Vánoèní vydání

...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì
skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme
chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly
peníze, chodilo se vyvìøovat, to jest na dluh
k obchodníku "Jiøíkom", správnì Jiøímu
Manglovi, a když nám již nechtìli svìøit, šli jsme
dìlat dluhy zase k " Princkom", správnì Jan
Pavlù a když zase ten øekl, že už nemùže
svìøovat, šli jsme do potravního spolku. A tak to
šlo, že jsme se zadlužili jako Prais, jak jest
poøekadlo u nás. Ale tøeba, že bylo nouze dost
a bídy, pøeci sem tam jsem mìl i své radosti. Jak
jsem se už zmínil o Línì, babièèiné sestøe, to
byla nás dìtí chùva ochranitelka. Když nám
chtìl otec naøezat, nás potrestat skrz nìjakou
èertovinu, nezbednos, vždy nás kryla svými
suknìmi, aby to tak nebolelo.
A co to nebylo radosti, když jsem jí ukradl koláè,
když je pekla v chlebový peci o poutích, hodech
a jiných svátcích. Ten ukradený koláè, ten byl
vždycky lepší než ten, co nám dala, když už mìla
všechno upeèený. Ona u nás dìlala vždy
pekaøe, dovedla velice dobøe s chlebovou pecí
zacházet.
A zase ty krásné Vánoce. To bylo èekání na to
"Kristyndle" (Ježíšek), tøeba byl chudý, jen když
nìco pøinesl a my mìly radosti za tisíc. To naše
Mami vždycky:"Dìti, já jdu do chléva,
poslouchejte pìknì, tøeba zatím pøijde
Ježíšek!" A my èekaly s napìtím a všelijaké
vidiny si pøedstavovaly, jak asi ten Ježíšek
vypadá, zda-li je opravdu takový, jak bývá
namalovaný na obrázkách a tu najednou
takové šlehání prutem na okno u silnice
a babièka:" Honem dìti, modlete se, Ježíšek je
tu!" A my honem na kolena a modlily se pátý
pøes devátý, už nevím, zda-li radostí, že nìco
dostanem a nebo strachy.
A jak šlehání na okno pøestalo, my honem do
sínì pro talíøe, které jsme už odpoledne
pøichystaly a už jsme se radovaly z dárkù, totiž
z cukroví.
Rados jsme mìly k nevypsání. Hned jsme
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strojily stromeèek a to bylo hned hádání, to je mý koleèko
a druhý zas to je mý, až nás babièka nebo Lína rozsoudila.
Pak každý u stromku snil své iluse a žádný z nás dìtí nechtìl jít
spát, byl by býval vzhùru až do rána, až nás hodnì postrašili, že
Ježíšek pošle na nás èerta a nám nabije a stromek sebere,
koneènì jsme se ubraly každý na své.
Já za kamna na chlebovou pec, dva zase do kanapele,
nejmenší do kolébky a každému se zdálo o nebi, o andílkách,
Ježíšku a všem možném. No, byly jsme dìti.
V zimì pak, když jsem byl vìtší, jezdil jsem na bruslích a ských,
které jsem si zhotovil z duhy ze sudu a nejednou jsem pøišel
domù bez knoflíku, když jsem sebou udeøil, totiž se svalil na
površku na bøicho -ulétaly jak u vesty, tak i u kabátu. Ruce
zedøené a utíkám s plkáèem domù - a doma, notný výprasknemìls tam co dìlat, mìls být doma, by se ti to nestalo...
Úryvek z deníku pradìdeèka Markéty Bláhové, který
byl napsán v Hrabenovì u Šumperka v roce 1927.
Pradìdeèek se narodil 1893, takže jeho vánoèní zážitky
pocházejí nìkdy z období pøelomu 19. a 20. století.

Vážení spoluobèané

krásné prožití vánoèních svátkù
a mnoho osobních i pracovních úspìchù
rodinnou pohodu, spokojenost a pevné zdraví
v nadcházejícím novém roce 2015 Vám pøejí
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VÝSLEDKY VOLEB
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2014 pro mìstskou èást
Brno-Tuøany.
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STAROSTI STAROSTY
Vážení spoluobèané,
rád bych podìkoval všem volièùm za
dùvìru, kterou nám svými hlasy
prokázali. Z výsledku voleb je zøejmé,
že dìní v naší mìstské èásti vám není
lhostejné. Vìøím, že pøi odpovìdné
práci zvolených zastupitelù a aktivní
úèasti vás obèanù lze dosáhnout
dobrých výsledkù. V souladu s naším
volebním programem jsme pøipraveni naslouchat vašim názorùm a hájit
vaše zájmy v oblastech veøejného
života, svá rozhodnutí hodláme
konzultovat s obèany, ale i zástupci
odborné veøejnosti. Proto od vás rádi
pøivítáme jakékoliv konstruktivní
podnìty a pøipomínky.
Pøíští rok pøed námi stojí øada úkolù.
Mimo jiné napøíklad stavba sportovní haly na ulici Mìšanská, dokonèení
pùdní vestavby v MŠ U Lípy Svobody,
øešení dlouhodobì neúnosné
dopravní situace. Samozøejmostí je
prosazování našeho volebního
programu – projektu otevøené
a transparentní radnice, obnovení

aktivit vedoucích k realizaci obchvatu
Tuøan, zlepšení informovanosti
a další.
V souvislosti se zlepšením informovanosti vám novì nabízíme možnost
zasílání rozhlasových hlášení
elektronickou poštou. Ne každý má
možnost rozhlas bìhem dne slyšet,
ale spousta z vás používá internet.
Pokud máte zájem o zasílání rozhlasových hlášení na váš e-mail, zašlete
požadavek na adresu: rozhlas@turany.cz. Pøíslušný pracovník úøadu vás
zaøadí do databáze a zajistí zasílání
zpráv.
Internetové stránky obce výhledovì
projdou zásadní rekonstrukcí.
V brzké dobì bude na stránkách obce
pøístupný veøejný diáø starosty
a místostarosty, kde si budete moci
zjistit, jakých schùzek a jednání se
úèastní.
V poslední dobì je mezi obèany v naší
mìstské èásti èasto diskutované
téma bezpeènost. V tomto smìru
budeme požadovat po bezpeènost-

ních složkách vìtší spolupráci
a zajištìní èastìjšího pohybu hlídek
v našich obcích.
K životu v našich obcích dlouhodobì
patøí i kulturní akce. Nastává plesová
sezona, a proto bych vás rád pozval
na tradièní Obecní ples, který se koná
24. ledna 2015 v sále sokolovny
v Tuøanech.
Pøijmìte omluvu za opoždìné vydání
prosincového obecního zpravodaje.
Zdržení bylo zpùsobeno neèinností
bývalého vedení radnice, které za
témìø tøi týdny od uzávìrky nepodniklo žádné kroky pro vydání zpravodaje. Na pøípravu nám tak zbyl pouhý
týden. Díky obrovskému nasazení
a zájmu vás obèanù se podaøilo toto
èíslo naplnit spoustou informací. Za
to vám všem patøí velký dík.
Na závìr bych vám rád popøál krásné
prožití vánoèních svátkù a úspìšný
vstup do nového roku.
Radomír Vondra
Starosta MÈ Brno – Tuøany

HISTORIE MÌSTSKÉ ÈÁSTI BRNO-TUØANY A BÝVALÝCH HISTORICKÝCH OBCÍ
Tento èlánek struènì pojednává
o historii mìstské èásti a dále
o historii ètyø bývalých samostatných
obcí. Texty vypracovali Ing. Miroslav
Kopecký a Ivana Koleèková jako
podklad do pøipravovaného lexikonu
mìst a obcí ÈR.
Mìstská èást Brno-Tuøany (katastrální výmìra 17,84 km2) vznikla 24.
listopadu 1990 jako souèást statutárního mìsta Brna. Území mìstské
èásti tvoøí ètyøi historické obce:
Brnìnské Ivanovice (Nenovice),
Dvorska (Maxdorf), Holásky a Tuøany.
Všechny si dodnes zachovaly
vesnický charakter, nejvíce z nich
však Dvorska, a to i v rámci
Statutárního mìsta Brna.
Nový administrativní celek se
dynamicky rozvíjel, zaèaly v nìm
pùsobit firmy a soukromí podnikatelé. V mìstské èásti byla realizována
øada v minulosti zanedbaných
investic v oblasti inženýrských sítí,
komunikací, informatiky, školství,
památkové péèe a ekologie. Nastal
svobodný rozvoj spoleèenského,
politického, náboženského, kulturního a sportovního života. Byly
obnoveny spolkové a zájmové
èinnosti i tradice.
V roce 1991 byl ukonèen vojenský
provoz letištì, o rok pozdìji získalo
statut mezinárodního letištì. V roce
1995 poprvé od sedmdesátých let
byla pøekroèena hranice sto tisíc
odbavených cestujících za rok,
zejména v období letní charterové
dopravy.
V roce 1993 vznikla akciová spoleènost Agro Brno-Tuøany. Navázala na
tradici bývalého zemìdìlského
družstva. Podnikatelské aktivity Agra
zahrnují zahradnickou výrobu,
klasickou zemìdìlskou výrobu,
tìžbu štìrkopískù, zemní práce
a slévárenství. Spoleènost je také
známá díky Tuøanskému kysanému
zelí, které patøí mezi vìhlasné
gastronomické produkty. Tuøanská
kvìtina je produktová znaèka, která
pøedstavuje symbol kvality a pestrosti. Od roku 1993 je využívána voda
artézských vrtù Balbínova pramene

v Brnìnských Ivanovicích. V roce
1994 byl rozšíøen tuøanský høbitov,
který je nejdéle a nepøetržitì
fungující brnìnský høbitov.
V roce 1995 byla historická èást
Brnìnských Ivanovic prohlášena za
chránìnou zónu lidové architektury
a rovnìž byl schválen nový znak
mìstské èásti. V bøeznu 1996
pøiletìla na návštìvu Brna královna
Velké Británie a Severního Irska
Alžbìta II. Na tuøanském letišti ji
uvítal prezident Èeské republiky
Václav Havel.
Rok 1997 byl také bohatý na události
v mìstské èásti: v kvìtnu se konal
první Letecký den v novodobé
h i sto r i i l et i štì , R á j e c ká t ù ò
v Brnìnských Ivanovicích byla
vyhlášena za pøírodní památku, své
brány otevøel velkoobchod Makro
a rovnìž byly uspoøádány první
Brnìnské dostihy na novém dostihovém závodišti TJ Brno-Dvorska. Od
roku 2008 je zde každoroènì poøádán jarní, letní a podzimní dostihový
den s pìti rovinovými a tøemi
pøekážkovými dostihy.
V roce 2000 se uskuteènil II. sjezd
rodákù a pøátel Tuøan a byly uspoøádány hody tisíciletí s velkou úèastí
krojovaných. Svìcení praporu
mìstské èásti probìhlo v roce 2002.
Od srpna 2005 v bývalém objektu
školy (Tuøanská 12) zaèalo pùsobit
Sdružení Práh, které nabízí lidem
s psychotickým onemocnìním z Brna
a okolí pomoc a podporu pøi jejich
zaèleòování do bìžného života.
V bøeznu 2005 byla uvedena do
provozu pravidelná letecká linka na
trase Brno – Londýn, v záøí 2006 pak
dokonèena nová odbavovací budova
na letišti. V roce 2008 byla rekonstruována a novì posvìcena kaple
svatého Valentýna a svatého Václava
ve Dvorskách a rovnìž bylo slavnostnì otevøeno Kulturnì spoleèenské
centrum v budovì tuøanské radnice.
Kromì stálé expozice se zde poøádají
výstavy, které navštívilo pøes šest
tisíc osob.
V èervnu 2009 byl slavnostnì
zahájen provoz v Domovì pro
seniory Holásecká. Moderní zaøízení

má kapacitu 105 lùžek a poskytuje
øadu služeb. Do novodobých dìjin
øímskokatolické farnosti u kostela
Zvìstování Pannì Marii vešla nedìle
27. záøí 2009, kdy bìhem své
návštìvy Èeské republiky sloužil na
letišti v Brnì-Tuøanech mši svatou
papež Benedikt XVI. za úèasti
pøibližnì 120 000 lidí. V rámci
ètyødenní návštìvy Èeské republiky
navštívil 22. bøezna 2010 princ
Charles krátce i Brno. Možnost
spatøit èlena královské rodiny mìli
i krojovaní z Tuøan, kteøí ho pøivítali
pøímo na tuøanském letišti. V roce
2010 byla dokonèena výstavba
sluneèní elektrárny v blízkosti letištì
na ploše 40 hektarù s plánovanou
roèní výrobou elektøiny témìø 18
GWh. K 26. bøeznu 2011 žilo
v mìstské èásti Brno-Tuøany 5 674
obyvatel.
Brnìnské Ivanovice (katastrální
výmìra 4,17 km2). Obec byla
v majetku velehradského kláštera
patrnì již od jeho založení v roce
1204. V dochované listinì ze srpna
1220 je uvádìna jako Velenovice
(Welenowitz), pozdìji jako Nenewicz
(1261), Nenovice (1408) i Nenowitz
(1673). Ve 14. století zde vznikla tvrz
a na jejím místì byl v letech 1682 až
1686 vybudován ranì barokní zámek
patrnì podle projektu císaøského
architekta Giovanni Pietro Tencally.
Zámek sloužil jako rezidence velehradských opatù v blízkosti zemského hlavního mìsta. V letech 1725 až
1739 zaznamenaly Nenovice velký
rozmach. Bylo rozšíøeno hospodáøské zázemí zámeèku a jeho interiéry
opatøeny štukovou výzdobou od
italského sochaøe a štukatéra
Baldassara Fontany. Byla postavena
poutní kaple Panny Marie, ke které
vedou Napoleonovy schody postavené pøed rokem 1805, a po kterých
mìl kráèet Napoleon Bonaparte pøed
bitvou u Slavkova (2. prosince 1805),
když se seznamoval s okolím bojištìm. Dále byl postaven špitál
s chudobincem a také byl vybudován
vodovod do místního pivovaru
zprovoznìného v roce 1702. V roce

1749 byla na návsi zhotovena socha
svatého Floriána. V následujícím roce
byla témìø celá obec znièena
požárem. Po zrušení velehradského
kláštera (1784) pøešel klášterní
majetek vèetnì nenovického statku
do správy státu prostøednictvím
Náboženského fondu, v letech 1790
až 1945 byl v soukromých rukou.
V roce 1793 vznikl nešastný omyl,
kdy byl k nìmeckému pøekladu názvu
obce Nennowitz chybnì pøiøazen
èeský název Vevanovice místo
správného Nenovice. Další nièivý
požár postihl obec v roce 1813.
V roce 1872 byla v obci postavena
škola, v roce 1900 škola nová,
patrová (dnes sídlo Sdružení Práh).
V roce 1890 žilo v obci 1 207 obyvatel, z nichž jako dorozumívací øeè
nìmèinu uvedlo 1 056 osob. Obec se
stala v roce 1919 souèástí Brna, ale
s nesprávným oficiálním názvem
Vejvanovice, v roce 1924 chybnì
zmìnìn na Ivanovice a od roku 1930
na Brnìnské Ivanovice. V obci se
narodil pozdìjší generální øeditel
pošt a telegrafù pøi rakouském
ministerstvu obchodu JUDr. Vinzenz
Maly von Vevanovic (1808–1878),
který v roce 1869 prosadil vydání
prvního korespondenèního lístku na
svìtì, a švýcarský básník a spisovatel
Josef Viktor Widmann (1842–1911).
V roce 1923 byl odhalen Pomník
obìtem svìtové války 1914–1918.
V roce 1930 byly oficiálnì pojmenovány ulice v obci. V roce 1945 došlo
k odsunu (vyhnání) nìmeckých
obyvatel. V roce 1977 byl Èernovický
hájek vyhlášen za pøírodní rezervaci.
Dvorska (katastrální výmìra 2,23
km2). Ve 13. století byl v místech
pozdìjší obce založen vrchnostenský
dvùr „Dvoøištì“, který byl souèástí
chrlického panství. Dvùr byl zrušen
v roce 1579 a od 17. století se tato
lokalita nazývala Dvorská pole. Pøed
rokem 1760 byl v místech zrušeného
dvora postaven nový panský dvùr
a ovèín. K založení osady (familie)
došlo v roce 1787, kdy pro 134
nìmeckých familiantù z Lanškrouna
bylo postaveno 34 domkù. Osada
byla pojmenována Maxmiliansdorf,
zkrácenì Maxdorf, po zemøelém

biskupu olomouckém Maxmiliánu
hrabìti z Hamiltonu. Pozdìji došlo
k poèeštìní názvù obce –
Maxmiliánov (1854), zkrácenì
Maxov (1893). V roce 1854 byla
postavena kaple svatého Valentýna,
po roce 1945 zasvìcena také svatému Václavu. Èeský název obce
Dvorská (1893) byl odvozený od
„dvorská pole, dvorská osada, patøící
ke dvoru“. V roce 1924 byl název
zmìnìn na množné èíslo ve tvaru
Dvorska. Krátce po zøízení školy
v Nenovicích v roce 1872 byla
založena v Maxdorfu její expozitura,
kterou navštìvovaly místní dìti.
V roce 1930 byla ve Dvorskách
postavena nová škola. V roce 1945
došlo k odsunu (vyhnání) nìmeckých
obyvatel. V srpnu 1972 byly pojmenovány tøi místní ulice.
Holásky (katastrální výmìra 1,83
km2). Nejstarší písemná zpráva
o Holáskách pochází z roku 1388, kdy
modøický obvod lenních statkù
olomouckého biskupství byl zastaven
moravskému markrabìti Joštovi.
Osídlení této lokality je však podstatnì starší. Napøíklad pohøebištì
z Krumlovy pískovny se svými
pøibližnì 70 hroby z pozdní doby
kamenné (eneolitu) se øadí k nejvìtším na Moravì. Od roku 1666 mìla
obec vlastní peèe – jde o nejstarší
zachovanou peèe na území mìstské
èásti. V letech 1741 a 1742 byl
vykácen obecní les a døevo bylo
použito na opevnìní Špilberku
a Brna. V roce 1866 Holásky obsadilo
350 pruských vojákù. Po roce 1870
byla na návsi postavena kaple Panny
Marie, zboøená v roce 1912 z dùvodu
stavby komunikace. V následujícím
roce byla postavena v sousedství
školy nová kaple svatého
Bartolomìje. V roce 1919 byl místní
Sbor dobrovolných hasièù (založen
1902) u zrodu Bartolomìjských hodù
a každoroènì jsou v srpnu jejich
poøadatelem. V roce 1907 byla
postavena škola, pøebudovaná v roce
1930 na jednopatrovou. V roce 1928
byl vybudován Katolický dùm –
Orlovna. Místní zajímavostí byla
ledárna provozovaná v letech 1930
až 1945, v roce 1946 byly pojmeno-

vány ulice v obci a zahájena tìžba
písku. Areál Holáseckých jezer je od
roku 1987 pøírodní rezervací.
V Holáskách se narodil Tomáš Kruml
(1911–1994) za druhé svìtové války
úèastník letecké Bitvy o Británii,
první èeskoslovenský pilot, který 4.
èervna 1945 testoval proudový
letoun ve Velké Británii.
Tuøany (katastrální výmìra 9,61
km2). Ves je písemnì doložena k roku
1208, kdy ji získal olomoucký biskup
Robert. Z konce 13. století pochází
døevìná soška Madony, jediná svého
druhu na Moravì, která se stala
symbolem tuøanské poutní tradice.
V roce 1510 byl kostel opraven za
pomoci papeže Julia II., o sto let
pozdìji pøispìl na obnovu a rozšíøení
kostela kardinál František
z Ditrichštejna. Od roku 1627 vlastnil
èást Tuøan klášter františkánek
v Brnì, od roku 1666 vznikl další
samostatný statek, náležející
brnìnským jezuitùm. Tuøany zùstaly
rozdìleny na tøi èásti až do zrušení
poddanství v roce 1848, kdy byly
spojeny v jednu obec. V roce 1669
pøijal pražský arcibiskup Matouš
Ferdinand Sobek z Bílenberka
v tuøanském kostele pontifikální
symbol – pallium. V roce 1673 byla
dokonèena stavba velké jezuitské
rezidence, kde má dnes sídlo radnice.
K témuž roku je doložena škola
s uèitelem, kam chodily dìti z celé
farnosti. Do dìjin obce zasáhly èetné
vojenské události – pobyt husitských
vojsk Prokopa Holého (1428),
vypálení obce vojsky sedmihradského knížete Štìpána Boèkaje (1605
a 1606) i vojsky pruského krále
Fridricha II. (1742), vydrancování
a vypálení obce za švédských vpádù
(1643 a 1645), utáboøení francouzské armády císaøe Napoleona I.
Bonaparte (1805 a 1809) èi obsazení
obce pruskými vojsky (1866).
V prùbìhu 18. a 19. století probíhaly
v sousedství obce vojenská cvièení
rakouské armády. V letech 1693 až
1698 byla postavena podle projektu
moravského stavitele Jana Køtitele
Erny severnì od starého kostela ranì
barokní kaple svaté Anny, která byla
v letech 1804 až 1806 pøestavìna na

nový kostel zasvìcený Zvìstování Pannì Marii. Po roce 1693
zhotovil brnìnský sochaø Jan Kašpar Pröbstl sousoší Panny
Marie a jezuitských svìtcù Františka Xaverského a Ignáce
z Loyoly. Od doby panování císaøe Josefa II. se v Tuøanech
konají hody (císaøské posvícení), a to tøetí nedìli øíjnovou
(nedìle po svatém Havlu). Po roce 1826 vznikla v bývalé
jezuitské rezidenci Reinerova továrna na cikorku a kávové
náhražky, souèasnì byla zahájena výroba likérù a lihovin.
Tuøanský høbitov pøi cestì do Dvorsk vznikl v roce 1831 pøi
velké epidemii cholery. V roce 1866 došlo k jeho rozšíøení,
aby mohl pojmout i mrtvé z okolních pøifaøených obcí. V roce
1859 byla v obci zøízena pošta, v souèasnosti ètvrtá nejstarší
v Brnì. Nová trojtøídní škola byla postavena v roce 1874.
Dominantou obce je øímskokatolický farní kostel, který pøi
pøestavbì v letech 1888 až 1890 získal nové dvojvìží a nabyl
monumentální podoby. V roce 1909 byla v Tuøanech postavena nová patrová škola (Dvorecká 4). V roce 1925 byl
otevøen Dìlnický dùm, ve kterém v letech 1946 až 1992 bylo
provozováno kino Osvìta. V období první republiky vzniklo
v obci nìkolik hodnotných staveb: Husùv sbor s kubistickými
prvky od architekta Jaroslava Kincla (1927), funkcionalistická
stavba rodinného domu s obchodem od architekta Bedøicha
Rozehnala (1931), konstruktivistická budova mìšanské
školy od architekta Jana Poláška (1938). V letech 1949 až
1968 byla provozována trolejbusová doprava z Tuøan do
Komárova. V roce 1954 bylo v Tuøanech dokonèeno vojenské
letištì, v roce 1958 byl na nìm zahájen civilní provoz, od roku
1982 ho bezohlednì využívala armáda. V Tuøanech se
narodil armádní generál Ludvík Krejèí (1890–1972), malíø
Rudolf Kundera (1911–2005), brigádní generál Emil Boèek
(*1923), za druhé svìtové války pøíslušník britského
Královského letectva.
Ing. Miroslav Kopecký, Ivana Koleèková

POZVÁNKA

Dne 18. 12. 2014 od 15.30 hod. se uskuteèní veøejné
projednání umístìní zámìru logistického centra
Amazon v aule Administrativního a školícího centra
Cejl Krajského úøadu Jihomoravského kraje, Cejl 73,
Brno
Více informací na stránkách Èistých Tuøan a na
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1136

VYHRÁVALA KAPELA

Ráda bych Vás pozvala na výstavu „VYHRÁVALA
KAPELA“, která je již od 5. øíjna tohoto roku k vidìní
v Kulturnì spoleèenském centru MÈ Brno-Tuøany.
Najdete zde vzpomínku na hudebníky z døívìjších
dob, ale i souèasné, kteøí neodmyslitelnì patøí
k našemu kulturnímu životu. Jména, zajímavosti,
fotografie a vzpomínky, pro to vše si mùžete zajít
každý ètvrtek od 11 do 18 h až do února pøíštího roku
do budovy radnice.
Dìkujeme Vám za Vaši pøízeò a vìøte, že do pøíštího
roku pøipravíme opìt nìco zajímavého. Zároveò bych
také ráda popøála všem krásné a klidné Vánoce
a spoustu pìkných zážitkù v roce 2015.
Za Kulturnì spoleèenské centrum a spolek
ROZMARÝNEK Ivana Koleèková

ÈINNOST SDH BRNÌNSKÉ IVANOVICE V ROCE 2014
Po loòské rekonstrukci v hasièské
zbrojnici a nejnutnìjším úklidu pøišel
zaèátek roku 2014, který jsme po
dlouhých tøech letech opìt zahájili
hasièským bálem v Texas Ranchi. Po
lednovém veselém bále, nastala
doba bìžné èinnosti každého sboru.
V roce 2014 èlenové naší jednotky
zasahovali celkem 2x, a to v èervenci
pøi technických zásazích v naší obci a
2x vyjeli k požáru, který se ukázal
jako planý poplach.
V zimních mìsících mimo jiné
pokraèovalo školení èlenù jednotky.
V mìsíci dubnu byl proveden úklid
zbrojnice a kontrola stavu techniky. Posledního dubnového dne za
úèasti veøejnosti probìhlo mini
pálení èarodìjnic.
Zaèátkem kvìtna probìhl za velmi
deštivého poèasí memoriál paní R.
Sámkové. Tøináctého roèníku
soutìže v hasièské se úèastnilo ménì
družstev než v uplynulých letech, ale
družstvo našich žen skonèilo první
a také velmi pìkné tøetí místo našich
mužù nám všem udìlalo velkou
radost. Soutìž se konala pod
patronátem MÈ Brno-Tuøany.
V èervnu jsou už 7. rokem na øadì
naše Netradièní hasièské hody.
Letošní hody byly opravdu bohaté na
krojované páry. První pár Terka
Hrošová a Milan Dorazil zapracovali
na nácviku tancù krojovaných
a písnièek. Krojovaných párù jsme
mìli celkem 13 a 4 páry mladších
krojovaných a na 20 dìtí. V loòském
roce jsem pøemýšlela nad zpestøením odpoledního programu hodù.
Pan Jaroslav Rusler pøišel s návrhem,
zda by nebylo možné s dìtmi
nacvièit tanec královnièek. Jak jsem
zjistila, ty se tanèí v kvìtnu. A tak
vznikl nápad, že zkusíme dát dohromady naše nejmenší a nacvièíme
besedu. Spoleènì s dìtmi a trpìlivými rodièi jsme v dubnu nácvik zaèali.
Naše hodová mládež patrnì osvícená nácvikem dìtí øekla, že tedy
besedu nacvièí také. A jak je vidìt,
když se chce, jde všechno. Musím
konstatovat, že odezva obecenstva
byla kladná. No a na letošních
hodech besedu tancovali dìti,

mládež, ženáèi i ženy v pìti kolech.
I když nám hody pøinášejí starosti
a nemalou finanèní zátìž, prostì byly
super a doufám, že se pobavili všichni
naši hosté. Zde je na místì podìkovat
všem našim pøátelùm a známým,
kteøí pøi pøípravì a samotném
prùbìhu hodù pøiložili ruku k dílu.
Zaèátkem èervence Brno a Jihomoravský kraj hostili reprezentaci
kolektivu mladých hasièù a dorostencù pøi Mistrovství ÈR hry Plamen
a dorostu v požárním sportu. I náš
malý sbor pøispìl svoji pomocí ke
zdárnému prùbìhu soutìže. Naše
èlenky Vlaïka Blažková, Jarmila
Hrošová a Jitka Beranová si vyzkoušely práci v organizaèním štábu. Pìknì
se zapotil Vašek Janda st., co by èlen
organizaèního štábu, technické èety,
šofér a fotograf v jedné osobì.
Miluška Konrádová zase pøipravila
bìhem pìti dnù nespoèet obložených mís a dalších dobrot. Josef
Dvoøák pøispìl k poslechu svojí hrou
na harmoniku. Všem jmenovaným
dìkuji za jejich pomoc a reprezentaci
našeho SDH.
S velmi nestálým poèasím se pøehouplo léto a spoleènì s bìžnou
èinností jsme opìt jako již nìkolik let
pøipravili a uskuteènili letní
pøímìstský tábor pro dìti na
hasièské zbrojnici. Za pìt
dnù jsme s dìtmi naší
MÈ absolvovali
nesèetnì her, 2
výlety, sportovní a
hasièské soutìže
a také nás opìt
navštívili hasièi
z Obøan s
u k á z k o u
techniky a
programem.
Tábor se k naší
s p o ko j e n o s t i
tìší pøízni rodièù.
Po dovolených
pøišlo záøí a už nám
na dveøe uká Dìtský
d e n . Te n t o k rá t s e
uskuteènil až 27. záøí. Je
pro nás potìšením, když
pøijdou dìti s dobrou

náladou a závodí jako o život. Na
závìr nesmí chybìt ukázka ohnì
a jeho hašení.
Od listopadu nacvièujeme s dìtmi
pohádku na Mikuláše a hru Betlém.
V loòském roce dìti poprvé samy pøi
Mikulášské nadílce dìtem zahrály
pohádku, a to s velkým úspìchem.
V loòském roce jsme poprvé spojily
dílny s rozsvícením vánoèního
stromu, což se setkalo s dobrou
úèastí. I letos vše probìhne jako
v loòském roce.
Každým rokem pøipomínám, že naše
èinnost odpovídá našim možnostem.
Naše èlenská základna èítá k 31 .10.
2014 24 èlenù – 14 mužù a 10 žen.
Chtìla bych touto cestou podìkovat
ÚMÈ Brno-Tuøany za poskytování
dotací pro SDH a JSDH. Nesmím
zapomenout na všechny sponzory
a pøedevším èleny naší SDH a také
spøátelené sbory za jejich spolupráci
a všem rodièùm dìtí a dìtem, které
docházejí do hasièky a pomáhají
svým úèinkováním k rozvoji spoleèenského dìní v naší obci. Tìm všem
patøí obrovské díky.
Zdeòka Jandová
Starostka SDH Br. Ivanovice

KLUB DÙCHODCÙ
Pøichází konec roku 2014 a tak jako
ostatní organizace, tak i Klub dùchodcù v Tuøanech hodnotí své pùsobení
v uplynulém roce. V prùbìhu
letošního roku pøehoupl poèet èlenù
našeho klubu magickou stovku.
Vìtšina èlenù klubu se aktivnì
zapojuje do akcí poøádaných vedením klubu. Jezdíme pravidelnì
jednou za mìsíc do termálních lázní
ve Velkém Mederu. Zorganizovali
jsme ètyøi poznávací zájezdy na
území ÈR s velkým uspokojením
èlenù. Tak jako každým rokem
pøipravujeme jak pro místní , tak i pro
dùchodce s celého Brna taneèní

MŠ U LÍPY SVOBODY

odpoledne na Orlovnì. V prùbìhu
roku jsme navštívili 2x divadelní
pøedstavení v Mìstském divadle
v Brnì. Mimo kulturu se zúèastòujeme i sportovních soutìží v rámci
mìsta Brna i JM kraje. V krajské
soutìži jsme jako družstvo dvakrát
zvítìzili a výteènì jsme reprezentovali naši obec. Z rukou prezidenta
Unie sportu ÈR pana JUDr. Jansty
jsme pøevzali krásný pohár za naše
sportovní snažení. Na naší èlenské
schùzi koncem roku si popovídáme
o tom, co v nadcházejícím roce 2015
mùžeme ještì zlepšit.
Antonín Vondruška, pøedseda KD Brno-Tuøany.

KATEØINSKÁ PØEHLÍDKA

Letos na podzim probìhl již patnáctý
roèník tradièní Kateøinské pøehlídky
roèníkových a pøívlastkových vín,
který poøádá Vinotéka Vlastimil Job.
Podaøilo se zajistit vynikající vzorky
od prestižních moravských vinaøství.
Naši návštìvníci jistì ocenili možnost
popovídat si o pøechutnávaných
vzorcích pøímo s jejich výrobci èi
možnost zakoupení vín, která jim
nejvíce zachutnala, pøímo na místì.
Neodmyslitelnou souèástí tuøanského koštu je také cimbálová muzika
Mladí z Èejèe, která jej provází od
založení této tradice v roce 1999.
Vìøíme, že touto vinaøskou akcí
potìšíme nejenom obyvatele Tuøan
i nadcházejících letech, ale že tato 15
let zavedená tradice pøispìje
pøíjemnou formou k zviditelòování
naší mìstské èásti.

POZVÁNÍ K ZÁPISU DO 1. TØÍDY
Paní uèitelky 1. stupnì ZŠ Brno, Mìšanská 21 zvou všechny rodièe pøedškolákù
k zápisu do 1. tøídy. Ten se letos koná na obou detašovaných budovách:
ve ètvrtek 15. ledna 2015 od 14 do 17 hodin na budovì Dvorecká 4
v pátek 16. ledna 2015 od 14 do 17 hodin na budovì Požární 1
Na zápisu bude po oba dva dny od 15:30 h rodièùm k dispozici sociální
psycholožka Mgr. M. Brázdová, která zodpoví pøípadné dotazy týkající se
pøipravenosti dítìte ke vstupu do školy.
Rodièe si termín zápisu mohou vybrat podle svého uvážení, není to závazné
pro umístìní dítìte na pøíslušnou budovu. Nabídku obou školních budov volí
škola proto, aby se rodièe mohli seznámit s obìma detašovanými pracovišti.
Obì nabízí dìtem výuku v rodinném prostøedí s moderním vybavením i
odpovídající výukovou technikou.
Rodièe pøinesou s sebou k zápisu rodný list dítìte, vyplnìný dotazník
a žádost o pøijetí dítìte k základnímu vzdìlání. Formuláøe dodá ZŠ rodièùm
prostøednictvím MŠ.

VÁNOÈNÍ DÍLNY
Na školní dìti z budovy na Mìšanské dýchly Vánoce. Nejstarší z nich, žáci
devátého roèníku, pøipravili pod organizaèním vedením paní uèitelky
Koláèkové pro své mladší spolužáky vánoèní dílny. Vymysleli návrhy výrobkù,
propoèítali náklady na
materiál a pøipravili
vzorky. V první prosincový ètvrtek pak s pøidìlenou skupinkou dìtí
zahájili práce na
výrobcích. Uèitelé
tentokrát jistili hlavnì
bezpeènost, protože
jinak fungovaly dílnièky
samostatnì. Bìhem
dopoledne mohli žáci
stihnout dvì dílny a pøipravit si v nich dárky pro svoje nejbližší a také dárky,
které si budou moci zakoupit návštìvníci vánoèního jarmarku, který se letos
bude odehrávat na tuøanské radnici. Škoda, že jste si nemohli užít s námi
pøíjemnì tvùrèí atmosféru a vidìt jindy rozjívené devááky, jak se s pochopením vìnují svým mladším spolužákùm.
Radek Vecheta

SPANÍ VE ŠKOLE
Již nìkolik let se nám na budovì Požární daøí udržovat tradici „Spaní
ve škole“. I letos - 6. listopadu - ho zvládli i ti naši nejmenší – prvòáèci.
V 18.30 jsme se všichni sešli ve škole, dìti si pøinesly karimatky,
spacáky a pyžamo, baterku a také aktovku na další den. Povykládali
jsme si, zahráli nìkolik her a nejvíce jsme se tìšili na Stezku odvahy.
Nìkteré dìti se pøiznaly, že se trochu bojí, ale i tak všechny zvládly
projít trasu po škole lemovanou jen malými svíèkami. Pak už se tøída
promìnila v jednu velkou noclehárnu. Ti první, udolaní tíhou dojmù,
usnuli hned, jiným to trvalo. Ale i tak se všichni, témìø bez slzièek,
prospali do páteèního rána, kdy po úklidu tøídy pokraèovalo bìžné
vyuèování. Všechny odvážné dìti obdržely diplom a sladkou odmìnu.
Andrea Matalová, tøídní uèitelka

Den stromù
Datum oslav Dne stromù se ve svìtì
liší podle klimatických podmínek.
V Èeské republice vychází tento den
na 20. øíjna. Naši žáci z prvního
stupnì slavili Den stromù už 9. øíjna
s Rezekvítkem na høišti v Holáskách.
Jaké byly ohlasy na výukový program
píší dìti samy:
„Ten den byl dobrý, protože tam byli
kámoši z jiných tøíd a spolužáci. Navíc
jsem se dozvìdìl nìco nového
a zábavného o stromech.“
Tomáš Vidlák 5.B
„Vèera jsme byli na Dnu stromù na
høišti u Požární. Nejvíc se mi líbilo
stanovištì, kde jsme hledali v malém
lesíku zvíøátka. Na druhém stanovišti
jsme dìlali javorové listy. Den se mi
líbil.“
Gábinka Mlýnková 5.B
„Už jsem se tìšil. Na zaèátku to byla
trošku nuda, ale potom to byla
zábava. Hodnì mì bavilo mìøení
stromù, poznat èichem rostlinu
a koøení. Všechno se mi líbilo,
protože jsem potkal 1. stupeò.“
Vojta Havlíèek 5.B

ŠKOLA
Natírání zábradlí

Dýòování v 1. A a 1. B

Koncem záøí, kdy už poèasí nebylo pøíliš pøíznivé, žáèci 2. B
spolu se svými uèitelkami natírali zábradlí pøed školní
budovou na Požární 1. Zábradlí pøed školou totiž vylepšení
opravdu potøebovalo a ke krásné nové fasádì musí mít
naše škola i krásné nové zábradlí! Naše tøída se k tomuto
úkolu dobrovolnì pøihlásila a stateènì se s ním poprala.
Nejdùležitìjší bylo rozdìlit dìtem barvy a urèit pøesnì
jejich místo pùsobení. Zábradlí totiž bylo natíráno podle
pøedem daného zadání. Obleèení, které snese barvu,
gumové rukavice a nadšení v našich oèích, to vše bylo
nezbytnou souèástí!
Samotné natírání
žáèky velice bavilo,
opravdu se snažili.
Barbora Vaverková

V sobotu 1. 11. dopoledne se v prvních tøídách sešli rodièe
s dìtmi, aby si všichni spoleènì vytvoøili strašáky z dýní
a jiných pøírodnin. Dìti i rodièe se s chutí pustili do práce,
a ta se jim opravdu daøila. Zpoèátku rozpaèité dìti se po
chvíli rozkoukaly a nakonec vytvoøily spoustu krásných
strašidel. Ze svých výtvorù mìly velkou radost.
Paní uèitelky Klimešová, Matalová.

INFORMACE PETIÈNÍHO VÝBORU A OS HOLÁSKY
Po dvou letech klidu se na programu posledního øádného zasedání
Zastupitelstva Mìstské èásti Brno–Tuøany konèícího volebního období znovu
objevila smìna pozemkù v lokalitì „U Potoka“ v Holáskách. V této lokalitì se
dlouhodobì uvažuje o výstavbì tøí bytových domù a tøí domù s peèovatelskou
službou.
Developerská firma Komfort a.s. (a Komfort-jezera, s.r.o.) žádá o výmìnu svých
5 "nezcelených" parcel (na kterých dnes lze stìží umístit nìjaký bytový objekt)
za peèlivì vybrané èásti ze "zceleného" pozemku ve vlastnictví Mìsta Brna
pouze pod pùdorysy plánovaných bytových domù Komfortu, pøièemž zbytek
zcelené plochy okolo tìchto domù by zùstalo ve vlastnictví Mìsta Brna
i s odpovìdností za jejich údržbu. Vybudováním infrastruktury z rozpoètu
Mìsta Brna nepochybnì dojde k výraznému zhodnocení pozemkù v celé
lokalitì na náklady mìsta. S pøípravou výstavby technické infrastruktury
financované z veøejného rozpoètu se již zaèalo. Takováto smìna je samozøejmì
velmi výhodná pro developera, ale nikoliv pro mìsto.
O smìnì se v Mìstské èásti Tuøany jedná opakovanì již delší dobu:
-

20.6.2012 Rada MÈ nepøijala ke smìnì usnesení,
21.6.2012 Zastupitelstvo MÈ usnesení též nepøijalo,
13.9.2012 Zastupitelstvo MÈ opìt usnesení nepøijalo,
25.10.2012 koneènì všichni zastupitelé pøijali jednohlasnì usnesení,
v nìmž Zastupitelstvo MÈ vyjádøilo se smìnou pozemkù nesouhlas,
- 3.9.2014 Rada MÈ pøekvapivì ZMÈ smìnu pozemkù doporuèila.
- 11.9.2014 Zastupitelstvo MÈ na svém posledním øádném zasedání opìt ke
smìnì nepøijalo usnesení.

Bytový odbor Magistrátu smìnu
prosazuje pod prùhlednou záminkou, že tato smìna je nezbytná pro
realizaci uvažované výstavby domù
s peèovatelskou službou. Pøièemž by
staèilo, kdyby Mìsto Brno na svém
pozemku podél prodloužené ulice
Ledárenská jednoduše provedlo
v rámci nìkteré zmìny èi aktualizace
Územního plánu Mìsta Brna zmìnu
funkèního typu na typ OP - Plocha
obèanského vybavení veøejného. Pak
by mohly stát domy s peèovatelskou
službou bez nutnosti jakékoliv smìny
na stávajících pozemcích mìsta.
Oèekáváme, že nové Zastupitelstvo
Tuøan zaujme k tomuto problému
jasné stanovisko a nevýhodnou
s m ì n u p oze m k ù n e d o p o r u è í
a následnì Zastupitelstvo Mìsta
Brna smìnu neodsouhlasí.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

Letos se konal 40. roèník. Ten první se odházel v roce 1972 a konal se u pøíležitosti 1. Sjezdu tuøanských rodákù. Byla to léta normalizace a v této dobì
pùsobily v Tuøanech organizace jako byla KSÈ, ÈSM, ÈSTV, SVAZARM atd. Ale
pùsobily zde i dvì organizace tajnì – Tuøanští lháøi – hoši narození ve 40. Letech
minulého století a o deset let mladší chlapci – MAGWAIS klub. V den sjezdu
tuøanských rodákù se v obci slavilo, veselilo a tanèilo na tuøanské sokolovnì,
dìdinou procházel krojovaný prùvod, hasièi nám pøedvedli ukázku s málem
tragickým koncem, jak se vylézá na kostelní vìž a pøes Tuøany projíždìl alegorický vùz s pùvodní tuøanskou kládou a notnì nabuzenými a posilnìnými borci.
Poté se vše odehrálo na sokolovnì. První roèník házení kládou mìl velký
úspìch. A aby to nebyli Tuøanští lháøi, tak si vymysleli tuøanského rodáka
žijícího v daleké a námi všemi obdivované Kanadì, kde se živil jako døevorubec
a do Tuøan pøicestoval po moøi a kládu, která pochází z kanadského sekvoje,
pøivezl s sebou. Od té doby se tento krásný kanadský národní sport provozuje
také v Tuøanech.
Tuøanští lháøi a Magwais klub nepoøádali jen hod kládou, ale organizovali další
akce. Byli jsme nesmírní rivalové ve fotbalovém klání, konalo se každý rok 10.
dubna na Blaženu na høišti tuøanské sokolovny (v nìkterých letech jsme museli
hostovat i na jiných høištích v Kobylnicích, Praci a Újezdì). Zápas byl vždy velmi
emotivní a všem šlo o vítìzství za každou cenu. Nìkteøí borci už týden pøed
zápasem jedli jen syrové maso a pak se pøi zápase mìnili v divokou zvìø. To byl
ten dùvod, proè jsme museli èastokrát hrát na neutrálním høišti. Aktivní hráèi se
poté nemohli pro rùzná zranìní úèastnit mistrovských zápasù 1B skupiny za
Slavii Tuøany.
Dále byla poøádána pravidelná akce obou klubù, a to bìh na Mohylu míru –
tento bìh býval stìžejním bodem našich akcí. Konal se vždy 21. Srpna. Bìh to
byl veselý, borci obtìžkáni pleskaèkami zpívali píseò „Bìž domù Ivane, èeká Tì
Nataša“ a byli èasto rozehnáni z Mohyly míru na všechny strany Prateckého
kopce pøivolanou policií.
Úžasný pochod se konával z Mikulova do Tuøan a èasto se stávalo, že borci byli
rozptýleni po Pálavských kopcích po návštìvì vinných sklípkù od Perné po
Bavory, než našli cestu do Tuøan.
Dále musím pøipomenout jednu z nejzdaøilejších akcí klubù, a to byl T.O.M., což
znamená Tuøanský ocelový muž. Pøihlášení borci se vrhali do rozbouøených vln
tuøanského koupalištì, aby tam uplavali jeden kilometr. Pak sedli na svá
závodní kola, aby absolvovali tøikrát trasu Tuøany, Dvorska, Kobylnice, Práce
a Mohyla míru, kde byla obèerstvovací stanice, zpìt pøes Sokolnice a Kamenný
vrch na sokolovnu. Byla to úžasná podívaná plná závodních kol, nìkterá
pocházela až z Ukrajiny. Závod pokraèoval po malém obèerstvení v klubovnì
tenisových kurtù – gulášek, fernet, rum a pivo – tenkrát byli kluci drsòáci, obuli
bìžeckou obuv, aby ještì jednou zdolali po polních cestách památný vrch
Mohylu míru a zpìt na sokolovnu. Dovedete si pøedstavit, že po následném
seètení èasù. Urèení poøadí a výsledkù následovala bujará oslava až do rána.
Musím ještì podotknout, že T.O.M. absolvovalo též nìkolik stateèných žen,
které stateènì bojovaly. Tuøanský ocelový muž se stal velmi populárním
závodem. Triatlon, který se bìhal na Havajských ostrovech, byl vlastnì
ještì v plenkách. Na další roèníky T.O.M. se do Tuøan sjíždìlo stále vìtší

množství závodníkù, všem se moc
líbila trasa závodu, ale my jsme
nestaèili tuto akci zvládat poøadatelsky, a proto byla ukonèena. Ale ještì
tu byla nádherná Jizerská padesátka,
ve které se mnoho borcù našich
klubù mezi sebou dlouhá léta
bojovalo o co nejlepší èas a umístìní.
40. roèníku Tuøanské klády se
zúèastnilo 36 mužù a žen z Tuøan,
Holásek a okolí.
Výsledky:
1. Holas Vlastislav – Køenovice
2. Oprchal Tomáš – Tuøany
3. Kehm Josef ml. – Køenovice
1. Bártová Sabina - Brno
2. Jarošová Táòa - Tuøany
3. Svobodová Hana - Brno

Dìkujeme sponzorùm:
Autobusová doprava Šedivý
Colatransport
GEFAB
HRASPO
vinotéka U Karlièky
p. Vymazal
autoškola YES
Zdraví Vás Laïa Kincl

TANEÈNÍ STUDIO KOMETA
Když se øekne Kometa, pøedstaví si
každý hokej a tøeba i plavání. U nás
v Tuøanech ale sídlí Kometa taneèní.
V
duchu tradice úspìšných brnìnských
sportovcù byl založen nejprve
Taneèní klub sportovního tance
v roce 2002 a následnì pak i taneèní
studio pro veøejnost v roce 2006.
Nejprve tedy pár slov o taneèním klubu. Za svou 12-ti letou
existenci se Taneèní klub DSP Kometa
Brno (døíve obèanské sdružení, dnes
spolek) vyšplhal na špièku èeského
tancování, pøedevším díky výborné
práci jejich trenérù a vedoucích.
Martin a Petr Odstrèilovi a manželé
Jan a Kamila Tománkovi jsou zakladateli a spoleènì se snaží vychovávat ty
nejlepší páry nejen èeského, ale
i svìtového tancování. Taneèní sport má zhruba kolem 6000 èlenù a taneèníkù,
takže je pomìrnì masovì rozšíøen. Taneèníci jsou rozdìleni do vìkových
kategorií a výkonnostních tøíd. Každoroènì se koná v období leden až bøezen
Mistrovství Èeské republiky a Kometa se mùže pochlubit hned nìkolika tituly
v juniorských i dospìlých kategoriích. Za dobu svého pùsobení se párùm
Komety podaøilo získat více jak 100 medailí z MÈR a dokonce v roce 2012 získal
pár David Odstrèil a Tara Bohak titul Mistøi Evropské Unie v 10 tancích.
V souèasné dobì zde trénuje 20 soutìžních taneèních párù a tréninky absolvují
každý den s rùzným zamìøením, tance standardní, latinskoamerické, kondièní
pøíprava a individuální taneèní lekce. Taneèní páry, které zaèínají mají nejprve
tréninky dvakrát týdnì a s tím, jak roste jejich výkonnost, tréninky pøibývají, ti
nejlepší trénují i dvakrát dennì. O víkendech bývají taneèní soutìže po celé
republice. Jezdí se také na mezinárodní soutìže do zahranièí, vìtšinou po
Evropì, ale tøeba již zmínìný pár David a Tara byli nedávno na Mistrovství svìta
v Showdance v Èínì, kde skonèili ve finále na krásném 7. místì.
A protože tanec mají rádi dìti i dospìlí nejen v soutìžní formì, tøeba jen

tak pro zábavu, zaèala Kometa pøed 8
lety poøádat i taneèní kurzy a kroužky
pro všechny zájemce už od 3 let.
Mùže zde tanèit každý sám anebo
i s partnerem. Oblíbené jsou dìtské
kurzy pro ty nejmenší, pøedškolní
dìti, kde se hravou formou nauèí za
pololetí 10 taneèkù a vždy pak mají
vystoupení pro rodièe. Protože tanèí
více dìvèat jak chlapcù, je pro nì
zajímavý kurz latino show pro holky,
kdy se na taneèních hodinách vìnují
h o d n ì p o hy b o vé m u rozs a h u
a nacvièují spoleèné vystoupení na
známé a atraktivní písnièky, mají
spoleèné kostýmy a vystupují na
rùzných akcích v Brnì a okolí. Taneèní
dvojice zaèínají ve vìku od 6-ti let
a navštìvují kurz Sportovní tanec pro
dìti, který je také velmi oblíben. Dìti
se zde pomalu pøipravují na tanec
v páru a nìkteøí zaèínají absolvovat
i první taneèní soutìže. Taneèní kurzy
pro dospìlé probíhají vždy sezónnì
na podzim, po vánocích a na jaøe.
Obsahují 10 lekcí a je zde kladen
dùraz na pøípravu na plesovou
taneèní sezonu. Pokroèilí taneèníci
mají také svùj kurz a nìkteøí jej
navštìvují více jak 4 roky za sebou.
No a pokud si ženy chtìjí chodit
tanèit sami jsou zde kurzy i pro nì,
novì otevøený kurz Tanec s profesionálními taneèníky (ten je tedy i pro
osamìlé muže), kde si zatanèí
s taneèníky opravdu výborné úrovnì
nebo již nìkolik let oblíbený kurz
Latino dance pro ženy èi Zumba. Vše
probíhá pod vedením profesionálních taneèníkù a trenérù a úèastníkù
televizní show Stardance Jana
a Kamily Tománkových a jejich
vyškolených trenérù a lektorù.
Prostøedí v Kometì je velmi pøíjemné, lze i posedìt a dát si nìco dobrého k pití, atmosféra pøátelská a vítán
je zde opravdu každý.
Pokud tedy máte rádi tanec, urèitì se
pøijïte do Komety podívat.

Taneèní studio Kometa
Tuøanská 13
620 00 Brno
www.tskometa.cz

TJ HOLÁSKY
V záøijovém èísle Listù jsme psali, že
zaèínáme novou sezonu sportovní
a spoleèenské èinnosti na Orlovnì,
dnes tedy mùžeme øíci, že konec roku
2014 je v dohledu a že vše probíhá,
jak bylo nachystáno a domluveno.
Sportovní a spoleèenské akce
zvládáme, pomohla nám i Sokolovna
/zapùjèení židlí/, za to velké díky, ale
nìkdy si øíkáme, proè ta snaha?
Divadelní pøedstavení pro dìti, všem
co pøišli, dìkujeme, ale co ti ostatní?
Divadlo pro dospìlé „ Na stojáka „
a Travesti shou - vyprodané. Mùžeme
si asi hned odpovìdìt, bude to asi
tím, že pro dìti se hraje odpoledne
a pro nás dospìlé – veèer. Mnoho
akcí pøipadá na pátky a soboty, vše
vám sdìlujeme na vývìsce u vchodu
do pøedzahrádky nebo jinou formou
– viz LISTY, také letáky - pozvánky
a poutaèe u vstupu do restaurace
Orlovna. V lednu 2015 (sobota 24. 1.)
nás èeká spoleèenská zábava TJ
Holásky, bude netradiènì od 16,00
hod. a hned v nedìli bude dìtský
Maškarní karneval, od 15,00 hod.

Nesmíme zapomenout ani na
Restauraci Orlovna – ta pøipravuje
dostatek akcí pro širokou veøejnost,
dìtskou i pro dospìlé. Všichni se
tìšíme na vaši návštìvu a vaši
spokojenost .
Teï nìco k našim stolním tenistùm,
sezona zaèala pro naše družstva
pomìrnì úspìšnì, to se dalo
pøedpokládat vzhledem k loòské
sezonì. V první pùlce odehraje každé
družstvo jedenáct utkání. Zatím po
odehrání jejich èásti je našich sedm
družstev na dobrých místech
a nejsou na ohrožených sestupových.
Nejlépe až suverénnì si vede naše
osmé družstvo A. v Krajské soutìži I.
Má za sebou sedm utkání, a to
vítìzných. Dalo si za cíl postoupit do
divize a zatím se jim daøí. Pøínosem
tohoto družstva je navrátivší se náš
žák Tomáš Javùrek z Mor. Slavie. Na
26.12.2014 chystáme opìt vánoèní
turnaj, o který je každoroènì vìtší
zájem. Zvýšila se také úèast na
trénincích, které jsou v týdnu, a to
v úterý, pátek a v nedìli. Vìøíme, že
první pùle sezony skonèí pro naše
družstva úspìšnì, a to jim srdeènì

TJ SOKOL BRNO-TUØANY
Vážení obèané ,
dovolte mi, abych Vás ve struènosti
seznámila s èinností Tìlocvièné
jednoty Sokol Brno-Tuøany.
V naší tìlocviènì témìø každý
den cvièí dopoledne školáci ZŠ
Mìšanská - 1. stupeò Dvorecká.
V odpoledních hodinách zde sportují
pøedškoláci (pondìlí), v zimì u nás
trénují dìti z Tenisového klubu BrnoTuøany i malí fotbalisté. Je zde také
oddíl dìtí AIKIDA, který získává
úspìchy nejen u nás, ale i v sousedních zemích.
Dospìláci si pronajímají tìlocviènu
na malý fotbálek, florbal, volejbal,
badminton. Také se zde 2x do roka
uskuteèòují Krajská kola šipek a 3denní semináøe AIKIDA, nìkdy i se
zahranièními školiteli.
Z kulturních akcí mohu vyjmenovat
plesy myslivcù, MÈ Brno-Tuøany, ZŠ
Mìšanská, VŠ Zemìdìlské - krajináøi
i soukromý ples seznamovací . Zálibu

v naší budovì našli chovatelé psù,
takže v letošním roce zde byli již 3
výstavy pejskù. Snažíme se také
poøádat divadelní pøedstavení - letos
se nám podaøilo pouze 1 pøedstavení
a to "Slamìný klobouk“ oøechovské-

pøejeme .
No ale když tak chválíme stolní tenis,
nesmíme zapomenout na naše
cvièení dìtí s rodièi, rozšíøené
o cvièení dìtí skupiny Tuøánek. Cvièí
se dopoledne v úterý a ve støedu,
tady je nutno podìkovat všem, co
chodí cvièit a také cvièitelkám.
Veèerní cvièení žen v Pondìlí
a ètvrtek probíhá standardnì
a v pøípadì, že máte zájem, pøihlaste
se u vedoucích cvièení. No a naši
kulturisté, cvièí, posilují, trénují svá
tìla, pravidelnì, vlastnì každý den.
Jen je tøeba se domluvit a dohodnout na termínech.
Na závìr, pøipravujeme plán akcí na
2. pololetí a vlastnì na rok 2015.
Proto chceme podìkovat všem, co
nás podpoøili, co nám pomáhali, a
z øad èlenù TJ Holásky, ale i široké
veøejnosti, také všem firmám, co pro
nás pracovali a v neposlední øadì
zástupcùm MÈ Brno-Tuøany, ZŠ
Mìšanská, MMB, ÈÚS- BTS, KD
Tuøany a KD Chrlice. Vìøíme a tìšíme
se na další dobrou spolupráci
v nastávajícím roce 2015 a pøejeme
všem hodnì zdraví, spokojenosti
a pochopení pro naši i vaši èinnost.
Zapsal: Viktor Klimeš , Miroslav Vladík

ho souboru . A nesmím zapomenout
na každoroèní Mikulášskou nadílku
pro dìti za pøispìní MÈ Brno-Tuøany,
Den Dìtí a letos také dìtský karneval.
Zvláštní pozornost zaslouží soubor
Ferda a krojovaná chasa, kteøí jsou
duší Tuøanských hodù a vostatkù.
Výbor Sokola se snaží nejen skloubit
poøádání spoleèenských a sportovních akcí, ale také postupnì opravovat budovu sokolovny, která by
potøebovala dosti velkou finanèní
podporu. Zatím jsme v posledních
letech opravili sociální zaøízení,
kotelnu, pøedsálí a hlavní fasádu
objektu. Je však toho potøeba
mnohem a mnohem více, aby tato
dnes již historická budova byla opìt
krásná.
S pøáním pìkného a klidného prožití
svátkù vánoèních a hodnì zdraví v tom
novém roce Vám za celý výbor pøeje
Marie Sýkorová - starosta Tìlocvièné
jednoty Sokol Brno-Tuøany.

TENISOVÝ KLUB TUØANY
Èas padajícího listí pomalu ale jistì
pøedznamenává každoroèní louèení
se tuøanských tenistù s areálem na
ulici Karkulínova a pøesun do
prostøedí tenisových hal. S tímto
èasem pak souvisí i pravidelné
ohlédnutí se za uplynulou sezonou.
Závodní tenis pokraèoval na vlnì z let
minulých a opìt se podaøilo pøihlásit
družstva do soutìží všech vìkových
kategorií. V kategorii dospìlých se
bojù úèastnily dokonce 3 naše týmy,
postavili jsme áèko i béèko dorostu,
družstva staršího i mladšího žactva
a novì bojovali o body i babytenisté
v èele s velkým nejen tenisovým
talentem tuøanského sportu,
Davidem Bijeèkem. Až do poslední
chvíle se rvalo o postup do KS II
družstvo dospìlých „A“ a jen smolná
porážka o dva míèe v rozhodujícím
setu v duelu s Teslou Brno rozhodla
o koneèném druhém místì v celé
soutìži. Velice srdnatì zápolilo po
loòském postupu do vyšší tøídy
áèkové družstvo dorostu, za aktivní
bilance 4 výher a 3 porážek se mu
podaøilo zajistit umístìní v klidném
støedu tabulky, èímž se úspìšná
generace roèníku 1996 (Patrik Pihrt,
Ondra Bláha, Tomáš Krcha, Hanka
Pustinová) velice hezky rozlouèila
s dorosteneckými léty. Pochvala míøí
i ke družstvu mladšího žactva, které
i pøes poèáteèní problémy s kompletností sestavy obsadilo ve vysoké tøídì
KS II hezké páté místo. Oporou
družstva byl bodovì nejúspìšnìjší

SENIOR CUP 2014
Letos se na tuøanských tenisových
dvorcích konal 2. roèník jedineèného
seriálu turnajù v kategorii rekreaèního tenisu s názvem SENIOR Cup
(døíve pod názvem NOTA Cup),
kterého se mohou úèastnit neregistrovaní hráèi z øad klubových èlenù
starších ètyøiceti let. SENIOR Cup
zahrnuje celkem šest bodovaných
turnajù, kterými jsou: GEFAB Tuøanské stovky, Tvarùžkùv open,
Losovací ètyøhry, Medlíkovy dvouhry
- memoriál L. Šika, HRASPO - memoriál J. Harašty a Storge - Poslední

tuøanský hráè letošní sezony Vláïa
Nerud (164. na celostátním žebøíèku), zdatnì mu sekundovala hostující
Kaèka Machová a svými body
pøispívali i Kája Kloss, Honzík Balko,
Tom Rohovský, Kuba Wossala, Míša
Rádlová a Sára Ryšavá. Všem
tuøanským reprezentantùm, jejich
rodièùm i kapitánùm družstev
dìkujeme a vìøíme v ještì úspìšnìjší
pøíští sezonu.
Na organizaèní úrovni se klubu daøilo
tentokrát výraznìji než loni, a sice
zejména díky uspoøádání zimního
halového turnaje kategorie „B“
dorostenek v areálu v Kohoutovicích,
s úèastí hráèek republikové úrovnì.
Turnaj se tìšil vynikajícímu obsazení,
pohár za vítìzství ve dvouhøe
i ètyøhøe si z nìj nakonec odnesla po
výborných výkonech Pavla Kováèová
z brnìnského TC. V letošní zimì na
tento turnaj navážeme uspoøádáním
turnaje „B“ v kategorii žen, ve kterém
budeme mít své želízko v ohni
v podobì naší nejúspìšnìjší hráèky
posledních let – Míši Krchové. V letní
sezonì klub tradiènì poøádá krajské
turnaje všech vìkových kategorií za
výrazného zájmu hráèek i hráèù
z širšího okolí. V této vìci je tøeba
vyzdvihnout novou posilu organizátorského týmu, Marka Langa, který
pomalu ale jistì pøebírá pozici
vrchního rozhodèího a øeditele
u vìtšiny akcí.
za Výbor TK Michal Meluzín
Senior Cup 2014
smeè a jeden nebodovaný turnaj
s názvem Prázdninový handicap.
Každý z uvedených turnajù má svá

specifická pravidla a každoroènì se
tohoto tenisového maratonu úèastní
témìø tøicítka hráèù, jejichž cílem je
zúroèit nabyté herní zkušenosti,
nasbírat co nejvíce bodù do celkového hodnocení a získat témìø pùlmetrový putovní pohár. Vítìzství z loòské
sezóny 2013 obhajoval Petr Koblížek,
který nakonec skonèil na krásném
tøetím místì.
Koneèné poøadí 2. roèníku SENIOR
Cupu 2014 je následující:
poøadí body
hráè
1 153 Krcha Tomáš
2 115 Komárek Ctibor
3 112 Koblížek Petr
4 100 Rusler Rudolf
5
84 Blažek Marek
Apostolidis
6
80 Alexandros
7
71 Pihrt Marek
8
67 Kuchtová Dana
9
65 Medlík Jiøí
10
65 Meluzín Ivan
11
61 Jochman Jiøí
12
61 Tuèek Pavel
13
59 Tvarùžek Petr
14
59 Blažek Stanislav
15
58 Kristek Stanislav
16
39 Jochman Martin
17
35 Hrabálek Jiøí
18
31 Plachá Markéta
19
31 Mlèoušek Josef
20
30 Lang Petr
21
30 Matìjek Luboš
22
28 Kratochvíl Milan
23
22 Roupec Lukáš
24
21 Peška Jan
25
15 Hrabálek Miloš
26
12 Rouèka Jiøí
27
11 Vlk Pavel
28
7 Pazdera Milan
29
6 Tichý Jaroslav

Samozøejmì, že tenisové
umìní všech zúèastnìných si zaslouží
velké uznání. Pøedevším výkony
matadorù Jiøího Jochmana a Ivana
Meluzína, kteøí jako nejstarší
úèastníci vìkové kategorie nad 70 let
pøedvádìjí tradiènì výkony, které my
mladší mùžeme jen obdivovat.
Touto cestou bychom chtìli
podìkovat všem sponzorùm, kteøí
dodávají na naše turnaje hodnotné
ceny.
Sportu Zdar a tenisu zvláš.
za TK Tuøany Dana Kuchtová a Petr Koblížek

NÁSILÍ DO RODINY NEPATØÍ!
Násilí na seniorech mùže mít rùznou
podobu od ekonomického vykoøisování,
pøíslibu péèe podmínìného pøevodem
majetku, vydírání, vyhrožování, zastrašování, ponižování, odpírání uspokojení
základních potøeb, zamykání, omezování
pohybu, postrkování, až po zanedbání
péèe (otoky, podvýživa, dehydratace,
proleženiny), facky, nastavování
pøekážek do cesty apod. Na první pohled
i nevýrazné formy ubližování mohou mít
fatální dùsledky na psychickou a fyzickou
kondici seniora. Poèátky mohou být
nenápadné a plíživé. Útoky postupnì
nabývají na intenzitì a frekvenci. Nebývá
ojedinìlý takzvaný cyklus domácího
násilí, charakteristický støídáním
klidných a násilných období, který
komplikuje vymezení se obìti vùèi
prožívanému pøíkoøí.
S pøibývajícím vìkem ubývá fyzických
sil, sociálních kontaktù a zároveò pøibývá
zdravotních omezení èi potíží. Døíve plnì
samostatná osoba se tak mùže
pøechodnì nebo dlouhodobì dostat do
situace, kdy se stane na druhých nebo
jejich pomoci závislou. Takováto
promìna postavení v podmínkách

sociální izolace se pøi nerespektování
lidské dùstojnosti mùže prohloubit až do
podoby nadvlády jedné strany nad
druhou, kdy násilná osoba získává
kontrolu a moc nad obìtí tohoto násilí.
U seniorù lze kormì domácího násilí
rovnìž hovoøit i o tzv. ústavním
(institucionalizovaném) násilí, kterého
se dopouští pracovníci zdravotní èi
sociální služby, peèovatelé, personál
v nemocnicích, léèebnách, domovech
pro seniory apod.
Vyhledání pomoci komplikuje seniorùm
nejen závislost na péèi násilné osoby,
zdravotní omezení nebo sociální izolace,
ale pøedevším povaha vztahu s násilnou
osobou, kterou nezøídka bývají dìti nebo
vnouèata seniora. Èasté jsou pocity viny,
že si za násilí mùže senior sám, protože
dítì „špatnì vychoval“. Kroky k vyøešení
situace mùže seniorovi ztìžovat obava ze
ztráty blízké (i když násilné) osoby
a strach ze samoty. V procesu
odpoutávání od násilné osoby tak mùže
sehrát roli jak blízké okolí, tak odborní
pracovníci, kteøí mohou seniorovi
nabídnout tolik potøebnou podporu,
poradenství a ujistit jej, že za násilí je

Probaèní a mediaèní služba (dále jen
PMS) je organizaèní složkou státu, jež
spadá do resortu Ministerstva spravedlnosti. Její zamìstnanci pracují s pachateli
trestných èinù a také s lidmi, kteøí jsou
trestnou èinnosti pøímo èi nepøímo
zasaženi, tj. s obìtmi a poškozenými.
Na brnìnském støedisku PMS jsou
proškolení pracovníci obìtem a poškozeným k dispozici každý všední den od 8 do
16 hod. Jsou pøipraveni poskytnout jim
základní právní informace nejen
o prùbìhu trestního øízení.
Již více než rok a pùl v Brnì probíhá
mimo bìžnou èinnosti PMS projekt
„Proè zrovna já?“, jehož cílem je
pomáhat obìtem trestných èinù
vyrovnat se s následky èinu a vrátit se
k pùvodnímu životu. Projekt realizuje
Probaèní a mediaèní služby
z prostøedkù Evropského sociálního
fondu (Operaèní program lidské zdroje
a zamìstnanost) a státního rozpoètu
ÈR.
V poradnách pro obìti trestných èinù

pøi PMS pomohou kvalifikovaní probaèní
úøedníci obìtem zorientovat se
v prùbìhu trestního øízení, uplatnit
náhradu škody èi zprostøedkovat
odbornou psychoterapii. Od èervence
letošního roku v projektu pùsobí
terapeut, díky nìmuž je obìti zdarma
poskytnuta návazná psychologická
pomoc bez dlouhých èekacích lhùt. Dále
došlo k rozšíøení pùsobnosti poraden a to
prostøednictvím organizace IN IUSTITIA,
která byla veøejnou zakázkou vybrána
jako spolupracující poradna. Její
pracovníci tak pracují s obìtmi v dalších
dnech a èasech, èímž rozšiøují èasový
prostor, kterého mohou obìti využít.
Èinnost poraden se do velké míry opírá
o Zákon o obìtech trestných èinù (è.
45/2013 Sb.), od jehož úèinnosti uplynul
1. srpna 2014 rok. Obìtem trestné
èinnosti stanovuje práva, která mohou
uplatnit v prùbìhu trestního øízení.
V justici znamená významnou revoluci,
nebo se všechny síly neupínají
k pachateli (zjištìní motivu chování,

odpovìdná pouze násilná osoba.
Pokud zažíváte násilí v rodinì,
partnerském èi manželském vztahu nebo
jste svìdkem násilí a chcete obìti
pomoci, nebojte se vyhledat odbornou
pomoc!
V Brnì a Jihomoravském kraji pomáhá
obìtem domácího a sexuálního násilí
Persefona o. s. Díky finanèní podpoøe
Ministerstva vnitra ÈR realizuje
v letošním roce Persefona v rámci
projektu „Prevence domácího násilí
osob seniorského vìku“ aktivity
zahrnující vzdìlávání veøejnosti (kurzy,
besedy a pøednášky), ale také pøímou
pomoc seniorùm v Jihomoravském kraji
formou odborného sociálního, právního
a psychologického poradenství.
Pøijïte se k nám poradit! Rádi vám
pomùžeme.
Tým pracovnic Persefony o. s.
Jiráskova 8, Brno 602 00
poradna@persefona.cz
domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz
tel.: 545 245 996
mobil: 737 834 345

dopadení, uložení trestu apod.), ale více
se soustøedí právì na pomoc obìti.

kontakty:
Probaèní a mediaèní služba
Moravské námìstí 2
PO 13:00 – 15:00
ST 13:00 – 15:00
(Mimo uvedené hodiny možnost objednání)

Mgr. Jana Klusáková Seïová,
jsedova@pms.justice.cz,
tel.: 734 362 920
Mgr. Tomáš Rosenberg,
trosenberg@pms.justice.cz,
tel: 734 362 968
IN IUSTITIA, o. p. s.
Malinovského námìstí 4
PO 12:00 – 19:00
ST 13:00 – 15:00
Mgr. Markéta Nešporová,
marketa.nesporova@in.ius.cz,
tel: 773 177 104

ZÁPÙJÈKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Mìsto Brno poskytuje vlastníkùm
nemovitostí na území mìsta Brna
zápùjèky s 3% úrokovou sazbou na
opravu a modernizaci 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
www.brno.cz (Správa mìsta >
Magistrát mìsta Brna > Úsek
hospodáøský > Bytový odbor >Zápùjèky z Fondu rozvoje bydlení mìsta
Brna).
O zápùjèku, která bude poskytována
v roce 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od
1.12.2014 do 15.1.2015. 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 zápùjèek z Fondu rozvoje
bydlení nepožaduje mìsto ruèitele.
Tyto zápùjèky jsou jištìny zøízením
zástavního práva k opravované
nemovitosti ve prospìch mìsta po

dobu splácení. Výbìr žadatelù
o zápùjèku provádí Komise bydlení
Rady mìsta Brna. O výsledku
výbìrového øízení jsou všichni
žadatelé písemnì vyrozumìni
prostøednictvím Bytového odboru
Magistrátu mìsta Brna. Do výbìrového øízení nejsou zaøazováni
žadatelé, kteøí již k pøedmìtné
nemovitosti zøídili zástavní právo
nebo jiný obdobný závazek.
Za vyøízení smlouvy žadatel nehradí
žádný poplatek. Smlouvu o zápùjèce
vyhotoví Bytový odbor také zdarma
a poplatky za vedení úètu hradí
mìsto. Další výhodou zápùjèky je
možnost pøedèasného splacení
zápùjèky. K pøedèasnému splacení
zápùjèky mìsto sdìlí dlužníkovi výši

úroku, pøíp. výši úmoru a úroku dle
skuteèné výše zápùjèky a skuteèné
doby jejího splácení.
Finanèní prostøedky èerpá žadatel
dle konkrétních úèelù na základì
faktur nebo paragonù, a to po dobu 6
mìsícù až 1 roku od otevøení úètu. Po
uplynutí 6 mìsícù od otevøení úètu
zahájí splácení formou mìsíèních
splátek. Po úplném splacení zápùjèky
pøipraví mìsto podklady k provedení
výmazu zástavního práva v katastru
nemovitostí. Zápùjèku je možno
žádat na více úèelù v jednom termínu. Bližší informace o zápùjèkách
z Fondu rozvoje bydlení mohou
obèané získat na Bytovém odboru
MMB na Malinovského nám. 3,
dveøe.è. 280 a 281, nebo na telefonních èíslech:
542 173 245 a 542 173 287

KNIHOVNA

Tradièní sbírka finanèních prostøedkù ve prospìch chudých a pro lidi v nouzi se
bude konat v naší mìstské èásti v sobotu 3. ledna 2015. Po celý den budou
chodit naše dìti-králové v doprovodu dospìlé osoby s prùkazem organizátora
sbírky, kterým je Diecézní charita Brno.
Zástupci organizace sbírky jsou v naší obci paní Libuše Aujeská, Myslivecká 4,
tel. 605 074 862 a paní Vladislava Havlíèková, Glocova 61, tel. 777 550 964.
Dìti, které ještì nechodily a mìly by zájem se zúèastnit této akce, se mohou
pøihlásit osobnì nebo telefonicky na výše uvedených adresách.
Libuše Aujeská

Všem ètenáøùm a návštìvníkùm tuøanské
poboèky Knihovny Jiøího Mahena v Brnì
pøeji krásný adventní èas, radostné prožití
vánoèních svátkù a mnoho pøíjemných
chvil ve spoleènosti dobré knihy v roce
2015
Helena Florová, knihovnice

Zmìny v pùjèovní dobì v prosinci:
V úterý 23.12.2014 je knihovna otevøena
od 10 do 14 hod. Následující pùjèovní den
je úterý 6.1.2014, kde je již bìžná
pùjèovní doba od 13 do 18 hod. Mezi
svátky je knihovna zavøena.

- ELPEMA PETR MÁCA
U Lesíèka 18 , 620 00
Brno - Brnìnské Ivanovice
telefon : 731 934 074
e - mail: elpema@seznam.cz
NABÍZÍ:
• servis plynových kotlù všech typù
a znaèek
• dùkladné pravidelné roèní prohlídky
a vyèištìní kotlù
• mechanické a chemické èištìní
sezónní i mimo sezónu
• odborné seøízení plynových
spotøebièù
• moderní diagnostika pro všechny
plynové spotøebièe
• vystavení písemné revizní zprávy
• váš plynový kotel bude vždy v dobré
kondici
• uvádìní plynových kotlù do provozu
i po delší odstávce
• poskytnutí plné záruky i v pøípadì
vámi zakoupených kotlù
• rekonstrukce spalinových
cest v pøípadì výmìny kotle
elektroinstalace a revize
elektroinstalací
• opravy a revize hromosvodù
• revize plyn, mìøení a regulace,
voda, plyn, topení
vážím si zákazníkù a práce mì
baví, vše dìlám s nadšením,
pøíznivé ceny, stejné v sezónì i mimo
sezónu a bohaté zkušenosti

www.elpema.webnode.cz

ODPADY ODEBÍRANÉ NA EKODVORECH V NAŠÍ MÈ
SMO (sbìrné místo) Malinská, kontakt: 606 917 766
- Papír a lepenka
- Sklo (èiré, barevné, objemné)
- Kovy
- Objemný odpad (napø. nábytek, podlahové krytiny,
textilní výrobky, matrace, døevo)
- Bioodpad ze zahrad (tráva, listí, zelenina, ovoce, vìtve
a kmeny délky max. 50 cm)
- Plasty (PET lahve, polystyren)
- Textil èistý (odìvy, bytový textil)
- Textil zneèištìný nebezpeènými látkami (èistící tkaniny
a ochranné odìvy)
- Hliníkové obaly (plechovky, víèka a obaly od pochutin)
- Nápojové kartony (napø. tetrapack)
- Nebezpeèné odpady (napø. barvy, oleje, kyseliny, zásady,
rozpouštìdla, pesticidy)
- Záøivky a úsporky
- Autobaterie, monoèlánky, akumulátory
- Vysloužilé elektrospotøebièe (napø. TV, PC, DVD a video,
chlazení, myèky, sušièky, praèky, el. sporáky, drobné
domácí spotøebièe z kuchynì, dílny, zahrady, atd.)
Pro firmy a živnostníky slouží sbìrný dvùr ASTV,
s.r.o., Líšeòská 35, Brno. Kontakt: 606 078 829
(obsluha sbìrného dvora), 724 380 523 (obchodní
záležitosti), e-mail: sbernydvur@astv.cz

NOVELA VYHLÁŠKY O OCHRANÌ DØEVIN
Definice zahrady je v novele vyhlášky, která nabyla
úèinnosti od 1. listopadu 2014, zrušena a novì není tøeba
povolení ke kácení ovocných døevin rostoucích na
pozemcích v zastavìném území vedených v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavìná
plocha a nádvoøí nebo ostatní plocha se zpùsobem využití
pozemku zeleò. Je tím umožnìna nezbytná pravidelná
obnova pøevažujících ovocných døevin, plnících pøedevším
funkci produkce èlovìkem poživatelných plodù, na tìchto
pozemcích. Pojmy „zastavìné území“, „zahrada“,
„zastavìná plocha a nádvoøí“ a „ostatní plocha se
zpùsobem využití pozemku zeleò“ jsou vymezeny
stavebním zákonem a pro každý konkrétní pøípad jsou
jednoznaènì identifikovatelné v územním plánu obce resp.
v katastru nemovitostí.
Touto novelizací vyhlášky jsou odstranìny problémy se
souèasnými nejasnými definièními znaky zahrady. Zároveò
je odstranìna diskriminace vlastníkù zahrad u staveb pro
rodinnou rekreaci a vlastníkù zahrad v zahrádkáøských
koloniích, kteøí na základì pùvodní právní úpravy kácet
døeviny bez povolení nemohli.
V neposlední øadì je znaènì sníženo riziko kácení cenných
neovocných døevin v zahradách.

SSO (sbìrné støedisko) Sladovnická, kontakt: 606 917 769
- Papír a lepenka
- Sklo (èiré, barevné, objemné)
- Kovy
- Objemný odpad (napø. nábytek, podlahové krytiny,
textilní výrobky, matrace, døevo)
- Bioodpad ze zahrad (tráva, listí, zelenina, ovoce, vìtve
a kmeny délky max. 50 cm)
- Plasty (PET lahve, polystyren)
- Textil èistý (odìvy, bytový textil)
- Textil zneèištìný nebezpeènými látkami (èistící tkaniny
a ochranné odìvy)
- Hliníkové obaly (plechovky, víèka a obaly od pochutin)
- Nápojové kartony (napø. tetrapack)
- Nebezpeèné odpady (napø. barvy, oleje, kyseliny, zásady,
rozpouštìdla, pesticidy)
- Záøivky a úsporky
- Autobaterie, monoèlánky, akumulátory
- Vysloužilé elektrospotøebièe (napø. TV, PC, DVD a video,
chlazení, myèky, sušièky, praèky, el. sporáky, drobné
domácí spotøebièe z kuchynì, dílny, zahrady, atd.)
- Pneumatiky zpoplatnìno: 30 Kè/ks bez disku, 55 Kè/ks s diskem
- Stavební su bez pøímìsí (cihly, beton, keramika)
zpoplatnìno: 1,20 Kè/kg suti

Základní škola Mìšanská 21 Vás zve na

ŠKOLNÍ PLES
který se bude konat
v sobotu 7. února 2015
od 20 hodin

XXIII.

na Sokolovnì v Tuøanech

SPOLEÈENSKÝ PLES
mìstské èásti Brno-Tuøany

K tanci hraje K+R Køenovice

Tìšit se mùžete na Polonézu žákù školy
a doprovodný program

24. 1. 2015 od 20 hodin
Vedení radnice MÈ Brno-Tuøany vás zve na
XXIII. SPOLEÈENSKÝ PLES
který se koná 24. 1. 2015 od 20 hodin v sále Sokolovny
Pøedprodej vstupenek do 16. 1. 2015 na radnici mìstské èásti Brno-Tuøany

VÁNOÈNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE

Slovo Vánoce má pro nás veliké kouzlo. Jako malí jsme se
všichni velice tìšili na Vánoce a dnes se na nì mùžeme
zase tìšit, tøeba také kvùli dìtem. Vidìt v jejich oèích
záøit štìstí, pøece stojí za mnohou námahu. Køesanské
Vánoce – a jaké jiné, když kvùli oslavì narození Krista
vznikly – nám mohou dát nejen radost z blízkosti našich
nejbližších. Mají nám také pøipomenout, že i kdyby byl
èlovìk ve svìtì úplnì opuštìný, to malé dítì v jeslích je
pevným pøíslibem, že Bùh nás nikdy úplnì neopustí. A
kdyby to už tak nìkdy opravdu vypadalo, pøijde znovu do
tìch našich tìžkých životních podmínek jako se to už
stalo v Betlémì.

Støeda 24.12. Štìdrý den
"dìtská" mše svatá 16.00 h
"pùlnoèní" mše svatá 22.00 h
Ètvrtek 25.12. Hod Boží vánoèní
mše svatá 7.30 a 10.00 h
Živý betlém v parku 16.00 h
Pátek

26.12. sv. Štìpána
mše svatá 7.30 a 10.00 h

Sobota 27.12. koncert Pocta Oldøichu
Navaøíkovi v 16.00 h

A Boží požehnání vám všem dopøeje pokojné a radostné
vánoèní svátky!
Luboš Pavlù, tuøanský faráø

Støeda 31.12. sv. Silvestra
dìkovná mše svatá 16.00 h
Ètvrtek

VÁNOÈNÍ SLOVO

1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie
mše svatá 7.30 a 10.00 h

HUSÙV SBOR O VÁNOCÍCH
Pokoj lidem dobré vùle
Radosti v našem životì není nikdy dost. Èasto pøevládá vysilující práce,
obavy o budoucnost, neshody ve vztazích, zklamání z nesplnìných snù. Naše
vnímání vìcí se však zásadnì mìní, když pøichází do rodiny dítì. Aè bezbranné,
má moc usmíøit, sblížit, dodat chu do života. Jeho úsmìv vše projasní, a tak
problémy ztrácejí svou palèivost. Jeho spokojenost je odmìnou za námahu
a péèi o nì vynaloženou. Staèí nám vìdomí, že je to moje, naše dítì, že je tu pro
nás a my pro nìho.
Vánoèní svátky jsou dobou, kdy smíme odložit své starosti a radovat se
z toho, co za oslavu skuteènì stojí. Narodil se nám Spasitel – každému z nás
osobnì i všem nám spoleènì. „Toto vám bude za znamení: naleznete dìátko,
zavinuté v plenkách“, øíkají andìlé pastýøùm v noèním vidìní. Ti se hned
vypravují do Betléma, protože chtìjí být tomuto dítìti co nejblíže.
V jeho lásce, kterou smíme opìtovat, je uzdravena naše bytost, naše vztahy,
naše minulost, pøítomnost i budoucnost. Bùh se stal èlovìkem, abychom se
stali úèastni jeho dokonalosti ve spoleèenství jeho nevýstižné lásky. Pøijmout,
rozbalit a žít dar jeho pøítomnosti je naším celoživotním úkolem. Vánoce jsou
k tomu krásnou pøíležitostí a impulsem. Dáváme si dárky, protože jsme dostali
dar nejkrásnìjší. Bùh se stal dítìtem, Bùh k nám pøichází jako bezbranné dítì.
Láska k našim dìtem tím dostává sílu vìènosti. Pokud už nemáme malé dìti
a vnuky, nebo jsou daleko, smíme pøece zakusit tu nìhu a jemnost pøed jeslemi
v majestátu svaté noci. A ve svém srdci zaslechnout pozdrav: Pokoj vám. Pokoj
lidem dobré vùle.
Pøijmìte prosím pozvání do Husova sboru k programùm o vánoèních svátcích:
Hanácké betlémek – Divadlo plyšového medvídka – nedìle 21.12.v 15 hod.
Hudebnì výtvarná dílnièka – Štìdrý den 24.12. v 10 hod.

ROZPISY ÈASÙ NA BETLÉMSKÉ
SVÌTLO NA ŠTÌDRÝ DEN
v Tuøanech v kostele
od 8 do 9 hod.
v Chrlicích u kaplièky
od 9 do 10 hod.
v Holáskách u kaplièky
od 9 do 10 hodin.
v Ivanovicích u kaplièky
od 10:15 do 11:15
ve Dvorskách u kaplièky
od 10:15 do 11:15

Farnost u Panny Marie v trní
v Brnì-Tuøanech
srdeènì zve na

ŽIVÝ BETLÉM
na Hod Boží vánoèní
ve ètvrtek 25. prosince 2014 v 16 hodin
v parku na Tuøanském námìstí

Štìdroveèerní bohoslužba – 24.12. ve 21 hod.
Bohoslužba na Hod Boží vánoèní – 25.12. v 9 hod.
Tøíkrálový koncert Jiøího a Ivony Jahodových - 6.1. 2015 v 17 hod.

Tìší se na vás dìti i pastýøi, Maria a Josef s
Ježíškem, tøi králové, obyvatelé Betléma…

Svìtla Košíèková, faráøka
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