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Krásné prožití vánoèních svátkù a mnoho osobních i pracovních 
úspìchù, rodinné pohody, spokojenosti a pevné zdraví

v nadcházejícím novém roce 2011 Vám pøejí

Bc. Aleš Jakubec       
starosta             

Michal Krátký      
místostarosta                

Ing. Zdenìk Cibulka
tajemník 

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z rùže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života èistého, z rodu královského,

nám nám narodil se...

Zveme Vás na vánoèní akce

20. 12. 2010

Vánoèní koncert žákù ZŠ Mìš�anská v Husovì sboru v 17 hodin

23. 12. 2010

Rozsvícení Vánoèního stromu 

u hasièské zbrojnice v Br. Ivanovicích v 18 hodin (poøádá SDH BI)

a  pøedstavení o tom, jak vznikly Vánoce, u kaple Panny Marie

24. 12. 2010

Betlémské svìtlo z tuøanského kostela od 8 do 9 hodin

Pastýøi procházet tuøanskými ulicemi budou od 18 hodin

Rozsvícení Vánoèního stromu v Holáskách ve 20 hodin

(poøádá SDH Holásky)

Pùlnoèní mše svatá se zpìvem chrámového sboru ve 22 hodin

25. 12. 2010

Živý Betlém v parku na Tuøanském nám. v 16:30 h

Tìší se na vás dìti a pastýøi, Maria a Josef, tøi králové, oveèky…

27. 12. 2010

Tradièní koncert vážné hudby „Pocta Oldøichu Navaøíkovi“ 

v tuøanském kostele v 16 h

vystoupí rodina Bartoníkova se svými hosty
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ZASTUPITELÉ MÈ BRNO-TUØANY 
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K volbám ve dnech 15. – 16. øíjna 2010 se v naší MÈ dostavilo celkem 2 121 volièù, což 
znamená úèast 51,41 %

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V %

Vážení spoluobèané,

obracím se na Vás 
poprvé jako Váš starosta 
pro volební období 
2010-2014. Pokládám za 
slušné se spoluobèanùm 

nejprve krátce pøedstavit. Jmenuji se 
Aleš Jakubec, je mi 46 let a narodil jsem 
se v Brnì. Absolvoval jsem bakaláøské 
studium Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì 
obor sociální pedagogika a získal titul Bc. 
Jsem podruhé ženatý, mám dvì dospìlé 
dìti a se souèasnou ženou vychováváme 
devítiletého syna. Od roku 1990 jsem 
èlenem ÈSSD a v souèasné dobì pùso-
bím druhé volební období v Zastupi-
telstvu mìsta Brna. V komunální politice 
jsem za dvanáct let získal bohaté 
zkušenosti, které bych chtìl využít v mojí 
nové funkci.

Považuji za svoji povinnost seznámit 
Vás s prioritami, jež si souèasná koalice 
stanovila pro toto volební období. 
Prioritou è. 1 je vybudování obchvatu 
Tuøan, o kterém se dlouho mluví a bez 
nìhož nás stále bude trápit automobilo-
vá doprava vèetnì rostoucího poètu 
kamionù projíždìjících naší mìstskou 
èástí.

Druhým neménì dùležitým úkolem 
je dokonèení kanalizace v Tuøanech.
V souèasnosti je zpracována projektová 
dokumentace pro stavební povolení na 
komplexní opravu všech komunikací po 
vybudování nové kanalizace a probíhají 
jednání s majiteli dotèených pozemkù. 

Velkou výzvou je pro nás prosadit
v tomto volebním období v orgánech 
mìsta Brna zaøazení vybudování 
kanalizace ve Dvorskách do investièního 
plánu mìsta Brna. Jako zastupitel mìsta 
Brna si tento úkol beru za svùj a pro jeho 
prosazení udìlám maximum.

Pro budoucnost naší mìstské èásti je 
zásadní zamezit vybudování velké 
prùmyslové zóny mezi Tuøany a Dvorsky. 
V tomto ohledu bude nejdùležitìjší 
projednávání nového územního plánu 
mìsta Brna. Pokud nedojde s mìstem 
Brnem jako zpracovatelem územního 
plánu k dohodì, jsme pøipraveni ke 
kompromisu -  jednání o prùmyslové 
zónì,  ovšem za podmínek výhodných 
pro naši mìstskou èást. 

Nové vedení mìstské èásti bude 
podporovat rozumnou výstavbu v naší 
obci. Máme pøedevším na mysli rodinné 
domky a nízkopodlažní domy. V žádném 
pøípadì nepovolíme masovou výstavbu 
sídlištních celkù, jež by výraznì zmìnily 
ráz naší obce.

Samozøejmì nezapomínáme ani na 
školská zaøízení, o nìž se budeme starat 
tak, aby se v nich naše dìti cítily co 
nejlépe. Budeme pokraèovat v jejich 
rekonstrukcích a opravách vèetnì zahrad 
mateøských školek.

V prvním slovu starosty musím 
konstatovat, že nové vedení radnice má 
na co navazovat. Øada akcí je pøed 
dokonèením a nìkteré se budou rozvíjet 
dál. V žádném pøípadì se projekty
a investice pøínosné pro naši mìstskou 
èást nezastaví.

Na závìr mi dovolte, abych Vás - 

obèany Tuøan, Holásek, Dvorsk a 
Brnìnských Ivanovic - ujistil, že já, jako 
starosta i moji kolegové v radì mìstské 
èásti, jsme pøipraveni  pracovat pro 
blaho obce. Jsme tu pøedevším pro Vás, 
naše spoluobèany a dveøe na radnici 
máte otevøené pro øešení jakýchkoliv 

Mgr. BLÁHOVÁ MARKÉTA  - TOP 09

Ing. BLAŽEK MILOSLAV  - Sdružení 
nestraníkù,  místopøedseda finan. výboru

Ing. DORAZIL MIROSLAV - ODS,  
pøedseda kontrolního výboru

Mgr. et Mgr. DVOØÁÈEK TOMÁŠ, DiS.  - 
KDU-ÈSL,  èlen Rady

Ing. DYNÁK LIBOR - ÈSSD

Bc. FOLTÝN PETR  - ÈSSD,  èlen Rady

Mgr. HAVLÁTOVÁ MARIE - KDU-ÈSL

Ing. HRDLÍKOVÁ VLASTA - ODS

Bc. JAKUBEC ALEŠ - ÈSSD,  starosta

pøání a stížností. 
Protože právì ètete poslední vydání 

Listù v tomto roce, dovolte mi, abych 
Vám popøál klidné a veselé Vánoce 
prožité v kruhu Vašich rodin i š�astný 
Nový rok 2011.

Váš starosta Bc. Aleš Jakubec

KOPECKÝ TOMÁŠ - Sdružení nestraníkù,  
èlen Rady

Ing. KOSTKOVÁ SYLVA - TOP 09,  
místopøedsedkynì kontrolního výboru

KRÁTKÝ MICHAL - Sdružení nestraníkù,  
místostarosta

Ing. OPRCHAL ZDENÌK - Pro Tuøany

Ing. PANÁÈEK JOSEF - KSÈM,  pøedseda 
finanèního výboru

ŠVEHLOVÁ EVA - ODS

TESAØ MIROSLAV - ODS

TÙMA ANTONÍN - ODS
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Z JEDNÁNÍ ZMÈ A RMÈ

Zastupitelstvo na 26. schùzi
dne 16. 9. 2010:
- vyslovilo nespokojenost, že OÚPR MMB 

provedl zmìnou ÚP navýšení IPP
v oblasti Vinohrad v Holáskách v rozpo-
ru s usnesením Zastupitelstva na jeho 
19. zasedání,

- uložilo RMÈ vést další jednání s MMB 
tak, aby novu zmìnou ÚP bylo navýšení 
IPP zrušeno,

- schválilo rozpoètový výhled MÈ na 
období 2012 – 2019,

- vzalo na vìdomí výsledky hospodaøení 
MÈ za období 1-6/2010,

- neschválilo prominutí èásti pohledávky 
obce Prace na neinvestièních výdajích 
ZŠ Brno, Mìš�anská ve školním roce 
2008/2009 ve výši 18 000 Kè z jistiny
a úroky z prodlení ve výši 7 480 Kè,

- souhlasilo s pøedloženým návrhem 
obecnì závazné vyhl. statut. mìsta Brna 
o místních poplatcích a navrhlo 
doplnìní pøíloh è. 1, 3-6,

- zøídilo organizaèní složku „Kulturní 
centrum MÈ Brno-Tuøany“ ke dni 1. 11. 
2010 a schválilo zøizovací listinu této 
org. složky,

- projednalo majetkové záležitosti – 
pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 108. schùzi dne 8. 9. 2010:
- schválila pøedlažbu a stavební úpravy 

komunikaèních ploch v areálu MŠ 
Dvorska spoleèností Sidestav Brno za 
168 271 Kè,

- schválila uzavøení smlouvy o dílo na 
úklid zastávek MHD na území MÈ s M. 
Frýzem za cenu 18 000 Kè/mìsíc,

- schválila obsah zápisu do Kroniky MÈ

o událostech z let 1997 – 2000,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory SDH Brnìnské Ivanovice ve 
výši 3 000 Kè na akci Den pro dìti,

- projednala majetkové záležitosti – 
pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 109. schùzi dne 16. 9. 2010:
- schválila provedení stavebních úprav 

fasády bytového domu Pastevní 1 spo-
leèností Sidestav Brno za 1 325 683 Kè, 
schválila výkon technického dozoru 
investora Ing. Hanou Tupou za 38 700 
Kè, schválila výkonem koordinátora 
BOZP Ing. Jana Patoèku za 25 000 Kè.

Rada na 110. schùzi dne 22. 9. 2010:
- schválila úpravu prošlapu v parku na 

Tuøanském nám. firmou KODASTAV za 
13 615 Kè,

- nesouhlasila s napojením pozemkù p.è. 
1331, 1333 a 1339/10 k.ú. BI na sí� 
místních komunikací  pøes ul ic i  
Jahodovou,

- schválila nákup 6 ks vánoèních øetìzù 
technologie LED od spol. JKV Opava za 
cenu 24 000 Kè pro vánoèní strom v Br. 
Ivanovicích,

- schválila provedení montáže a demon-
táže vánoèního osvìtlení radnice p. 
Krejèím,

- schválila provedení montáže a demon-
táže vánoèního osvìtlení v MÈ vè. 
dodávky el. energie v sezónì 2010-2011 
spol. Technické sítì Brno,

- schválila dodávku a montáž kuchyòské 
linky do budovy MŠ Dvorska spol. 
Truhláøství M. Pernes za cenu 54 960 Kè,

- schválila uzavøení smlouvy na podlimit-
ní zakázku Zimní údržba pìších 
komunikací a zastávek MHD v MÈ s M. 
Minksem,

- projednala majetkové záležitosti – 
pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 111. schùzi dne 6. 10. 2010:
- schváli la zpracování projektové 

dokumentace „Realizace skladebných 
èástí ÚSES Dvorska“ Ing. Benešem za 
cenu 83 300 Kè,

- schválila úpravu vozovky na ul. 
Nenovické spol. Brnìnské komunikace 
za cenu do 150 000 Kè,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory TJ Sokol Brno-Tuøany  ve výši 
10 000 Kè na zajištìní folklorní zábavy 
Tuøanské hody,

- schválila provádìní zimní údržby 
parkoviš� a dosud neudržovaných 
komunikací v MÈ organizací Technické 
služby Brno-Slatina za cenu 28 800 
Kè/mìsíc,

- jmenovala Ivanu Koleèkovou do funkce 
vedoucí organizaèní složky Kulturní 
centrum MÈ Brno-Tuøany, 

- projednala bez námitek žádost p. Ry-
báøe o pokraèování provozu novinové-
ho stánku na Ivan. námìstí.

Rada na 112. schùzi dne 12. 10. 2010:
- vybrala pro veøejnou zakázku malého 

rozsahu „Hasièská zbrojnice ul. 
Javorová – stavební úpravy“ nabídku 
spoleènosti Sidestav Brno za cenu
864 330 Kè, schválila výkon technického 
dozoru investora Ing. Hanou Tupou za 
16 000 Kè.

Rada na 113. schùzi dne 21. 10. 2010:
- vzala na vìdomí informaci starosty

o jednání dne 13.10.2010 v záležitosti 

p e t i è n í  s t í ž n o st i  o b y va te l  u l .  
Votroubkova a uložilo ÚMÈ odpovìdìt 
na petici obyvatel ve smyslu závìrù 
Komise stavební, rozvoje a správy 
majetku a Komise dopravní,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory  obèanskému sdružení  
Skautské oddíly Brno-Tuøany  ve výši
10 000 Kè na zajištìní celoroèního 
provozu,

- schválila rozsah nutných víceprací na 
stavebních úpravách fasády na budovì 
Pastevní 1 firmou Sidestav Brno ve výši 
147 790 Kè,

- schválila dodávku a montáž hlavního 
rozvadìèe a pøívodù pro napájení vrat
u hasièské zbrojnice na u. Javorové
v cenì 45 960 Kè od K. Pospíšila, 
Holešov,

- projednala majetkové záležitosti – 
pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 114. schùzi dne 3. 11. 2010:

- vzala na vìdomí sdìlení KÚ JmK, odboru 
územního plánování a stavebního øádu 
ve vìci návrhu prùmyslové zóny v naší 
MÈ a uložila ÚMÈ odeslat Odboru 
územního plánování a rozvoje MMB 
usnesení ZMÈ týkající se prùmyslové 
zóny,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory SDH Br. Ivanovice  ve výši 4 000 
Kè na akce Mikulášská nadílka a Vánoèní 
strom, 

- souhlasila s umístìním satelitní antény 
a reklamy on-line terminálu spoleènosti 
SAZKA v objektu Tuøanské nám. 3 na 
náklady Èeské pošty.

Veøejné zasedání zastupitelstva MÈ Brno-Tuøany

22. 12. 2010 v 18 hodin v prostorách radnice

p ro s i n e c 2010 p ro s i n e c 2010
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ÚZEMNÍ PLÁN MÌSTA BRNA - KONCEPT PØEDLOŽEN K PROJEDNÁNÍ ! 

Po tøíletém úsilí je dopracován 
koncept nového Územního plánu mìsta 
Brna a ve 3 variantách  pøipraven

k pøedložení brnìnské veøejnosti.

Jaké jsou cíle územního plánu

Strategickým zámìrem nového 
územního plánu je vyvážený rozvoj mìsta 
respektující výjimeèné pøírodní zázemí. 
Tìžištìm øešení nového územního plánu 
je podpora rozvoje v jižním sektoru mìsta 
s cílem vyrovnat disproporce v jeho 
prostorovém uspoøádání,  vzniklé
v dùsledku vývoje v uplynulých desetile-
tích. 

 Hlavní stavební rozvoj je orientován 
smìrem jižním (Horní a Dolní Heršpice, 
Pøízøenice), smìrem východním (Líšeò), 
j ihovýchodním (Tuøany,  Chrl ice) ,
v menším rozsahu na západ (Bosonohy)
a sever (Ivanovice, Øeèkovice, Medlánky - 
perspektiva pásového rozvoje smìrem na 
Èeskou a Kuøim). 

Oproti pøedchozím územním plánùm 
je velká pozornost vìnována využití 
pøestavbových území a revitalizaci 
nevyužitých území, tzv. brownfields 
(prùmyslové, armádní a zemìdìlské 
areály), které pøedstavují velkou vnitøní 
rezervu rozvoje mìsta.

Hlavním cílem koncepce nového 
územního plánu je udržení rovnováhy 
mezi zastavìným územím a jeho 
rozvojem na jedné stranì a výjimeèným 
pøírodním zázemím mìsta a jeho 
ochranou na stranì druhé. V praxi to 
znamená øídit stavební rozvoj tak, aby 
nedošlo k poškození  pøírodních

a urbanistických hodnot. 
Budoucí rozvoj mìsta je navržen ve 

tøech variantách konceptu nového 
územního plánu.   

Spoluobèané, dnes máte možnost 
zúèastnit se pøípravy strategického 
dokumentu ovlivòujícího budoucnost 
mìsta Brna. Pøijïte na výstavu, sledujte 
internetové stránky .  
Sdìlte nám své názory, pøijïte se ptát
a diskutovat o budoucnosti mìsta Brna.

Tøi varianty

Koncept územního plánu je zpraco-
ván ve 3 variantách rozvoje mìsta.

Varianty I a II navazují na dosavadní 
vývoj mìsta a jeho infrastruktury; 
vycházejí z téže urbanistické koncepce. 
Rozdíly mezi nimi spoèívají v rozsahu
a rozmístìní nových zastavitelných ploch 
a v rozsahu navržených pøestavbových 
území. 

Varianta I rozvíjí v jižní èásti mìsta 
r o z s á h l o u  p r ù m y s l o v o u  z ó n u  
Tuøany–Chrlice s pøesahem do území 
Šlapanic. Tomuto velkorysému rozvoji 
výrobních a skladových ploch odpovídá 
velký rozsah nové obytné zóny Líšeò, 
západní rozvojový smìr (Bosonohy) je 
doplòkový. 

Varianta II je vyváženìjší - tuøanská 
prùmyslová zóna je navržena v menším 
rozsahu. Tomu odpovídá také mírnìjší 
rozvoj bydlení v Líšni, naopak jsou  
navrženy významné plochy bydlení
v Bosonohách. Varianta II obsahuje menší 
rozsah pøestavbových území, i menší 
rozsah stavebního rozvoje na plochách 
zahrádek. Principy ochrany pøírodních 

www.brno.cz

hodnot a omezení rozvoje mìsta smìrem 
severním a severozápadním s výjimkou 
pásového rozvoje smìrem na Èeskou
a Kuøim jsou spoleèné pro obì varianty. 

Varianta III pøináší novou koncepci
s trasou rychlostní komunikace R43 
mimo území mìsta Brna, v tzv. boskovic-
ké brázdì pøes území Ostrovaèic, 
Veverských Knínic, Hvozdce, Veverské 
Bítýšky a Chudèic, což má urèité dopady 
jak na území jmenovaných obcí, tak na 
území mìsta. Zde je tøeba uvést, že 
varianta trasy R43 boskovickou brázdou 
není v souladu s rozvojovými plány 
dotèených obcí. Pro mìsto znamená tato 
varianta menší nabídku zastavitelných 
ploch a revizi dlouhodobì sledované 
koncepce komunikaèního systému mìsta. 

V dopravní infrastruktuøe je kromì 
R43 øešen variantnì severojižní diametr. 
Urèité variantní rozdíly jsou také ve vedení 
velkého mìstského okruhu na jihu 
mìsta.V železnièní dopravì je ve všech 
variantách zakotvena pøestavba železniè-
ního uzlu Brno (Europoint) s osobním 
nádražím v odsunuté poloze  u autobuso-
vého nádraží Zvonaøka. 

Varianty konceptu jsou tak podkla-
dem  pro diskusi a rozhodnutí o výsledné 
podobì rozvoje mìsta.

Kde bude koncept k nahléd-
nutí a postup projednávání

Koncept Územního plánu mìsta Brna 
bude vystaven k veøejnému nahlédnutí
v budovì Magistrátu mìsta Brna na 
Kounicovì ulici 67, v zasedací místnosti è. 
426 na 4. podlaží. Zde bude vystaven od 
15. listopadu 2010  do 28. února 2011. 

Všechny potøebné informace
k projednání konceptu budou uvedeny na 

internetové adrese mìsta Brna 
 - Územní plán. Na této adrese budou 

vystaveny výkresy a textová èást všech 3 
variant konceptu.

Koncept Územního plánu mìsta Brna 
bude pøedstaven veøejnosti na besedách 
s odborným výkladem. Pro bližší sezná-
mení s øešením konceptu územního plánu 
budou uspoøádány také besedy, které 
budou zamìøeny na øešení témat 
Doprava, Bydlení, Pracovní pøíležitosti, 
Nákupní centra a obèanská vybavenost, 
Zahrádky, zeleò a volný èas. Termíny
a místo konání budou aktuálnì uveøejòo-
vány na internetu a úøedních deskách 
Magistrátu mìsta Brna. 

Veøejné projednání konceptu dle 
stavebního zákona se bude konat
v únoru 2011. Termín a místo konání bude 
pøedem oznámeno veøejnou vyhláškou; 
informace bude rovnìž uvedena na 
internetových stránkách mìsta.

Po tomto veøejném projednání 
konceptu Odbor územního plánování
a rozvoje Magistrátu mìsta Brna vyhod-
notí všechna stanoviska, pøipomínky
a podnìty. Podle nich zpracuje „Pokyny 
pro zpracování návrhu územního plánu“, 
které definují výslednou podobu územní-
ho plánu, tedy jakousi výslednou variantu, 
která však mùže být složena z dílèích 
øešení jednotlivých variant konceptu. 
„Pokyny pro zpracování návrhu územního 
plánu“ pak budou pøedloženy ke schválení 
Zastupitelstvu mìsta Brna. Po jejich 
schválení se zpracuje Návrh územního 
plánu. Ten bude opìt pøedložen
k veøejnému projednání a následnì ke 
schválení Zastupitelstvem mìsta Brna . 

www.br-
no.cz
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mìsta Brna, Husova 5.
Ovìøování dokumentù mají obèané 
možnost provést u notáøù nebo na 
Magistrátu mìsta Brna, Malinovského 
nám. 3. Rovnìž tak na poštách, které 
jsou oznaèeny logem CzechPoint. 

Dìkujeme za pochopení, pøejeme 
klidné a pøíjemné prožití posledních dnù 
roku 2010 a dostatek spokojenosti
i úspìchù v pøíštím roce 2011.

Ing.Zdenìk Cibulka, tajemník 

Upozoròujeme obèany, že z dùvodu 
úèetního uzavøení kalendáøního roku 
2010 a èerpání zbývající dovolené 
zamìstnanci ÚMÈ Brno-Tuøany, bude ve 
dnech 27.12. a 29.12. zajištìn omezený 
provoz úøadu v dobì 8:00 – 12:00 hodin. 
Podatelna bude v tìchto dnech pøijímat 
do 15:00 hodin.
Žádosti o obèanský prùkaz lze mimo výše 
uvedenou dobu podat na Magistrátu 

PROVOZ ÚMÈ V POSLEDNÍM PROSINCOVÉM TÝDNU 2010

OPRAVA ZVONU NA HUSOVÌ SBORU

Náboženská obec církve CÈSH chce 
podìkovat touto cestou všem, kdo 
pøispìli na opravu zvonu v Husovì sboru 
v Tuøanech.

Zvon Mistr Jan Hus byl zavìšen
5. 6. 1932 u pøíležitosti 10. výroèí 
schválení náboženské obce. Témìø 80 let 
zvon oznamuje bohoslužby, úmrtí, 
pohøby i svatby, a tak bylo tøeba 
pøistoupit  ke generální  opravì.  

Zvon dostal nové okované dubové jaømo 
s høídelí, ložisková tìlesa s ložisky, nové 
srdce zvonu s koženým uložením a nové 
úchyty zvonu k jaømu. Ruèní ovládání 
bylo pøevedeno na programovatelný, 
elektrický pohon. Zvon byl vyèištìn 
povrchovou úpravou na bázi vèelího 
vosku. Toto vše provedla odborná firma
z Brodku u Pøerova.

Opravu bylo možno zaplatit 
díky obìtavosti vìøících, 
sponzorským darùm, dotaci
z mìstské èásti Brno-Tuøany
a  v ý tìž ku  b e n ef i è n í h o  
koncertu manželù Jiøího
a Ivony Jahodových, èlenù 
orchestru Janáèkovy opery 
Národního divadla v Brnì.  

Všem, kdo na opravu 
zvonu pøispìl i ,  srdeènì 
dìkujeme.

Svìtluše Košíèková, faráøka

VELKÝ PROBLÉM ZÁKLADNÍ ŠKOLY? 

Takto se uèitelùm naší základní školy 
pøedstavil èlánek bývalé žákynì sleèny 
Zdeòky Musilové. Jen shodou okolností 
se dostal do rukou „povolaných“. Leták 
Sdružení nestraníkù - volební strany èíslo 
5 v Tuøanech  -  dostali do svých schránek 
snad všichni obèané mìstské èásti, ze 
školy však nikdo. V èlánku autorka píše
o velkém problému naší školy – malém 
poètu prvòáèkù, který zdùvodòuje 
dlouhodobou neúspìšností  žákù 
devátých tøíd u pøijímacích zkoušek na 
støední školy, pøedevším gymnázia.

Vedení školy i uèitele tato informace 
šokovala. Odkud vzala autorka informace 
pro své tvrzení, ve škole nevíme, ale do 
školy si pro nì nepøišla. A pøitom mohla 
navštívit napø. výchovnou poradkyni 
školy – paní uèitelku Jitku Širokou, která 
by jí jistì pravdivé a podložené informace 
dala. Výsledky pøijímacího øízení pøedklá-
dá každoroènì nejen nadøízeným 
orgánùm, ale i veøejnosti (mj. ve výroèní 
zprávì školy, v autoevaluaèní zprávì aj )..  

Již tøetí rok fungují zmìny v systému 
pøijímacího øízení na SŠ.  Absolventi ZŠ 
mají možnost si podat 3 pøihlášky. Poèet 
míst na SŠ pøevyšoval v tìchto letech 
poptávku, a to i u oborù s maturitou. 
Velká nabídka  volných míst na SŠ se po 
prvním kole pøijímacího øízení otevøela 
nejen v Brnì–mìstì, ale na okrese Brno– 
venkov.  V dalších kolech pak mohli žáci 
podat neomezený poèet pøihlášek. Této 
možnosti využili žáci pomìrnì hodnì a 
zmìnili napø. své pùvodní rozhodnutí. Za 
uplynulé tøi roky se na ètyøletá gymnázia 
hlásilo celkem 23 % absolventù (žákù 

9.roèníku),  na SOŠ s maturitou 52 %  a na 
SOU 25 %. V posledních letech  bylo z naší 
školy umístìno podle vlastní volby
v prvním kole cca 95 % žákù. Ostatní pak
z taktických dùvodù vìtšinou vyèkávali, 
aby si mohli pozdìji vybrat podle svého 
nejlepšího uvážení a podle stávajících 
aktuálních nabídek SŠ. S jistotou lze 
konstatovat, že za poslední 3 roky všichni 
absolventi 9.roèníku našli uplatnìní na 
tìch školách, které si zvolili. V rámci 
autoevaluace školy (vlastní hodnocení 
školy) mìli rodièe možnost se ke škole 
vyjádøit formou anonymního dotazníku. 
Hodnotili mj. kvalitu výuky a vzdìlání, 
pøístup uèitelù k žákùm...V žádném 
dotazníku se neobjevila informace, která 
by signalizovala  nedostateènou pøípravu 
žákù pro støední školy.

To, že v letošním roce je menší 
množství prvòáèkù, je pravda (38). 
Faktem zùstává, že cca šesti prvòáèkùm 
našli rodièe uplatnìní v jiných základních 
školách. Co je k tomu vedlo, nevíme. 
Možná ambice uèit dítì hned od 1. tøídy 
anglický jazyk (což je však realizováno na 
úkor èeského jazyka) nebo specializace 
na jiný obor? Protože nikdo z tìchto 
rodièù naši školu neinformoval (tato 
povinnost ze zákona nevyplývá), nemùže 
vedení naší školy dát odpovìï na otázku 
– co se rodièùm u nás nelíbí. Vždy� tito 
rodièe se svým dítìtem ani k zápisu na 
naši školu nepøišli. 

V tìchto dnech vyzvali uèitelé
i vedení školy rodièe k lepší spolupráci se 
školou. Škola velice stojí o kvalitnìjší 
komunikaci s rodièi, navrhuje jistá øešení 
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a stojí o návrhy ze strany rodièù. Zda však 
rodièe budou nabídku akceptovat nebo 
zvolí vlastní cestu, to ukáže èas. 

Vedení tuøanské základní školy
i uèitelé oèekávají od sleèny Musilové 
vysvìtlení, proè použila v èlánku nepodlo-
žené informace a  vìøí, že autorèino 
vysvìtlení i omluva uèitelùm dojdou 
nejen do školy, ale i do všech tuøanských 
domácností. 

 Božena Küfhaberová, øeditelka školy

PROJEKTY NAŠICH PÁ�ÁKÙ

Co dokážou žáci 5.A tøídy naší 
základní školy se mùžete pøijít podívat do 
ZŠ Mìš�anská. Na chodbì školy, v prvním 
patøe, je k zhlédnutí výstava projektù, na 
kterých dìti pracovaly celý jeden mìsíc.

Jejich úkolem bylo vytvoøit a zpraco-
vat  podle svých pøedstav projekt pod 
názvem „Voda a planeta Zemì“.

 Každý jednotlivec pojal tento úkol po 
svém. Pohled na vystavené práce pá�ákù 
napovídá, že jde o ukázková díla. Nìkdo 
vytvoøil témìø hotová skripta, jiný 
zhotovil pracovní sešit i s testy a nìkteøí 
vyrobili prostorové modely. Pøestože pro 
letošní žáky 5.A je to první úkol tohoto 
druhu, zhostili se zadání pøímo ukázkovì. 
Patøí jim velký obdiv. Jistì, že doma 
pomáhali i rodièe èi sourozenci, ale
v závìreèné fázi prezentovali žáci pøed 
tøídou svou práci sami. 

Pøejeme jim do další práce ještì více 
chuti a nápadù!!

 Mgr. Romana tichá, tøídní uèitelka

V pondìlí 8. listopadu 2010 pozvala 
øeditelka ZŠ Brno, Mìš�anská 21 na 
setkání rodièe žákù tuøanské školy.  
Schùzky s vedením školy i uèiteli se 
zúèastnilo kolem 40 rodièù. S ohledem na 
poèet žákù školy (440) to sice není 
mnoho, ale øeditelka školy vidí úèast 
tìchto obèanù pozitivnì. Pøítomní slyšeli 
z jejích úst výzvu k lepší spolupráci, ke 
kvalitnìjší oboustranné komunikaci. 
Tuøanská škola se otevírá veøejnosti
a mnoho nabídek školy, které tu zaznìly,  
musí pøítomní jistì promyslet. Je to 
výhradnì na nich, jaké stanovisko 
zaujmou. Škola však kvalitnìjší spolupráci 
vidí jako naprosto nutnou, protože 
zvládat výchovnou i vzdìlávací èinnost 
dìtí bez pøímé podpory rodièù je
v souèasném stavu spoleènosti velice 
obtížné. Poprvé rodièe slyšeli výèet  
služeb, které škola dìtem poskytuje
a které možná rodièe  považují za 
samozøejmost. Vìtšina služeb se však 
výuky vùbec netýká.  Jsou tyto služby 
bìžnou samozøejmostí na všech základ-
ních školách? 

RODIÈE CO VY NA TO?

Na tuto otázku a nejen na ni by si mìli 
rodièe odpovìdìt sami. Nebo mohou 
sdìlit své stanovisko, postøehy, námìty
i pøipomínky øeditelce školy – nejlépe do 
konce listopadu. Aby mohli uèitelé
i ostatní zamìstnanci hledat cestu
k øešení nápadù.... Nìkolik  pøipomínek
a námìtù zaznìlo hned, byly zodpovìze-
ny. Ale škola èeká na øešení dalších 
otázek. Budou mít rodièe zájem o kon-
krétní spolupráci – založí si napø. 
Obèanské sdružení, které mùže žáky 
materiálnì podporovat nebo pomohou 
pøi organizaci konkrétních akcí (plesu, 
výletù, víkendových pobytù...)?

Na ètvrtek 14.10.2010 se dìti z dru-
žiny velmi tìšily. Byla totiž naplánována 
celodružinová drakiáda. Souèástí byla
i soutìž o nejkrásnìjšího draka a o nej-
lepšího letce. Narychlo jsme museli 
zmìnit místo konání, protože na  poli, 
kde se akce mìla konat pùvodnì, zaèaly 
podzimní práce .

Sešlo se na 70 dìtí, 60 drakù a asi 10 
rodièù. Sluníèko krásnì svítilo, vítr 
foukal, draci se vznášeli u oblohy.  A 
nikomu se ani nechtìlo domù. Na závìr 

DRAKIÁDA  DRUŽINY
probìhlo vyhodnocení, které bylo ale 
obtížné, protože všichni draci byly moc 
pìkní. A tak  si každý odnesl diplom, 
medaili, lízátko a ti nejvíc úspìšní i další 
vìcnou cenu. A už teï se tìšíme na pøíští 
rok.

Renata Vlèková, vedoucí vychovatelka ŠD

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

 
V minulém èísle Listù jsme Vás 

informovali o navázání spolupráce s ná-
mìstkem primátora Mgr. M. Anderem.
V prùbìhu záøí a øíjna došlo k nìkolika 
osobním a telefonickým  kontaktùm. 
Spolupráce s Mgr. Anderem pokraèuje 
zejména ve dvou smìrech - spoleènì 
usilujeme o vypracování oponentního 
nezávislého posudku - posouzení 
intenzity využití území v lokalitách 
Vinohrad a U potoka a o nové posouzení 
nároènosti revitalizace Holáseckých 
jezer.

Dne 15. záøí jsme též zaslali panu 
námìstkovi podnìt k odstranìní 
nadmìrné zátìže leteckého provozu 
letištì Brno - Tuøany.

V prùbìhu èervna 2010 Rada i Zastu-
pitelstvo MÈ svými usneseními podpoøi-
ly výstavbu Vitality centra, které bude 

2vybudováno na ploše cca 2 500 m , a to 

pøímo v ochranném pásmu Holáseckých 
jezer. Umístìní stavby do 50 metrového 
ochranného pásma odsouhlasil Odbor 
životního prostøedí JM Kraje a následnì 
Stavební úøad MÈ Brno-Tuøany pro 
stavbu vydal Územní rozhodnutí i pøes 
oprávnìné pøipomínky a námitky 
majitele sousedních pozemkù, které 
byly zamítnuty. 

Mnohé politické strany, jejichž 
zastupitelé budou v nadcházejícím 
volebním období rozhodovat o záležitos-
tech naší mìstské èásti, mají ve svých 
volebních programech mimo jiné
i "podporu výstavby rodinných domù
a nízkopodlažních bytových domù bez 
narušení charakteru a hustoty stávající 
zástavby", "revitalizaci Holáseckých 
jezer" èi „lepší život v Tuøanech“. 
Sledujme, jak budou tyto sliby plnit!  

Za petièní výbor H. Dombrovská

p ro s i n e c 2010 p ro s i n e c 2010



Sbor dobrovolných hasièù Br. Ivanovice, 
Jahodová 5

POØÁDÁ

V sobotu 22. ledna 2011 ve 20.00 hod.

HASIÈSKÝ BÁL
Orlovna na ulici  Holásecká

hraje Hudební skupina  BONAPART

Doprovodný program :
Spoleèenské tance a Stepové variace

Vstupné + místenka  150,- Kè
Vstupenky možno zamluvit na tel. 724548261

Srdeènì zvou Hasièi Br. Ivanovice
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DÌNÍ V OBCI

Jako vždy na sklonku roku i letos 
zaèínáme bilancovat uplynulé období. 
Hasièi v Brnìnských Ivanovicích hodnoti-
li na své výroèní valné hromadì uplynulý 
rok 2009 zaèátkem  ledna. Rok 2010 
nebyl rokem volebním jen do Senátu ÈR 
èi obecních zastupitelstev, ale i dobrovol-
ní hasièi si volili své vedení na další ètyøi 
roky, a to jak ve sborech,  tak na úrovni 
mìst, krajù a ÈR. Proto jsme jako hlavní 
bod provedli volbu starosty SDH BI, 
výboru a návrh èlenù do vyšších orgánù. 
Vedení SDH zùstalo ve stejném složení 
jako v minulém období. Starostou byla 
opìt zvolena Zdeòka Jandová. 

A už se pøiblížilo datum Hasièského 
bálu, který se i letos konal v prostorách 
Orlovny na ul. Holásecká. Úèast našich 
spoluobèanù nás velmi potìšila. Ples se 
vydaøil a pøed námi byla další spoleèen-
ská akce, a to Ostatky. Prùvod po Br. 
Ivanovicích a následný spoleèenský 
veèer v Texas Ranèi probìhl  na konci 
mìsíce února. Øádnì jsme pochovali 
basu a nastal èást pùstu. 

Bøezen se nesl v duchu pøíprav na 
jarní úklid hasièské zbrojnice a pøípravy 
dalších akcí pro veøejnost. V zimních 
mìsících se èlenové SDH  a JSDH školili
a zdokonalovali ve svých vìdomostech 
tolik potøebných pøi záchranì a pomoci 
našim spoluobèanùm. Jaro na sebe sice 
nechalo dlouho èekat, ale ve zbojnici 
byly pøípravy na èinnost v plném proudu. 
Duben znamenal pøípravy na Shro-
máždìní delegátù OSH Jihomoravského 

OHLÉDNUTÍ HASIÈÙ Z BRNÌNSKÝCH IVANOVIC
ZA UPLYNULÝM ROKEM  2010

 

kraje, které se uskuteènilo na Orlovnì na 
ul. Holásecká a naši èlenové jej pøipravili 
a zabezpeèovali. Následovala jarní 
brigáda a sbìr šrotu. Na konci dubna 
jsme spoleènì se zájemci z øad obèanù 
opekli buøty a upálily èarodìjnice. 
Kvìten je pro nás již nìkolik let dobou 
pøípravy a samotného konání soutìže 
družstev v Hasièské dovednosti. I letos se 
vyvedla a pøes úpravy a nové nároèné 
disciplíny byly èasy hodnì vyrovnané. 
Návštìvou nás poctili i hasièi z obce 
Kardavec v Èechách. Velmi si pochvalo-
vali pøátelský duch soutìže a pøíjemnou 
atmosféru. 

No už tu máme èerven a pøípravu
a konání Netradièních  hasièských hodù. 
Ženy našeho SDH za podpory pana J. 
Dvoøáka, který nás doprovázel na 
harmoniku nacvièovaly od bøezna 
taneèky na  Besedu, kterou 19. èervna 
poøádal Sokol Tuøany. Naši èlenové si na 
vlastní náklady nechali zhotovit kroje 
podle dochovaných fotografií a v sou-
èasné dobì již máme osm dámských 
krojù a dva pánské. Také musím upozor-
nit  na nácvik krojovaných párù na hody. 
Letošní pøíprava byla hodnì nároèná
a úèast v krojích (zejména z øad naší 
mládeže) byla velmi slabá. Hody jsou pro 
nás vždy velkou zkouškou. Samotná 
pøíprava a zajištìní by se neobešlo bez 
práce vìtšiny èlenù SDH, ale i našich 
pøátel a èlenù rodin. I pøes velké finanèní 
náklady, které zahrnují zapùjèení stanu
a krojù se díky sponzorùm: Potraviny B. 

Daòkové, Pekárny p.  Skøivánka, 
Kvìtináøství V. Nekolného, p. Jiøího 
Taševského, ing. K. Svobody, fa ZIPP 
Brno, fa LEIS a samozøejmì MÈ Brno-
Tuøany podaøilo uskuteènit. Podstatnou 
finanèní èást nákladù nesl Sbor dobro-
volných hasièù Br. Ivanovice. 

Letní mìsíce jsou dobou poklidu. 
Tábor jsme pro velkou vytíženost 
hlavních poøadatelù letos neuspoøádali, 
ale v roce 2011 s ním poèítáme buï 
tradièní formou nebo jako pøímìstský 
tábor  zde v naší MÈ. Koncem srpna už 
pøipravujeme Tradièní Den pro dìti. 
Uskuteènil se  11. záøí a k naší velké 
radosti poèet dìtí dosáhl poètu 129. 
Soutìže i doprovodný program si dìti 
užily a letos byla pøipravena i soutìž pro 
rodièe. Následná ukázka práce dobrovol-
ných kynologù a hašení požáru našimi 
juniory zakonèily vydaøené odpoledne. 

S podzimním školením a pøípravou 
jednotky, jejíhož výcviku se úèastní bez 
rozdílu všichni naši èlenové se pøiblížila 
pøíprava Mikulášské nadílky, Adventních 
trhù a koneènì teèka za celoroèní 
èinností Vánoèní strom. Loni poprvé naši 
junioøi nacvièili a sehráli ve sváteèní 
pøedveèer Betlém. Dìti byli velmi 
šikovné a k nácviku pøistupovali velmi 
zodpovìdnì. I letos se mùžeme tìšit na 
pøipomenutí vzniku oslav Vánoèních 
svátkù a scénku v podání našich dìtí. 
Doufám, že snaha všech pøedstavitelù 
bude odmìnìna dobrou diváckou 
úèastí.

Dìkuji touto cestou Všem èlenùm 
Sboru dobrovolných has ièù  Br.  
Ivanovice, kteøí na úkor svého volného 

èasu pomáhají pøipravovat a uskuteèòo-
vat všechno dìní ve sboru. Mimo èinnost 
v samotném SDH BI naši èlenové 
pomáhají jako rozhodèí na soutìžích
a dalších akcích SDH, OSH, KSH, dále 
jsme pomáhali pøi spoleèenských akcí 
MÈ Brno-Tuøany a máme i zastoupení
v okresním a krajském sdružení. 

Chtìli  bychom podìkovat za 
vstøícnost a ochotu pracovnicím MÈ 
Brno-Tuøany p. J. Svaèinové, V. Hu-
deèkové a B. Gartnerové i všem ostat-
ním, se kterými jednáme. Podìkování od 
dobrovolných hasièù Br. Ivanovice patøí 
také dnes již bývalému starostovi ing. M. 
Dorazilovi a ing V. Hrdlíkové za podporu 
naší èinnosti po jejich volební období.  

Za SDH Brnìnské Ivanovice mi 
dovolte popøát Vám klidné prožití 
Vánoèních svátkù a hodnì zdraví
v Novém roce 2011. 

Zdeòka Jandová,
starostka  SDH Br. Ivanovice
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Po první èásti sezony obsadilo A-
mužstvo v krajské I.B tøídì, kterou vedou 
Šaratice, desátou pøíèku. Litovat musí 
áèko hlavnì èetných bodových ztrát
v domácím prostøedí. Kvùli tomu bude 
nucené se na jaøe o udržení v soutìži 
ještì porvat. Svými podzimními výkony
v jeho dresu pøíjemnì pøekvapili mladíci 
Jakub Polák a Tomáš Bìlehrádek. 

B-mužstvo dospìlých pøezimuje v III. 
brnìnské tøídì v klidném støedu tabulky. 
Z celkem šesti výher jeho hráèe zvláštì 
potìšily tøi body získané v derby v Chrli-
cích nad místním béèkem. Nejlepším 
støelcem mužstva byl Jan Mareš a z hle-
diska docházky zase položil vysokou 
la�ku Stanislav Hataš. Tým hráèù nad 38 
let sídlí zatím v soutìži Old Boys na 
desátém místì. Jeho obrannou øadu 
nadále tuží nestárnoucí Zdenìk Grolich.

Starší žáci se v mìstském pøeboru 
uhnízdili na sedmém stupínku. V konku-
renci o nìco døíve narozených klukù 
neplatí za žádného outsidera i díky 
oporám Prokopu Šimeèkovi, Davidu 
Medkovi a Janu Hodkovi. Mladší žáci 
vybojovali v soutìži stejné úrovnì 
druhou pøíèku za Medlánkami. K jejich 
tahounùm patøili Daniel Sedlák, Michal 
Novohradský a Jan Petrovský. 

Nejvyšší brnìnskou tøídu kopou také 
naše dvì pøípravky. Starší pøípravka 
zaujímá po deseti odehraných kolech 
šestou pozici. Na podzim její bránu 
peèlivì strážil Jiøí Sedlák, v obranì 
vynikal Jakub Zbitek a v útoku byl pro 
soupeøe støeleckou hrozbou Milan 
Klement. Mladší pøípravka skonèila
v øíjnu tøetí za Zbrojovkou Brno a Líšní. 

Velkou mìrou se na tomto 
úspìchu podíleli Karel Kloss 
a Lukáš Ondrášek.

Za SK Tuøany Martin Horákovský 

Všichni tito kluci a jejich 
kolegové trénují nyní v hale
v Brnìnských Ivanovicích. 
Pokud se k nim chce váš syn 
pøidat, budeme jen rádi.
Bližší informace na tel. èísle 
720 354 007 

Foto: Mladší pøípravka po 
zápase na Svratce Brno

SK TUØANY TJ HOLÁSKY

Letošní sezona cvièení a spole-
èenského dìní na Orlovnì a v saunì se 
zdárnì rozbìhla. Zaèalo i cvièení rodièù
s dìtmi od 3 do 6 let. Cvièí se v pondìlí od 
16.00 do 17.00 hodin a cvièení vede paní 
Simona Smolka. Je možno se s dìtmi 
pøihlásit a tím posílit øady cvièících na 
Orlovnì. Také cvièení žen ve ètvrtek /od 
19,30 hod./ bývá volnìjší a je možnost se 
dostavit a zacvièit si. Ostatní cvièení -  
dìti s rodièi ve støedu /1,5 až 3 roky/, 
ženy v pondìlí a v nedìli v podveèer, 
Zumba jsou dobøe obsazeny. Termíny
a èasy cvièení jsou na nástìnce u vchodu 
do Orlovny.

Tento rok roste zájem o kulturistiku. 
Poèet èlenù se zvýšil a pravidelnì chodí 
cvièit i senioøi. Myslíme si, že tento sport 
je sice nároèný na fyzickou pøípravu, ale 
po urèitém èase se ukáží kladné výsledky 
na našem tìle i zdraví. 

Nosným sportem na Orlovnì je již 
dlouhá léta stolní tenis. Jsme v první pùli 
mistrovských utkání a podle našich 
pøedstav si ètyøi družstva dospìlých 
vedou velice dobøe. E- družstvo je zatím 
ve své soutìži na prvním postupovém 
místì bez jediné porážky. Oèekávání 
zatím nesplòuje A-družstvo v Krajské 
soutìži, bude muset hodnì pøidat, aby 
se v této soutìži udrželo. 

Dobøe si vedou i naši žáci, kteøí jsou 
bez jediné porážky také na prvním místì 
v tabulce.

Na mìsíc prosinec pøipravujeme dva 
vánoèní turnaje ve stolním tenisu. První 
turnaj sehrají naši žáci, a to 25.12.2010,
a druhý turnaj pro dospìlé se uskuteèní 
následující den 26.12.2010. Oba turnaje 
bývají dobøe obsazené. V žácích 
poèítáme s úèastí asi 10 chlapcù a v 
dospìlých kolem dvaceti pìti hráèù.
V této sezonì máme 36 hráèù a 2 hráèky .

Na spoleèenské scénì probìhlo 
nìkolik zábav dùchodcù Chrlic a Tuøan, 
besedy s obèany a každých 14 dnù se 
podává v naší restauraci pizza a nebo 
probíhá grilování. Nedaøilo se nám 
zajistit tak èastý prodej rùzného zboží a 
obleèení, ale snaha je tuto situaci 
zmìnit.

Akce na Orlovnì : 
15. 1. 2011

Spoleèenský ples TJ Holásky
16.1. 2011
Dìtský ples
22.1. 2011

Spoleèenský ples Hasièi Br.Ivanovice
5.2. 2011

Zábava dùchodcù z Chrlic
12.2. 2011

Spoleèenský ples Rybáøi                             

 Zapsali: Klimeš, Vladík 

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

p ro s i n e c 2010 p ro s i n e c 2010
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STAROŽITNOSTI
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov (vedle hotelu Bílá rùže)

IHNED PROPLÁCÍME VEŠKERÉ
STAROŽITNOSTI V HOTOVOSTI

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

Telefon non-stop: 737 171 367

PØIJEDEME  ?  ZAPLATÍME  ?  ODVEZEME

kapesní a náramkové hodinky do r.v. 1980, 

šperky, støíbrné pøíbory, èeské granáty, taba-

tìrky,  pudøenky,  

svícny, lustry, alpaku 

kombinovanou se 

sklem, porcelánové 

figurky, veškeré sklo, 

bižuterii, svìtla, rádi-

a, gramofony, fotoa-

paráty, dalekohledy, 

hraèky, divadla, bet-

lémy, vánoèní ozdo-

by, vojenské vìci, 

hudební nástroje, 

p l a k á t y ,  k n i h y ,  

Zejména: nábytek, obrazy, rámy, hodiny, 

Provozní doba:
00 30po - èt   11  - 16  hod.
00 00

pá   11  - 15  hod.

p ro s i n e c 2010 p ro s i n e c 2010
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Nová služba v KADEØNICTVÍ IVANA 

každou støedu, objednávky na
Tel.: 545 219 094

RELAXAÈNÍ, SPORTOVNÍ

A LYMFATICKÉ MASÁŽE

Tenisový klub Tuøany - nabízí k pronájmu 
klubový bufet k provozování obèerstvení 
na tenisových dvorcích Karkulínova ulice. 
Podmínkou je Živnostenský list.
Nabídky zasílejte pøedsedovi klubu
R. Ruslerovi na adresu Karkulínova 14 nebo 
e-mailem na adresu
 .

ELEKTRICKÉ SKÚTRY – prodej, servis, 
zkušební jízdy
Obecká 2, Stará Líšeò, tel. 608 467 251, 

Zkušený truhláø  -  nabíz í  výrobu 
vestavìných skøíní nebo nábytku dle 
vašeho zadání. S návrhem interiéru 
pomohu, tel. 603 215 339

rudarusler@seznam.cz

www.akumoto-brno.cz

ŽIVÝ BETLÉM

Milé dìti, milí rodièe, vážení spolu-
obèané, srdeènì vás zveme ke spo-
leènému prožitku narození Ježíška na 
Štìdrý den odpoledne v 16 hod. v tu-
øanském kostele. Urèitì nezapomeòte vzít 
sebou vlastnoruènì vyrobené perníèky k ozdobení vánoèního stromku a také lucernièku, 
ve které si odnesete domù svìtlo z Betléma.

Na Hod Boží vánoèní v 16.30 hod. pojïte s námi do Betléma, do tuøanského parku. 
Èeká tu na vás velký dárek, který by se ani pod váš vánoèní stromeèek nevešel. Vìøíme, že 
už teï se tìšíte! Pøejeme vám klidné prožití adventního èasu a radostné a požehnané 
Vánoce.

Dìti a mládež scholy Tuøany

TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tradièní sbírka finanèních prostøedkù ve prospìch chudých a pro lidi v nouzi se bude 
konat v sobotu dne 8. ledna 2011.

Po celý den budou chodit naše dìti – „králové“ -  v doprovodu dospìlé osoby
s prùkazem organizátora sbírky, kterým je charita Brnìnské diecéze. Zástupcem 
organizace Brnìnské charity v naší obci je Libuše Aujeská, Myslivecká è.4.

p ro s i n e c 2010 p ro s i n e c 2010
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