
bornou prohlídku spojenou s podáním 
informací o poskytovaných službách. 
Souèástí také bude prezentace 
výrobkù z naší dílny.

nižší frekvence úklidu odpadkù a shra-
bávání listí na podzim aj.). Využívání 
služeb na údržbu zelenì stejnou fir-
mou má výhodu v tom, že se alespoò 
nìkteré pokosy komunikaèní a naší 
zelenì mohou spojit a že pøi sbírání 
odpadkù na našich plochách firma èas-
tìji sbírá i odpadky na plochách komu-
nikaèních. 

Pokud jsou nìkteré plochy komu-
nikaèní zelenì pøi údržbì opomenuty 
(pøíèinou mùže být i to, že dosud si 
udržovali plochy zelenì pøed svými 
domy obèané sami), kontaktujte  refe-
rát život. prostøedí, tel. 545 128 255,
e - mail:  . Vaše pod-
nìty pøedáme správci tìchto ploch. 

mala@turany.cz

ODPOVÌDNOST ZA SCHÙDNOST CHODNÍKÙ V ZIMNÍM OBDOBÍ

JAZYKOVÉ KURZY
A, N, I, F, Š, R, P, HOL. a FIN.

ve škol. roce 2009/10

JŠ Adispa - Dr. Kozáková

Místo výuky: Podlipná 19, 620 00 Brno

www.adispa.cz

tel. 608746133, 545220060

e-mail: adispa.kozakova@centrum.cz
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Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY
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DATOVÉ SCHRÁNKY

1. èervence 2009 nabyl úèinnosti 
zákon è. 300/2008 Sb. o elektronic-
kých úkonech a autorizované konverzi 
dokumentù. Datové schránky slouží
k elektronickému doruèování doku-
mentù orgánù veøejné moci a k prová-
dìní úkonù vùèi úøadùm. Dále budou 
sloužit k dodávání dokumentù fyzic-
kých osob, podnikajících fyzických 
osob a právnických osob.

Datové schránky zøizuje a spra-
vuje Ministerstvo vnitra ÈR. Provo-
zovatelem tohoto systému je držitel 
poštovní licence (Èeská pošta). 
Systémem datových schránek je 

postupnì nahrazováno klasické doru-
èování v listinné podobì, protože je 
zrovnoprávnìno zasílání dokumentù
v papírové a elektronické podobì. 
Datová schránka není e-mailová 
schránka, nelze s její pomocí komuni-
kovat pøímo s jednotlivými osobami, 
pouze s celým úøadem, firmou apod.

Datové schránky budou ze 
zákona povinnì využívat orgány 
veøejné moci (úøady, soudy a další 
instituce) a také právnické osoby 
zapsané v obchodním rejstøíku. Tìmto 
institucím byla datová schránka 
zøízena automaticky. Pro fyzické 
osoby není zøízení schránky povinné. 
Požádat o ni mohou Ministerstvo 
vnitra ÈR, napø. na kontaktních 

ZMÌNA CEN ZA UKLÁDÁNÍ ODPADÙ 

S platností od 1. 8. 2009 se zmìnily  ceny za uložení odpadù na sbìrných 
støediscích, platné ceníky jsou tam vyvìšeny. Zmìny cen za uložení odpadù se 
ve vìtší míøe týkají pøedevším podnikatelských subjektù. 
Fyzické osoby mohou vìtšinu odpadù na sbìrných støediscích uložit zdarma. Pro 
informaci uvádíme odpady, které jsou i pro obèany zpoplatnìny:

pneumatiky z osobních aut do  10 kg

pneumatiky s hmotností  nad   10 kg za každé kg navíc

pøíplatek za disk - pneumatika osobní do 10 kg

pøíplatek za disk - pneumatika  nad 10 kg

vzdušnice

autosklo

stavební odpady (cihly, tašky, keramické výrobky)- èisté, bez pøímìsi

døevo (okna, zárubnì, trámy apod.)

sklo s fólií, sklo zneèištìné, drátosklo (nelze materiálovì využít)

èisté tabulové sklo rozmìrovì upravené, které lze uložit do nádob
na separovaný sbìr skla (lze materiálovì využít )

plasty - plast. okna, plasty ze sanitárního zaøízení, plastové trubky,
kabely (bez vodièe), bytová jádra, izolace a jiné plastové konstrukce,
které jsou souèástí staveb

asfaltové smìsi, izolace s obsahem asfaltu (IPA, asfaltová lepenka,
asfaltobeton)

kabely (s kovovým vodièem), které lze materiálovì využít

izolaèní materiály na bázi sádry (sádrokarton)

izolaèní materiály, minerální skelná vata, izolace potrubí,
znehodnocený polystyren, který nelze materiálovì využít apod.

30 Kè/ks

3 Kè    .

25 Kè/ks

120 Kè/ks

3 Kè/kg

3 Kè/kg

1,20 Kè/kg

4 Kè/kg

3 Kè/kg

5 Kè/kg

3 Kè/kg

3 Kè/kg

1,70 Kè/kg

3 Kè/kg

3 Kè/kg

P

E

T

I

C

E

místech Czech Point. Potøebný 
formuláø žádosti lze nalézt na 
www.datoveschranky.info, kde jsou 
uvedeny další kroky k vyøízení žádos-
ti. 

Dokumenty dodané do datové 
schránky se považují za doruèené, 
jakmile se do schránky pøihlásí 
oprávnìná osoba. Pokud se nepøihlásí 
do 10 dnù ode dne dodání, je doku-
ment považován za doruèený auto-

maticky.
Informaèní systém datových 

schránek je systém rychlý (datová 
zpráva je doruèena prakticky okamži-
tì), spolehlivý (datová zpráva se 
nemùže ztratit) a ovìøitelný (je 
jednoduše dokazatelné, kdo datovou 
zprávu podal a komu byla doruèena).
Firmy i obèané mohou využívat 
schránky zdarma.

INFORMACE PETIÈNÍHO VÝBORU OBÈANÙ HOLÁSEK
K ZÁSTAVBÌ V LOKALITÁCH „VINOHRAD“ A „U POTOKA“

Ani v letních mìsících jsme nezaháleli
a vìnovali hodnì èasu a úsilí snaze
o zabránìní prosazení výstavby v uve-
dených lokalitách podle plánù firmy 
Komfort a zachování klidného a pøíjem-
ného životního prostøedí v Holáskách.
Ve snaze podpoøit oprávnìnost poža-
davkù obyvatel Holásek odbornými 
argumenty jsme prostøednictvím 
Sdružení obèanù Brno 20 o.s. požádali 
o udìlení finanèního grantu. Za pomoci 
nadaèního pøíspìvku Nadace VIA
z prostøedkù programu Fondu místního 
rozvoje – Rychlé granty jsme nechali
u firmy LOW  & spol, s.r.o. vypracovat 
posudek urbanistického a krajinného 
posouzení obytné zástavby v okolí 
Holáseckých jezer. 
Posudek hodnotí dopady navrhované 
obytné výstavby ze tøí hledisek - urba-
nistického, ochrany  pøírody a  ochrany 
životního prostøedí. 
Ze závìrù posudku mj. vyplývá, že 
„zkoumavé návrhy zástavby jsou 
nevhodné jak z hledisek urbanistic-
kých, tak i sociálnì psychologických“
a mohly by být zdrojem celé øady nega-
tivních dopadù jak na pøírodní prostøe-
dí, tak i na životní podmínky obyvatel 
Holásek. 
V posudku je uvedena øada doporuèení, 
mj. „pøísnì dodržet dnes platné regula-
tivy územního plánu" a "zástavbu
v lokalitì Vinohrad formovat jako rodin-
né domky.“

Na zaèátku záøí jsme odeslali spolu
s posudkem 3 dopisy:
-   dopis na Odbor územního plánování 

a rozvoje Magistrátu mìsta Brna se 
žádostí o zabránìní prosazení 
výstavby podle navrhovaných studií 
a zachování indexu podlažní plochy 
IPP v lokalitì "Vinohrad" na úrovni 
0,5, 

- dopis primátorovi mìsta Brna 
Romanu Onderkovi s žádostí o pod-
poru pøi prosazování našich poža-
davkù na OÚPR,

-  dopis zastupitelùm mìstské èásti 
Brno – Tuøany s žádostí o pøijetí
a prosazování dlouhodobé strategie 
mìstské èásti spoèívající v aktivním 
pùsobení proti snahám, jako je 
návrh bytové výstavby prosazova-
né firmou Komfort, které na území 
MÈ sledují pouze ekonomické zøete-
le a ignorují nenávratné znièení 
pøírodního bohatství, kvalitních 
životních podmínek a kulturního 
bohatství.  

Všechny žádosti byly podpoøené závìry 
posudku, který byl ke všem dopisùm 
pøiložen.
Zájemci z øad obèanù se mohou s mnoh-
dy alarmujícími závìry posudku sezná-
mit na úøadu MÈ Brno-Tuøany, pøípadnì 
i s podrobným obsahem dopisù
u Petièního výboru.

Za petièní výbor Hana Dombrovská,
hanadombrovska@email.cz

    
Studio HeRa
SC Victoria
Vodaøská 2
Brno-Komárov
Tel: 604 943 116    

www.studiohera.cz

Zveme Vás do novì 

otevøeného studia HeRa se 

sídlem Brno-Komárov.

Cvièíme tyto lekce: 

bodyform, fitball, pilates, 

powerjoga a další ..

Další nabídky: wellness 

program na míru, 

individuální lekce pilates

MÈ krádeže 
auta 
vloupání

auta 
krádeže

vloupání 
byty

chaty, 
garáže

vloupání 
firmy celkem

Jih 34 101 12 14 1 33 195
Èernovice 8 34 5 14 1 10 72

Støed 127 52 5 22 0 30 236
Tuøany 8 40 4 4 2 6 64
Chrlice 0 9 2 2 0 4 17

celkem 177 236 28 56 4 83 584

STATISTIKA TRESTNÉ ÈINNOSTI
za období leden - srpen 2009 v lokalitì OOP Komárov

JOY OPTIK nabízí:

-  zhotovení dioptrických brýlí na pYedpis i bez pYedpisu
-  airoký sortiment brýlových skel v
etn multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
-  opravy brýlí + 
iatní ultrazvukem + servis
-  kontaktní 
o
ky + roztoky, pouzdra
-  slune
ní brýle, zna
kové POLAROID + slune
ní pYedvsy
-  doplHky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, 
istící roztoky
-  lupy, dalekohledy, teplomry, barometry, meteostanice
-  poradenství

otevírací doba:
Po, St, t   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:TuYanka 2a u kapli

ky, 627 00 Brno-SlatinaAutobus 
. 78, zastávka PYemyslovo nám.NAV`TIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VA`I SPOKOJENOST A POHODLÍ

Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY
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150 LET POŠTY V TUØANECH

Poštovní muzeum v Praze uchovává opisy listin rùzných úøadù rakousko-
uherského mocnáøství, které se vztahují k poštám na území Èeské republiky. 
Opisy poøídil první øeditel Poštovního muzea v Praze Václav Dragoun. Na jedné
z listin c.k. místodržitelství z 23. listopadu 1859 se uvádí:
„V místì Tuøany (Turas), okres Brno, bude od 1. prosince 1859 v provozu c.k. 
poštovní expedice, která se bude zabývat pøíjmem a pøepravou dopisù a malých 
poštovních zásilek. Tato poštovní expedice zahrnuje následující obce: Chrlice, 
Holásky, Kobylnice, Slatinu, Dvorska, Ponìtovice, Nenovice, Rosenberg, 
Šlapanice a Tuøany.“
Prvním poštovním expedientem byl jmenován Johann Schwarzer von 
Heldenstamm. 
     Zaèátkem prosince tedy uplyne 150 let od vzniku pošty v Tuøanech. Nejen 
pro filatelisty bude pøipomenuto kulaté výroèí na poštì Brno 20, která je se 
svými 150 lety historie ètvrtou nejstarší poštou na území dnešního Brna. 
     Od 1. prosince budou používány cenné nálepky s pøítiskem na doporuèených 
zásilkách. 

1. Rekomandaèní nálepky s pøítiskem 150 let pošty
v Tuøanech a vlajkou naší mìstské èásti. Objednáno bylo 
zhotovení 1000 ks R-nálepek a používány budou do 
vyèerpání zásob. 

2. Cenné nálepky APOST budou mít vedle názvu pošty 
BRNO 20 doplòkový text 150 let a budou používány 
celý mìsíc prosinec. (Pro názornost uvádíme obdobnou 
APOST nálepku, používanou poštou Brno 4 k výroèí 130 
let pošty v roce 2002.)

   Dále je pro pøipomenutí výroèí pošty v jednání výroba a použití 
pøíležitostného ruèního razítka a mìstská èást objedná tisk tzv. osobních 
(personalizovaných) známek. Jedná se o zhotovení známkových tiskových listù, 
kde vedle známek jsou potištìny kupóny návrhem, který si zadáte. V našem 
pøípadì se bude jednat o návrh pøipomínající 150 let pošty v Tuøanech. Tyto 
tiskové listy nebo jednotlivé známky s kupóny pak budou k dispozici pro 
zájemce na radnici.

Ing. Jan Petrás  

ŠKOLNÍ BUDOVÌ NA MÌŠ�ANSKÉ ULICI JE SEDMDESÁT LET

Každý, kdo jde v Tuøanech po ulici 
Mìš�anská, nemùže minout školní budo-
vu. Pomìrnì veliká, moderní budova
s kopulovitou støechou pøitahuje pozor-
nost už pøi pøíjezdu po silnici kolem letiš-
tì.  I když její šedomodrá fasáda pøíliš 
nevynikne v okolní zeleni, kolemjdoucí si 
jistì vytvoøí obraz dobøe vyhlížející 
moderní školy. Náš nadpis však hovoøí
o  „dùchodovém“ vìku.  A že je to klam-
ný pohled, to si ètenáø snad uvìdomí po 
pøeètení celého pøíspìvku.

Aby byl tento èlánek co nejvíce 
autentický, citujeme ze vzpomínek 
nestorky Tuøan – nedávno zemøelé paní 
uèitelky Rùženy Bártové. Stìží bychom 
našli lepšího pamìtníka osudù školní 
budovy.

Ve vzpomínkách paní uèitelky 
Bártové se doèítáme: „ Na podzim roku 
1937 pøišla do Tuøan zvláštní komise, 
která mìla posoudit, zda mìš�anská 
škola opravdu potøebuje novou budovu.  
Komise byla udivena, 
když zjistila, že dìti 1. 
tøídy obecné školy se 
uèí v budovì, která 
nemá záchod. Za kaž-
dého poèasí jim muse-
la staèit budka v za-
hradì u schodištì jedi-
ného zadního vchodu.“ 

Nedostatkù našla 
komise ještì mnohem 
víc, a tak bylo rozhod-
nuto zaèít v roce 1938 

se stavbou nové školní budovy na 
Mìš�anské ulici. Projekt vypracoval
v duchu funkcionalismu brnìnský archi-
tekt Josef Polášek. V nové škole se zaèa-
lo uèit v pátek 1. záøí 1939.  

Paní uèitelka Bártová vzpomíná:
„Když 1. záøí 1939 vypukla 2. svìtová 
válka, z vnìjší strany byla škola hotová. 
Uvnitø byly již tabule, parkety, dokonèo-
valo se zazdívání vitrín ve tøídách. Žáci 
sedìli na zemi, pøi psaní si lehli na bøicho  
nebo psali na klínì. Teprve tìsnì pøed 
Vánocemi dostala škola nábytek. Bìhem 
vánoèních svátkù obsadila školu nìmec-
ká vojska. Celý podzim ve školní kuchyni 
vaøily maminky obìdy pro dìti ze sociál-
nì slabých rodin a vojáci dovolili, aby 
mohly ve své práci pokraèovat.“

Jídelna byla zøízena ve sklepì a uèi-
telé vodili dìti na obìd kolem nìmec-
kých stráží. Po obìdì museli budovu 
opustit. Pozdìji zøídila nìmecká armáda  
na støeše protileteckou ochrannou služ-
bu.
Po válce byla školní budova v dezolátním 
stavu a vyuèování na Mìš�anské ulici 
bylo zahájeno až 7. bøezna roku 1946. 

Další škody utrpìla budova v letech 
1982-1989 provozem vojenského letištì 
– neúmìrný hluk  a velké otøesy zpùso-
bily havarijní stav školy. Z rozpoètu naší 
mìstské èásti byl postupnì vymìnìn 
vodovod i topení, vèetnì vybudování 
nové moderní kotelny, byla opravena 
støecha, jíž zatékalo.

    
Studio HeRa
SC Victoria
Vodaøská 2
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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:TuYanka 2a u kapli

ky, 627 00 Brno-SlatinaAutobus 
. 78, zastávka PYemyslovo nám.NAV`TIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VA`I SPOKOJENOST A POHODLÍ

Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY
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ŠKOLA NA MÌŠ�ANSKÉ ULICI  DNES

V  souèasnosti máme v budovì na 
Mìš�anské ulici dvì páté tøídy a 11 tøíd  
druhého stupnì základní školy. Pro 
zajištìní výuky se uèitelé museli vzdát 
spoleèné sborovny a museli jsme 
zrušit i odbornou uèebnu fyziky a che-
mie, abychom mìli žáky kam umístit. 
A tak vedení školy ve spolupráci
s tuøanskou radnicí usiluje o další 
pøístavbu školy a o modernizaci školní 
kuchynì. Od loòského školního roku 
se na naši školu pøemístili žáci fotbalo-
vých tøíd a škola rozšíøila své výchov-
né pùsobení v oblasti tìlesné výchovy 
a sportu. 

Kromì devátých tøíd, které se 
ještì uèí podle klasického systému 
vzdìlávání,  škola postupnì pøešla na 
vlastní výukový program /ŠVP/.
V rámci tohoto programu rozšiøujeme 
od 1. stupnì základní školy vzdìlávání 
v oblasti osobnostnì dramatické 
výchovy, pøi níž spolupracujeme se 
studentkami JAMU. Dramatickou 
výchovu jsme vyzkoušeli nejen v èes-
kém jazyce, ale také ve spojení s ang-
lickým jazykem a vyuèováním dìjepi-
su. Osobnostnì dramatická výchova 
prohlubuje etické a morální vlastnosti 
dìtí. Nenásilnou formou osobnostnì 
dramatická výchova pøispívá k pre-
venci všech druhù násilí, naplòuje
i cíle multikulturní výchovy, uèí dìti 
vzájemnì si  naslouchat, poznávat ty 
druhé z jiných stránek a v jiných situa-

cích, než pøi obvyklém školním vyuèo-
vání, spoléhat se jeden na druhého, 
pracovat v týmu. 

V rámci volitelných pøedmìtù 
klade škola dùraz na výuku cizích 
jazykù. Prozatím se nám díky malému 
zájmu dìtí (a nutno podotknout, že 
škola v tomto pøípadì nemá podporu 
ani  u rodièù) nedaøí vyuèovat jako 
druhý svìtový jazyk nìmèinu. Proto 
nabízíme ještì konverzaci v anglic-
kém jazyce ve spojení s dramatickou 
výchovou.

Dnešní dìti nerady ètou knížky, 
málo sportují a víc sedí u poèítaèù 
nebo se jen tak poflakují. Pak se nemù-
žeme divit, že dítì nerozumí pøeètené-
mu textu, neumí logicky myslet, je 
nesoustøedìné. Ve všech vyuèovacích 
pøedmìtech uèitelé rozvíjejí ètenáø-
skou gramotnost a v poslední dobì
i matematickou gramotnost žákù. 

I když jsou souèasné prostorové 
možnosti naší školy skromné, vedení 
školy se pøesto snaží zlepšovat vyba-
venost odborných uèeben. Ve støedu 
2. záøí 2009 byla na budovì 
Mìš�anská 21 slavnostnì otevøena 
nová multimediální uèebna. Pùvodní 
knihovna v pøístavbì školy se o prázd-
ninách zmìnila na  víceúèelovou uèeb-
nu. Dvanáct nových PC a  dataprojek-
tor bude sloužit nejen pro výuku infor-
matiky èi ostatních pøedmìtù, ale 
odborná literatura a slovníky  ve dru-
hé èásti uèebny budou využívány žáky 
i uèiteli ke studijním úèelùm. Také 
poèítaèová uèebna byla modernizová-
na a doplnìna dalšími PC tak, aby 

STRUÈNÌ ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Š

K

O

L

S

T

V

Í

V dalších letech byla modernizována 
školní kuchynì, postavena nová jídelna 
a ve sklepních prostorách vznikly školní 
dílny.

Dnešní podobu dostala škola po 
rekonstrukci a pøestavbì v letech  
2000/2001, kdy bylo z rozpoètu mìsta 
Brna uvolnìno 34,410 mil. Kè na zatep-
lení budovy, výmìnu oken a dveøí a kopu-
lovitou støešní nástavbu, jíž škola získala 

tøetí patro, kde byly vybudovány speci-
ální uèebny. Rekonstrukce se týkala také 
sociálního zaøízení, chodeb a schodiš�.
K budovì bylo pøistavìno  i únikové scho-
dištì s výtahem. Tìlocvièna získala 
novou náøaïovnu. Pak byl oplocen školní 
pozemek, zrekonstruovaná školní 
zahrada a vybudováno høištì pro školní
i mimoškolní èinnost dìtí.

umožòovala plnohodnotnou výuku 
informatiky pro celou tøídu. Na finan-
cování obou odborných uèeben se 
podílely organizace: MÈ Brno-Tuøany, 
OŠMT MMB a vedení 1. FC. 

Všem jmenovaným podìkovala 
na slavnostním otevøení uèebny øedi-
telka školy  PhDr. B. Küfhaberová, 
Ph.D. a patøí jim podìkování i uèitelù
a žákù. 

Pokud byste si chtìli nové uèebny 
prohlédnout, mùžete využít
Dne otevøených dveøí 6. øíjna 2009 

dopoledne. Další možnosti vám nabíd-
nou webové stránky školy
www.zsmestanska.cz.

J.Široká a V. Hruban

                                

- 25. èervna 2009 pøišli na radnici 
žáci, kteøí byli tøídními uèiteli 
vybráni jako nejlepší. Tìmto 
zástupcùm z každé tøídy pøedali 
pan starosta a paní místostarost-
ka diplom a poukázku na výbìr 
knihy èi jiného zboží v knihkupec-
tví Barviè a Novotný v hodnotì 
200 Kè.  

- 26. èervna 2009 se na radnici 
shromáždili žáci všech devátých 
tøíd se svými pedagogy. Z rukou 
„nejpovolanìjších“ v obci pøevzali 
žáci Pamìtní list, který jim kromì 
závìreèného vysvìdèení jistì 
bude dlouho pøipomínat zakonèe-
ní povinné školní docházky.

- 7. záøí 2009 se v Brnì na 
Palackého vrchu konala meziná-
rodní atletická olympiáda dìtí 
EUROPEAN KIDS ATHLETICS 
GAMES BRNO. Akce byla uvedena 
èeskou státní hymnou v podání 
pìveckého sboru naší základní 
školy. Reprezentantka naší ZŠ 
žákynì 7.A Gabriela Medková si 
odnesla dvì bronzové medaile -  
za bìh na 60 m a štafetu 4 x 60m. 

Gabriela Medková a Tomáš Bárta

 V disciplínì bìh na 150 m se umístila 
na 11. místì (z 56). Tomáš Bárta
z 8.B získal zlatou medaili za štafetu 
4 x 60 m. Letos poprvé byla na tomto 
šampionátu vyhlášena královna 
krásy. Cena MISS EUROPEAN KIDS 
ATHLETICS GAMES Brno 2009 
putovala také do Tuøan – k Medkùm. 
Gábince i k tomuto ocenìní blahopøe-
jeme !!

    
Studio HeRa
SC Victoria
Vodaøská 2
Brno-Komárov
Tel: 604 943 116    

www.studiohera.cz

Zveme Vás do novì 

otevøeného studia HeRa se 

sídlem Brno-Komárov.

Cvièíme tyto lekce: 

bodyform, fitball, pilates, 

powerjoga a další ..

Další nabídky: wellness 

program na míru, 

individuální lekce pilates

MÈ krádeže 
auta 
vloupání

auta 
krádeže

vloupání 
byty

chaty, 
garáže

vloupání 
firmy celkem

Jih 34 101 12 14 1 33 195
Èernovice 8 34 5 14 1 10 72

Støed 127 52 5 22 0 30 236
Tuøany 8 40 4 4 2 6 64
Chrlice 0 9 2 2 0 4 17

celkem 177 236 28 56 4 83 584

STATISTIKA TRESTNÉ ÈINNOSTI
za období leden - srpen 2009 v lokalitì OOP Komárov

JOY OPTIK nabízí:

-  zhotovení dioptrických brýlí na pYedpis i bez pYedpisu
-  airoký sortiment brýlových skel v
etn multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
-  opravy brýlí + 
iatní ultrazvukem + servis
-  kontaktní 
o
ky + roztoky, pouzdra
-  slune
ní brýle, zna
kové POLAROID + slune
ní pYedvsy
-  doplHky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, 
istící roztoky
-  lupy, dalekohledy, teplomry, barometry, meteostanice
-  poradenství

otevírací doba:
Po, St, t   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:TuYanka 2a u kapli

ky, 627 00 Brno-SlatinaAutobus 
. 78, zastávka PYemyslovo nám.NAV`TIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VA`I SPOKOJENOST A POHODLÍ

Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY
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HŠ YAMAHA STÁLE V TUØANECH

Již pátým rokem otevírá hudební škola Yamaha svoji poboèku v Tuøanech. 
Nábor nových i zápis pokroèilých žákù probìhl hned první záøijový den na ZŠ na 
Mìš�anské. Zeptali jsme se za Vás øeditele Tomáše Küfhabera, co chystá škola 
pro letošek nového:

„V letošním roce nabízí naše škola poprvé výuku v dopoledních hodinách. 
Jedná se o První krùèky, urèené pro dìti ve vìku 18 mìsícù až 4 roky. Tuto mož-
nost pøivítaly pøedevším maminky na mateøské dovolené, které tak mají mož-
nost zpestøit si pondìlní vycházku se svými malými dìtmi moderní hudební 
výukou. Zájem je veliký, skupinka se ihned zaplnila a proto se chystáme pro 
stále se hlásící zájemce nabídnout ještì alespoò jeden termín dopolední výuky.

Na zaèátku záøí nenastoupili do výuky hned dva z našich kolegù – uèitelù,
a to z dùvodù dlouhodobých nemocí. Jejich výuku si mezi sebe rozdìlily paní 
uèitelka Evièka Šipulová a naše nová posila Lenka Nožièková. Úroveò jejich výu-
ky je pøinejmenším rovnocenná s úrovní jejich pøedchùdcù. Spoleènì s paní 
uèitelkou Boženou Küfhaberovou tvoøí uèitelský tým, za kterým jezdí žáci do 
výuky tøeba i pøes celé Brno nebo naopak až z Újezdu, Sokolnic èi dokonce 
Slavkova.

Nejvìtší zájem je letos kromì tradièních pøedškolních oborù (pro dìti už od 
18ti mìsícù) o populární zpìv. Tato výuka, kde se dìti uèí zpívat na bezdrátové 
mikrofony a za doprovodu nahrávek z kláves, se stává doslova hitem. I tak ale 
máme stále pár volných míst pro pøípadné nové zájemce. Stejnì tak budeme 
pokraèovat ve výuce dìtí ve høe na keyboard, flétnu èi kytaru.

Nemyslím, že by pìtileté výroèí mìlo být nìjakým zvláštním dùvodem
k oslavám nebo zvláštním vystoupením. Pøedpokládám, že uspoøádáme tradièní 
Mikulášskou besídku, urèitì nás èeká vystoupení na námìstí Svobody a nìkam 
mezi to vmìstnáme i pøedvánoèní koncerty pro rodièe. Na jaøe nebude chybìt 
soutìž v populárním zpìvu, odkud jezdí vítìzové reprezentovat Tuøany (velice 
úspìšnì) do celonárodního kola do Èeských Budìjovic. Hned nato vystoupíme 
pro naše maminky a babièky a než se nadìjeme, bude tu opìt vysvìdèení. Takže 
– jak vidíte: práce je pøed námi mnoho, je nejvyšší èas se do ní pustit. Budu rád, 
když si nás pøijdou ètenáøi tuøanských Listù na nìkteré z vystoupení poslech-
nout. Pøeji všem žákùm, uèitelùm i rodièùm klidný a pohodový školní rok.“

- Naši žáci se zúèastnili celostátní 
akce vyhlášené Obèanským 
sdružením Diakonie Broumov  - 
celorepublikové sbírky ošacení 
pro potøebné obèany. Osloveno 
bylo celkem 1 368 škol, zúèastnilo 
se  však jen 118. ZŠ Mìš�anská 
získala za sbìr 1,5 tuny použitého 
ošacení nádherné 2. místo.  

- Projekt SVÌTLUŠKA Nadaèního 
fondu Èeského rozhlasu poøádá 
každoroènì veøejnou sbírku, pøi 

které dobrovolníci prodávají 
pøedmìty s logem nadace. Naše 
škola se letos do tohoto projektu 
zapojila už pošesté. V loòském 
roce „Svìtlušky“ (žáci naší školy) 
mezi veøejností vybrali rekord-
ních 20 772 Kè. O výsledku letošní 
sbírky Vás budeme informovat. 
Velice dìkuji obèanùm za vstøíc-
nost projevenou úèastí na této 
akci - Olga Chroustová, koordiná-
tora akce za ZŠ.

PÙJÈKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

Mìsto Brno poskytuje vlastníkùm nemovitostí na území mìsta Brna 
pùjèky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domù a 
bytových jednotek. Za tímto úèelem vyhlašuje prostøednictvím 
Bytového odboru Magistrátu mìsta Brna dvakrát roènì výbìrové øízení. 
 
Výbìrové øízení je zveøejnìno na úøedních deskách mìsta a mìstských èástí
a na internetové adrese  (Potøebuji si vyøídit > Bydlení > Bytový 
odbor >Pùjèky z Fondu rozvoje bydlení mìsta Brna).  
O pùjèku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do 
15.10.2009 a od 1.12.2009 do 15.1.2010. Žádosti na pøedepsaném formuláøi 
jsou pøijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úøadech 
mìstských èástí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláøe 
jsou k dispozici na všech úøadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené 
internetové adrese. 
K zajištìní pùjèek z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje mìsto ruèitele. Tyto 
pùjèky jsou jištìny zøízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve 
prospìch mìsta po dobu splácení. 
Smlouvu o pùjèce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení úètu hradí 
mìsto. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru 
nemovitostí. Finanèní prostøedky èerpá žadatel dle konkrétních úèelù v níže 
uvedené tabulce. Po úplném splacení pùjèky zajistí mìsto výmaz zástavního 
práva v katastru nemovitostí. 
Bližší informace o pùjèkách z Fondu rozvoje bydlení mohou obèané získat na 
Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveøe.è. 280 a 281,  nebo na 
telefonních èíslech 542 173 502, 542 173 245 a 542 173 287. 

www.brno.cz

I

N

F

O

R

M

A

C

E

    
Studio HeRa
SC Victoria
Vodaøská 2
Brno-Komárov
Tel: 604 943 116    

www.studiohera.cz

Zveme Vás do novì 

otevøeného studia HeRa se 

sídlem Brno-Komárov.

Cvièíme tyto lekce: 

bodyform, fitball, pilates, 

powerjoga a další ..

Další nabídky: wellness 

program na míru, 

individuální lekce pilates

MÈ krádeže 
auta 
vloupání

auta 
krádeže

vloupání 
byty

chaty, 
garáže

vloupání 
firmy celkem

Jih 34 101 12 14 1 33 195
Èernovice 8 34 5 14 1 10 72

Støed 127 52 5 22 0 30 236
Tuøany 8 40 4 4 2 6 64
Chrlice 0 9 2 2 0 4 17

celkem 177 236 28 56 4 83 584

STATISTIKA TRESTNÉ ÈINNOSTI
za období leden - srpen 2009 v lokalitì OOP Komárov

JOY OPTIK nabízí:

-  zhotovení dioptrických brýlí na pYedpis i bez pYedpisu
-  airoký sortiment brýlových skel v
etn multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
-  opravy brýlí + 
iatní ultrazvukem + servis
-  kontaktní 
o
ky + roztoky, pouzdra
-  slune
ní brýle, zna
kové POLAROID + slune
ní pYedvsy
-  doplHky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, 
istící roztoky
-  lupy, dalekohledy, teplomry, barometry, meteostanice
-  poradenství

otevírací doba:
Po, St, t   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:TuYanka 2a u kapli

ky, 627 00 Brno-SlatinaAutobus 
. 78, zastávka PYemyslovo nám.NAV`TIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VA`I SPOKOJENOST A POHODLÍ

Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY
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JAK ŽIJÍ HASIÈI V BR. IVANOVICÍCH

Letošní spoleèenskou sezónu jsme zapoèali ponìkud jiným zpùsobem. Po velmi 
dlouhé dobì jsme uspoøádali Hasièský bál ve vìtším mìøítku než v uplynulých letech. 
Náš bál se konal 7. února na Orlovnì a pøes poèáteèní obavy, zda bude zájem z øad 
obèanù, byl bál k naší velké radosti vyprodaný. Jako každý rok i letos jsme poøádali 
Celomìstský ples Sdružení Dobrovolných hasièù v Brnì v hotelu Kozák a o týden 
pozdìji opìt jako premiéru Nenovické Ostatky. Masky se v prùvodu i pøi následné 
zábavì v Texas Ranèi øádnì vydovádìly.

Jaro patøilo úklidu hasièské zbrojnice a pøípravám na naši soutìž družstev
v Hasièské dovednosti a samozøejmì hodùm. Probìhl sbìr šrotu v obci, který byl 
využit na pokrytí nákladù hodù a od dubna se nacvièovaly úvodní taneèky. Èlenky 
SDH se rozhodly, že si ušijí nenovické kroje podle dochovaných fotografií. Takže od 
podzimu pracovaly na pøípravách a samotných pracích. Nejvíce starostí a práce mìla 
Jitka Matulová, která se pustila do samotného šití spodnic, vrchnic, rukávcù a všeho 
co ke kroji náleží. I když se nám vloudilo pár chybièek, myslím, že všem, kteøí se na 
pøípravì krojù podíleli, patøí podìkování. Naším zájmem je oživit tradice v naší obci
a pøispìt tak k zviditelnìní celé MÈ. 

Nadešel èerven a s ním i druhé Netradièní hasièské hody v Brnìnských 
Ivanovicích. Tentokrát nám poèasí moc nepøálo a tak celý pátek, kdy se pekly koláèe 
a stavìla mája, vèetnì odpoledního zvaní na hody, lilo jako z konve. Pøíprava prosto-
ru na zábavu se dala zvládnout v pláštìnkách a díky šikovnosti stárkù a pana jeøábní-
ka se postavila i mája. Se zvaním už byly vìtší problémy, aby krojovaní nemìly kroje 
v sobotu mokré a pomaèkané a zamezilo se i pøípadnému znièení zapùjèených krojù, 
bylo rozhodnuto, že zvaní v obci probìhne v civilu. Sobota už se na nás tváøila o nìco 
lépe, i když pøed polednem zaèalo opìt pršet. Ale i tato nepøízeò pominula a požehná-
ní hodùm u kaple Pany Marie a následný prùvod obcí už probìhl bez mokrého nadìle-
ní. Samotná odpolední a veèerní zábava ve dvoøe Sdružení Prah byla za doprovodu 
kapely Zla�anka v èele s kapelníkem Jaroslavem Krakovským vyvrcholením dne. 
Krojované páry zatancovaly úvodní tance a zvaly do kola. Myslím, že není tøeba popi-
sovat další prùbìh zábavy. Vìtšina Nenovièákù, ale i pøespolní hosté, se zúèastnili
a doufám, že nám zachovají pøízeò i pøi únorových Ostatcích, které probìhnou
v Texasu. 

Zaèátek mìsíce srp-
na byl ve znamení tábora 
pro dìti v Tišnovì. V le-
tošním roce nás ještì 
èeká 19. 9. DEN PRO 
DÌTI, v prosinci pak  
tradièní Mikulášská na-
dílka a Vánoèní strom.
K naší práci ale nepatøí 
jen poøádání spoleèen-
ských akcí, jednotka se 
prùbìžnì školí a stará
o svìøenou techniku, 
výstroj a výzbroj. Jako 
každý rok i letos nás 
trochu pozlobily retenèní 
nádrže na Jahodové ulici, 
které pøi vìtším dešti 

preventivnì monitorujeme. K naším 
zásahùm také patøil úklid spadených 
stromù a plechového plotu. Pøi èerven-
cových pøívalových deštích èlenové 
JSDH drželi pohotovosti na zbrojnici a 
opìt èistili koryto nádrží.

Na první pololetí roku 2010 pøipravuje-
me pro veøejnost:
23. ledna Hasièský bál na Orlovnì

(nutná rezervace)
14. února Nenovické ostatky

(prùvod masek a zábava
v  Texas Ranèi)

Duben  - kurs Enkaustiky
(bude vyvìšeno formou letákù)

Èerven – Netradièní hasièské hody
(datum hodù bude upøesnìno)

Èervenec/Srpen – tábor pro dìti

O pøipravovaných akcích se také mùžete 
dozvìdìt na našich pøipravovaných 
stránkách na adrese:
http://sdhbrnenskeivanovice.cz/

SDH Brnìnské Ivanovice, Jahodová 5

DÌKUJE
sponzorùm

Ing. Karlovi Svobodovi
Fa LEIS a.s.,

MUDr. Marii Petrásové
Paní Drahomíøe Doležalové

Fa Zipp Brno s.r.o.
MÈ Brno – Tuøany

Obèanskému sdružení Prah v Br. 
Ivanovicích

Panu Petru Skøivánkovi
Kvìtináøství Václava Nekolného

Potravinám paní Boženy Daòkové v Br. 
Ivanovicích

Autodopravì p. Miroslava Odehnala
SDH Holásky a Obøany

krojovaným párùm v èele 
se stárkem Milanem Dorazilem

a stárkou Veronikou Zigmundovou

a všem, kteøí se podíleli na pøípravì
a samotném prùbìhu Netradièních 

hasièských hodù 2009 v Brnìnských 
Ivanovicích

Za dobrovolné hasièe v Br. Ivanovicích
Zdeòka Jandová, starostka SDH

VZPOMÍNKA NA DÌTSKÝ DEN

6. èervna 2009 byly pøipraveny pro 
dìti na sokolovnì soutìže a tombola. 
V doprovodném programu se pøedsta-
vili hasièi z Obøan, z Brnìnských 
Ivanovic, mladí hasièi z Holásek.
Všem, kteøí se podíleli na pøípravì 
Dìtského dne a také sponzorùm moc 
dìkujeme.

Sponzoøi Dìtského dne:
makro Cash & Carry s.r.o., NOTA - Ing. 
Alois Preisler, 1. FC Brno – p. Karel 
Jarùšek, Èeský olympijský výbor, 
Marketing systems international spol. 
s r.o., Letištì a.s. -  p. Jiøí Filip, Ústøed-
ní automotoklub ÈR – p. Vlach, A.D. 
Josef Šedivý, s.r.o., Avion schoping 
park Brno, Borro czech, s.r.o., Merida 
czech, s.r.o., Potraviny U Medlíkù – p. 
Medlík, Milan Misák, Drahomíra 
Doležalová, Zdeòka Jandová, Dagmar 
Hladíková, Iva Koleèková.

D.Doležalová

Jménem dìtí naší mateøské školy 
bychom chtìli podìkovat firmì pana 
Mareše za bezplatnou a rychlou 
opravu pískovištì a panu Vanìrkovi za 
kvalitní a bezplatné nátìry okenních 
parapetù.

Jaroslava Foltánová, øeditelka MŠ Holásecká 11
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Studio HeRa
SC Victoria
Vodaøská 2
Brno-Komárov
Tel: 604 943 116    

www.studiohera.cz

Zveme Vás do novì 

otevøeného studia HeRa se 

sídlem Brno-Komárov.

Cvièíme tyto lekce: 

bodyform, fitball, pilates, 

powerjoga a další ..

Další nabídky: wellness 

program na míru, 

individuální lekce pilates

MÈ krádeže 
auta 
vloupání

auta 
krádeže

vloupání 
byty

chaty, 
garáže

vloupání 
firmy celkem

Jih 34 101 12 14 1 33 195
Èernovice 8 34 5 14 1 10 72

Støed 127 52 5 22 0 30 236
Tuøany 8 40 4 4 2 6 64
Chrlice 0 9 2 2 0 4 17

celkem 177 236 28 56 4 83 584

STATISTIKA TRESTNÉ ÈINNOSTI
za období leden - srpen 2009 v lokalitì OOP Komárov

JOY OPTIK nabízí:

-  zhotovení dioptrických brýlí na pYedpis i bez pYedpisu
-  airoký sortiment brýlových skel v
etn multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
-  opravy brýlí + 
iatní ultrazvukem + servis
-  kontaktní 
o
ky + roztoky, pouzdra
-  slune
ní brýle, zna
kové POLAROID + slune
ní pYedvsy
-  doplHky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, 
istící roztoky
-  lupy, dalekohledy, teplomry, barometry, meteostanice
-  poradenství

otevírací doba:
Po, St, t   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:TuYanka 2a u kapli

ky, 627 00 Brno-SlatinaAutobus 
. 78, zastávka PYemyslovo nám.NAV`TIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VA`I SPOKOJENOST A POHODLÍ

Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY
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V letošním roce uplynulo 90 rokù od prvních hodù v Holáskách.
Toto výroèí jsme chtìli pojmout netradiènì od hodù ostatních. Samozøejmì to 
obnášelo i podstatnì vìtší finanèní nároky na realizaci. Chtìli bychom touto cestou 
podìkovat sponzorùm, díky jejichž podpoøe jsme si mohli dovolit i takový soubor, 
jako Moravìnka.

Sponzoøi:
MÈ Brno-Tuøany, Statutární mìsto Brno, rádio Petrov, Starobrno, 
Elektromontáže Pospíšil, Jaroslav Schnirch, OHL ŽS, a.s., Advokátní kanceláø 
Bartonèík a Bartonèík, Kadeønictví - Hana Krejèí, Interiéry – Jan Krejèí, Cola 
Transport – Pavel Bárta, stolaøství GROJAM – Jan Jambor, Eva Tesaøová, Michal 
Rudolecký (Coca-Cola), Gastro Novotný, podlaháøské práce – Petr Waidhofer, 
ZP Zeman transport, NOTA, ELIT autodílny, Agro Brno-Tuøany, Advokátní 
kanceláø Petra Hrachy, Michal Bìhálek, Autodoprava Ledabyl, SEBO, manželé 
Suchánkovi, solárium ORANJITO, Minyas – distribuce fotomateriálu, 
knihkupectví Dobrovský, HUNGGAR – soukromá škola Kung Fu, J. Hauska, 
manželé Lengálovi, Jiøí Š�astný - VodoTopo

I pøes nepøízeò poèasí byla celkovì úèast dobrá. Zvláštì v nedìli nás potìšila, když 
pøijeli návštìvníci napø. až z Chrudimi, aby se podívali, jak vypadá nedìlní zábava
s Moravìnkou a Bivojankou dohromady.

Ještì jednou dìkujeme všem, kteøí nás jakýmkoliv zpùsobem podpoøili
v udržování této tradice.

SDH Holásky

BARTOLOMÌJSKÉ HODY V HOLÁSKÁCH DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

VÝSTAVA VELKÉ BRNO

poøádá 
5. – 9. 10. 2009

Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
mìsta Brna Bc. Romana Onderky

Pondìlí 5.10.            18 h  Vernisáž výstavy obrazù Boøivoje Doležala 
Salon Vaòkovka                       

Úterý   6.10                  
Jihomoravský kraj    9 - 15 h Semináø:
                                         Pøechod duševnì nemocného pacienta ze 

zdravotnického zaøízení do následné péèe 
poskytovatelù sociálních služeb v JMK 

Støeda     7.10.    10 –17 h  Den otevøených dveøí – Sdružení Práh
Semillaso                     19 h  VEÈER PRO POTÌCHU DUŠE - koncert HRADIŠ�AN

Ètvrtek  8.10.            14 h  Jarmark výrobkù chránìných dílen   
Salon Vaòkovka              18 h  Módní pøehlídka – Ateliér Liba
     

Pátek    9.10.      13 – 17 h  Den plný her a pøekvapení pro dìti na Tuøanské 12 
Den otevøených dveøí,  dílnièky pro dìti, jízda 
bryèkou, jízda na poníkovi, vystoupení dìtského 
hasièského sboru 

Galerie Vaòkovka   18 - 24 h  FESTIVÁLEK  - LOGR- FEST v Café Práh
Salon Vaòkovka       

V letošním  roce  bude znovu fungovat bezplatná anonymní psychiatricko-
psychologická poradna pro veøejnost v informaèním centru mládeže YMCA v Galerii 
Vaòkovka. Od pondìlí do pátku od 13 do 19 h se pøíchozím budou vìnovat psychiatøi a 
psychologové ze Sdružení Práh, z Psychiatrické léèebny v Brnì-Èernovicích, z psychiatric-
kého oddìlení Vojenské nemocnice.

Zbláznit se mùže každý ………………………                                 www.prah-brno.cz

SDRUŽENÍ PRÁH V BRNÌ ve dnech    

Cejl 73

Tuøanská 12

 Do èasù konce rakousko-uherské 
monarchie, I. svìtové války a prvních let 
Èeskoslovenské republiky vrací 
návštìvníky výstava „Velké Brno“, uspo-
øádaná Muzeem mìsta Brna v Køížové 
chodbì Nové radnice

15. 9. – 31. 10. 2009.
Výstava pøipomíná dobu pøed 90 lety, 
kdy bylo po skonèení I. svìtové války 
pøipojeno k Brnu 23 sousedních obcí, vè. 

dvou mìst – Králova Pole a Husovic. 
Rozloha mìsta se tímto aktem zvìtšila 
témìø sedmkrát a poèet jeho obyvatel 
vzrostl na více než dvojnásobek pùvod-
ního stavu. Vznik Velkého Brna otevøel 
cestu k dalšímu rozvoji mìsta ve dvacá-
tých a tøicátých letech. Výstava ukáže 
návštìvníkùm na množství dvourozmìr-
ných i trojrozmìrných pøedmìtù nejen 
tyto události, ale i øadu zajímavých 
pohledù na život v Brnì a v okolních 
obcích v období od konce 19. století až 
po 20. léta 20. století.
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Studio HeRa
SC Victoria
Vodaøská 2
Brno-Komárov
Tel: 604 943 116    

www.studiohera.cz

Zveme Vás do novì 

otevøeného studia HeRa se 

sídlem Brno-Komárov.

Cvièíme tyto lekce: 

bodyform, fitball, pilates, 

powerjoga a další ..

Další nabídky: wellness 

program na míru, 

individuální lekce pilates

MÈ krádeže 
auta 
vloupání

auta 
krádeže

vloupání 
byty

chaty, 
garáže

vloupání 
firmy celkem

Jih 34 101 12 14 1 33 195
Èernovice 8 34 5 14 1 10 72

Støed 127 52 5 22 0 30 236
Tuøany 8 40 4 4 2 6 64
Chrlice 0 9 2 2 0 4 17

celkem 177 236 28 56 4 83 584

STATISTIKA TRESTNÉ ÈINNOSTI
za období leden - srpen 2009 v lokalitì OOP Komárov

JOY OPTIK nabízí:

-  zhotovení dioptrických brýlí na pYedpis i bez pYedpisu
-  airoký sortiment brýlových skel v
etn multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
-  opravy brýlí + 
iatní ultrazvukem + servis
-  kontaktní 
o
ky + roztoky, pouzdra
-  slune
ní brýle, zna
kové POLAROID + slune
ní pYedvsy
-  doplHky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, 
istící roztoky
-  lupy, dalekohledy, teplomry, barometry, meteostanice
-  poradenství

otevírací doba:
Po, St, t   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:TuYanka 2a u kapli

ky, 627 00 Brno-SlatinaAutobus 
. 78, zastávka PYemyslovo nám.NAV`TIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VA`I SPOKOJENOST A POHODLÍ

Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY
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NA TUØANSKÝCH
KURTECH TO ŽIJE!

Èinnost oddílu TK Tuøany by se mohla 
pomyslnì rozdìlit na sekci rekreaèní a 
sekci závodní. Zatímco rekreaènímu 
dìní vévodí každoroènì a dlouhodobì 
poøádaný seriál turnajù NOTA cup, kte-
rého se s oblibou úèastní široká základna 
neregistrovaných hráèù TK, èinnost 
sekce závodní je podstatnì pestøejší.
V souèasné dobì se pod vedením šéftre-
néra Oldy Dobiáše a jeho kolegù úèastní 
organizovaných tréninkù pøes 50 dìtí
z Tuøan i okolních mìstských èástí. 
Kromì pravidelného trénování na kur-
tech se mohou tuøanské tenisové nadìje 
úèastnit i doplòkových akcí, z nichž zmí-
ním napøíklad výjezd na svìtový mužský 
turnaj do Prostìjova, prázdninové teni-
sové kempy, tenisový tábor èi oblíbená 
zimní kondièní pøíprava v tuøanské 
Sokolovnì.
Malí tuøanští tenisté také proslavují 
jména svoje i jméno klubu na turnajích 
jednotlivcù po celé republice. Nejvìtších 
úspìchù v letošní sezonì dosáhl Adrian 
Miko, který dokázal zvítìzit ve dvouhøe 
na turnaji mladších žákù v Blansku
a získal i nìkolik triumfù se svými part-
nery ve ètyøhrách. Velkou nadìjí je beze-
sporu teprve sedmiletý Kája Kloss, po 
kterém se již ohlížejí tenisoví „skauti“
z nejlepších brnìnských tenisových 
klubù. Co se právì skonèených soutìží 
družstev týká, mohly se tuøanské týmy 
chlubit støídavými úspìchy a neúspìchy. 
Nejvìtší radost nám, jako již tradiènì, 
udìlal kolektiv mladšího žactva, který 
bojoval o vítìzství ve své pomìrnì 
nároèné skupinì a o postup do vyšší 
soutìže. Stále s napìtím èekáme na 
zveøejnìní posledního výsledku zápasu 
skupiny, na nìmž náš postup závisí, ale i 
v pøípadì nepostupu patøí všem èlenùm 
za vzornou reprezentaci velký dík
a pochvala! Za družstvo v sezonì nastu-
povali Tomáš Plachý, Jarda Tichý, Honza 
Knoflíèek, Ondra Hepnar, Lukáš Jorka, 
Markétka Mottlová, Kristýnka Tintìrová, 
Milèa Tichá a Sabèa Pihrtová. 

Starší žactvo si vedlo také velice dobøe
a nakonec s velikou pravdìpodobností 
obsadí ve své skupinì krásné druhé 
místo. Vzhledem k tomu, že vìtšina 
družstva bude moci ve starším žactvu 
nastupovat i pøíští rok, máme se urèitì 
na co tìšit!! Za manèaft pøíkladnì bojo-
vali Ondra Bláha, Adrian Miko, Lukáš 
Eberhard, Patrik Pihrt, Honza Knoflíèek, 
Ondra Hepnar, Terka Štrynclová, Hanka 
Pustinová a Kris�a Tintìrová. 
Družstvo dorostu nastupovalo ve velice 
mladé sestavì, ale i pøesto dokázalo 
vybojovat proti svým soupeøùm dvì 
vítìzství, což mùže být pøíslib pro sezony 
budoucí. Naopak neúspìšnì letos soutì-
ží procházela obì družstva dospìlých, 
pøièemž zejména sestup našeho „áèka“ 
nás hodnì mrzí. 
V rámci soutìží družstev je tøeba zmínit
i naši spolupráci s partnerským klubem
z Králova Pole, TK TILIA. Naši nejlepší 
žáci (Adrian Miko, Tomáš Krcha) letos 
nastupovali ve družstvech právì tohoto 
oddílu, získali tak šanci zahrát si lepší 
soutìž a kvalitnìjší zápasy a nakonec se 
podíleli na postupech mladšího a starší-
ho žactva o tøídu výše. Na oplátku našim 
týmùm vypomáhali malí tenisté a tenist-
ky z TILIE, za což jim dìkujeme!
TK Tuøany letos opìt poøádal i nìkolik 
celostátních turnajù jednotlivcù. V dobì, 
kdy se øada tìchto akcí po celé republice 
ruší, se na tuøanských kurtech prohání 
velice kvalitní konkurence a zdejší mis-
trovská zápolení mají velice dobrou 
úroveò. Napøíklad letošního turnaje 
dospìlých se zúèastnilo pøes 70 mužù
a žen z celé republiky a diváci mìli mož-
nost sledovat napøíklad nejvìtší hvìzdu 
brnìnského tenisu Jardu Bartla nebo 
pøerovskou dorosteneckou nadìji Lucii 
Fleischmannovou. 
Závìrem bych rád podìkoval všem tre-
nérùm, rodièùm i dalším pøátelùm tuøan-
ského závodního tenisu za každou 
pomocnou ruku, která byla letos podána 
a pøeji tuøanskému bílému sportu do 
pøíští sezony plno (nejen) sportovní 
radosti. Tenisu zdar!

Michal Meluzín

TJ HOLÁSKY

Zaèal nám nový školní rok a na 
Orlovnì zaèínáme také se cvièením 
všech pøíznivcù zdravého pohybu
a také setkání, napø. s tancem a hud-
bou.

Na úvod bych Vás seznámil s tím 
co se dìlo v dobì prázdnin. Orlovna 
nebyla zavøena, naopak žila velmi 
intenzivnì. Zaèali jsme s opravou 
støechy nad pøedsálím, opravou okapù 
a jejich vyèištìním – provedl pan 
Niederle, byla vyèištìna záøivková 
svìtla v tìlocviènì, opraveny houpaè-
ky pro dìti – pan Grulich. Novì byla 
panem Škaroupkou  provedena dlaž-
ba pøed bazénkem v saunì, vyprány 
závìsy a záclony v tìlocviènì (paní 
Vladíková + paní Zemèíková). Všem, 
co jsem jmenoval, i tìm nejmenova-
ným, patøí velké podìkování.

Na Orlovnì se ale jen nepracova-
lo, ženy cvièily celé prázdniny, také 
kulturisté „muèily„ svá tìla a  stolní 
tenisté se pøipravovali na nadcházející 
sezonu. Ta pro nì zaèala 23. 9. 2009. 
Družstvo D nastoupilo proti KST Oltec 
Brno a C proti S.Líšeò. Ostatní druž-
stva zaèínala svá utkání venku u sou-
peøù. Nejvìtší úkol,  a to udržet se
v Krajské soutìži, má naše A druž-
stvo, které si postup vybojovalo na 
poslední chvíli. V této sezonì máme 
pìt družstev dospìlých a  jedno druž-
stvo žákù.

Zájem o kulturistiku, vùbec
o tento druh sportu, neustále stoupá, 
a to nejen u mládeže, ale i napøíè vìko-
vou kategorii. Cvièí zde ženy i muži. 
Bohužel jsme jen oddíl, který se neza-
bývá závodní èinností, doufáme, že se 
najde nìjaký talent z mladší genera-
ce, který bude mít chu� závodit.

Rodièe s dìtmi cvièí od záøí – dvì 
skupiny v pondìlí a jedna ve støedu – 
vše zjistíte na rozvrhu hodin na 
nástìnce, kde jsou i kontakty na cvièi-
telky . 

Od 1. øíjna 2009 zaèneme s pro-
vozem v naší saunì, rozvrh je vyvì-
šen, jste zváni v hojném poètu.

Mimo cvièení budeme poøádat 
tyto další akce:
22.10. Prodej rùzného zboží
24.10. Zábava dùchodcù – 

Chrlice
5.11.          Prodej rùzného zboží
19.11. Prodej rùzného zboží
28.11. Poslední leè – Myslivci 

Br. Ivanovice
5.12. Mikulášská zábava – 

dùchodci Tuøany
12.12. Vánoèní koncert
17.12. Prodej rùzného zboží
25.- 26.12. Vánoèní turnaj stolních   

      tenistù

   Všechny Vás srdeènì zveme jak do 
cvièení, tak na poøádané akce a pøeje-
me hodnì zdraví a spokojenosti.

M. Vladik
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Studio HeRa
SC Victoria
Vodaøská 2
Brno-Komárov
Tel: 604 943 116    

www.studiohera.cz

Zveme Vás do novì 

otevøeného studia HeRa se 

sídlem Brno-Komárov.

Cvièíme tyto lekce: 

bodyform, fitball, pilates, 

powerjoga a další ..

Další nabídky: wellness 

program na míru, 

individuální lekce pilates

MÈ krádeže 
auta 
vloupání

auta 
krádeže

vloupání 
byty

chaty, 
garáže

vloupání 
firmy celkem

Jih 34 101 12 14 1 33 195
Èernovice 8 34 5 14 1 10 72

Støed 127 52 5 22 0 30 236
Tuøany 8 40 4 4 2 6 64
Chrlice 0 9 2 2 0 4 17

celkem 177 236 28 56 4 83 584

STATISTIKA TRESTNÉ ÈINNOSTI
za období leden - srpen 2009 v lokalitì OOP Komárov

JOY OPTIK nabízí:

-  zhotovení dioptrických brýlí na pYedpis i bez pYedpisu
-  airoký sortiment brýlových skel v
etn multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
-  opravy brýlí + 
iatní ultrazvukem + servis
-  kontaktní 
o
ky + roztoky, pouzdra
-  slune
ní brýle, zna
kové POLAROID + slune
ní pYedvsy
-  doplHky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, 
istící roztoky
-  lupy, dalekohledy, teplomry, barometry, meteostanice
-  poradenství

otevírací doba:
Po, St, t   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:TuYanka 2a u kapli

ky, 627 00 Brno-SlatinaAutobus 
. 78, zastávka PYemyslovo nám.NAV`TIVTE NÁS, JSME ZDE PRO VA`I SPOKOJENOST A POHODLÍ

Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 

POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY
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Zveme Vás do novì otevøeného 

studia HeRa se sídlem Brno-Komárov.

Cvièíme tyto lekce: bodyform, fitball, 

pilates, powerjoga a další ..

Další nabídky: wellness program na 

míru, individuální lekce pilates

    
Studio HeRa  -  SC Victoria

    

Vodaøská 2,   Brno-Komárov,   Tel: 604 943 116,  www.studiohera.cz

DOKTORKA HLEDÁ PÌKNÝ BYT ÈI 
DOMEK, pro bydlení i jako investici, 
platba v hotovosti. Tel: 605 898 473 

MLADÝ PÁR KOUPÍ BYT v Tuøanech 
2(min. 40m ) do èástky 2 200 000 Kè 

(cena dle velikosti a stavu bytu).
Solidní jednání. Tel.: 737 532 350

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLI V BRNÌ i 

okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou.

Finance mám. Tel.: 776 637 839

KOUPÍM RODINNÝ DÙM V BRNÌ I V 

OKOLÍ K BYDLENÍ (Vìtší i menší i ve 

špatném stavu). Jen solidnì. Platím 

hotovì. Jsem pøímý kupec.
Tel.: 546 220 361 Zn.: Brno i okraj

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNÌ i v 

horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 

809 213

www.kosmetika-turany.cz
na zdrav. støedisku tel.: 776 691 113

HLEDÁME RODINNÝ DÙM SE ZAHRADOU 
2150 – 400 m  v této lokalitì.

Tel. 602 354 510 

PEDIKÚRA U VÁS DOMA - 724 058 820

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

RELAXAÈNÍ, SPORTOVNÍ A LYMFATICKÉ MASÁŽE
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Tuøany 8 40 4 4 2 6 64
Chrlice 0 9 2 2 0 4 17

celkem 177 236 28 56 4 83 584

STATISTIKA TRESTNÉ ÈINNOSTI
za období leden - srpen 2009 v lokalitì OOP Komárov

JOY OPTIK nabízí:

-  zhotovení dioptrických brýlí na pYedpis i bez pYedpisu
-  airoký sortiment brýlových skel v
etn multifokálních,
   fotochromatických, dioptrických barevných apod.
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ky + roztoky, pouzdra
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kové POLAROID + slune
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Knihovna Jiøího Mahena v Brnì pøipravuje:

? Všechny dìti 1. tøíd mohou v období od 1. záøí do 11. øíjna 2009 využít možnosti 
zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.

? Soutìž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ pøipomene 110. výroèí narození 
slavného spisovatele a ilustrátora dìtských knih Ondøeje Sekory. Je urèena ètenáøùm 
KJM ve vìku od 6 do 10 let a trvá od 1. záøí do 16. øíjna 2009. 

? ve ètvrtek 8. øíjna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin bude probíhat slavnostní 
pasování prvòáèkù na rytíøe knih s bohatým doprovodným programem v ústøední 
knihovnì na Kobližné 4, v Mahenovì památníku, Mahenova 8, a na poboèkách 
Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova 15 , Èerná Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice - 
Libušina tø. 27, Královo Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeò – Jírova 2 a 
Pohankova 8, Malomìøice – Selská 16, Nový Lískovec – Oblá 75a, Starý Lískovec – 
Kurská 1, Staré Brno – Køížová 24, Vinohrady – Velkopavlovická 25, Žabovøesky – 
Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15; 

? bìhem záøí a øíjna 2009 budou probíhat akce na podporu dìtského ètenáøství v 
ústøední knihovnì i na poboèkách – výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, 
soutìže apod.

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora 
statutárního mìsta Brna Romana Onderky. Projekt rovnìž podpoøily Úøady mìstských èástí, ve 
kterých bude probíhat slavnostní pasování prvòáèkù. 
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