JUBILEUM MĚSÍCE ŘÍJEN
ŘÍJEN
V říjnu oslaví své významné životní jubileum

90 let
pan ANTONÍN SOUMAR ze Zábrodí
Přejeme hodně zdraví, pohody a klidu do dalších let!

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V měsíci září oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
86 let
78 let
71 let
66 let
66 let
61 let

paní Ludmila PROUZOVÁ z Horních Rybníků
paní Naděžda HANUŠOVÁ z Končin
paní Libuše VÁLKOVÁ z Končin
pan Josef HANUŠ z Horních Rybníků
paní Anna PROUZOVÁ ze Zábrodí
pan Oldřich HEJDA z Horních Rybníků

V měsíci říjnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:

83 let pan
82 let paní
74 let pan
73 let paní
72 let pan
62 let paní

Jan STŘEDA z Končin
Irena PROUZOVÁ z Horních Rybníků
Miroslav ADAMU z Horních Rybníků
Zdeňka MARŠÍKOVÁ ze Zábrodí
Josef SEMERÁK ze Zábrodí
Hedvika BERNARDOVÁ ze Zábrodí

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví , spokojenosti a pohodových
dnů!

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji rodině, Obecnímu úřadu Zábrodí a všem přátelům za dárky,
květiny a blahopřání k mým narozeninám.
J.Martin

PŘEVATO ODJINUD
Naše čtvrté putování po českých památkách UNESCO věnujeme nejslavnější
budově v Brně – vile TUGENDHAT.
Je ojedinělým dílem německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe,
který vypracoval v roce 1928 na žádost manželů Grete a Fritze Tugendhatových
návrh stavby. V roce 2001 byla vila Tugendhat zapsána do listiny UNESCO.

Vila je označována, spolu s německým pavilónem v Barceloně (1929), za
nejvýznačnější předválečné dílo Miese van der Rohe a stavbu, která určila nová
měřítka moderního bydlení. Patří k základním dílům světové moderní
architektury – funkcionalismu. Autor je považován za jednoho z otců moderní
architektury 20. století.

Známý je především prosklený hlavní obytný prostor se zimní zahradou. Dům
byl ve své době převratný z několika důvodů:
•
•
•

obyvatelný nepřerušovaný prostor
okna hlavního obytného prostoru bylo možné zcela spustit do podlahy a
splynutí interiéru s přírodou v zahradě bylo velmi působivé
budovu tvoří ocelové skelety a stropy pater nenesou zdi, ale jen ocelové
sloupy profilu X, v exponovaných místech kryté chromovaným plechem.

Interiér budovy byl taktéž vybaven elegantním a citlivě navrženým nábytkem od
samotného architekta Miese van der Rohe. Ten zde použil části nábytku, které
navrhl pro německý pavilon na výstavě v Barceloně.

Samotný prostor je tvořen třemi patry, přestože z pohledu z ulice vila působí
jako přízemní jednopatrová budova. Horní patro obsahuje přijímací halu,
oddělené ložnice manželů Tugendhatových (se sociálním zařízením), dva dětské
pokoje a pokoj vychovatelky (druhé sociální zařízení). K hornímu patru přiléhá
také byt správce a garáž pro dvě auta.
Prostřední patro sloužilo jako obytná a reprezentativní část. Obsahuje volný
prostor náznakově dělený závěsy, jednou dřevěnou půlkruhovou stěnou
(oddělující jídelní prostor) a jednou onyxovou stěnou (oddělující pracovní
prostor od obývacího). Onyxová stěna má tu jedinečnou vlastnost, že pod
určitým úhlem propouští sluneční paprsky a mění se tak její barva; její pořízení
bylo velice nákladné - stálo 200 000 korun.
V prostoru, kde se nacházela kuchyň, jsou dnes vystaveny fotografie Fritze
Tugendhata dokumentující stavbu a zařízení domu. Právě jeho záliba ve
fotografování je důležitým zdrojem původního vzhledu domu, podle kterého má
rekonstrukce proběhnout.
Spodní patro, které v současné době není veřejnosti přístupné, bylo vyhrazeno
služebnictvu a technickému zázemí (klimatizace, vytápění). Vytápění
prostředního patra bylo na tehdejší dobu pokrokovým - na rozdíl od horního a
spodního patra, kde byly normální radiátory, se prostřední patro vytápělo
horkým vzduchem, který do něj byl vháněn právě ze spodního technického
zázemí průduchy v podlaze a ve stěnách.
Celá stavba domu včetně vybavení a zahrady přišla na 5 milionů korun (přičemž
cena průměrného celého domu v té době činila 50 000 korun!). Stavba byla
zahájena v červnu 1929, jako generální dodavatel byla zvolena brněnská firma

Mořice a Artura Eislerových. Na stavbě se podílela řada domácích i
zahraničních firem, přírodní materiál se dovážel z různých koutů světa.Vila byla
dostavěna v rekordně krátké době, v prosinci 1930 se manželé Tugendhatovi
mohli nastěhovat.Manželé Tugendhatovi obývali vilu pouze do roku 1938, kdy
byli jakožto Židé nuceni opustit pod hrozbou německé expanze
Československou republiku.

Ani samotná budova se nevyhnula německým okupantům. Na podzim roku
1939 ji zabavilo Gestapo a o tři roky později byla dokonce zapsána jako majetek
Velkoněmecké říše. Během války vilu využíval letecký konstruktér a
průmyslník Willy Messerschmitt.
Přesto se válečnému ničení nevyhnula, v roce 1945 ji zabrala Rudá armáda a
vila sloužila k ubytování sovětských vojáků, v jejím přízemí byla konírna. V této
době vzal za své veškerý mobiliář i půlkruhová stěna z makasarského ebenu,
která tvořila jídelní kout vily. Největší ztráta však nastala několik měsíců
předtím, kdy byla při náletu na Brno výbuchem pumy zničena všechna okna
hlavního obytného prostoru kromě jednoho, které bylo v té době zřejmě
zasunuto do podlahy. Tato nepochybně nejdražší část celé vily byla nahrazena
provizorním zasklením z malých skleněných tabulek do nově vložených
dřevěných rámů. Touto ztrátou byl prakticky zničen celý architektonický
koncept vily.
Naštěstí technická struktura stavby zůstala zachována. Po osvobození vila
sloužila jako soukromá škola rytmiky a taneční gymnastiky paní Karly Hladké, a
to v rozmezí let 1945 - 1950, kdy byla vila předána Státnímu ústavu léčebného
tělocviku, který zde prováděl rehabilitaci dětí s vadami páteře a špatným
držením těla. V 60. letech se ozývaly hlasy o významu vily jako památky
moderní architektury. Tyto hlasy byly vyslyšeny 6. prosince 1969, kdy byl dům
zapsán do Státního seznamu kulturních památek. V 80. letech proběhla
rekonstrukce, která již tenkrát byla často kritizována.
Z rozhodnutí Rady města Brna byla vila předána do užívání Muzeu města Brna,
které ji od prvního července roku 1994 zpřístupnilo jako památník moderní
architektury.
Pokud máte zájem tuto památku navštívit, neotálejte příliš dlouho, neboť bude
pro veřejnost zpřístupněna pouze do konce září tohoto roku. Poté je naplánována
rekonstrukce vily, jež potrvá dva až čtyři roky. Abyste se dostali dovnitř, je
nutné se předem na prohlídku telefonicky objednat na čísle 545 212 118.
Otevřeno je od středy do neděle od 10.00 do 18.00 hodin.

K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Konfucius
Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily! Nebudeš-li mít špatné myšlenky,
nebudeš ani konat špatné skutky.

ZADÁNO

DĚTEM

K prázdninám neodmyslitelně patří cestování a téměř každý si z cest po neznámých
končinách pořizuje na památku fotografie. Dnes se nám fotoaparát vejde i do kapsy, ale
nebylo tomu tak vždycky.
V roce 1874 se mladý student George Eastman chystal strávit prázdniny cestováním a
chtěl si pořídit co nejvíc fotografií. Musel však pobrat pořádně těžkou výbavu: obří
fotoaparát rozměrů nůše na brambory, neskladnou trojnožku stativu , skleněné
fotografické desky a početné balíky s lahvičkami příslušných chemikálií, protože snímky
zachycené na deskách bylo nutné vyvolat co nejdříve po jejich pořízení. Po několika
dnech výlet předčasně ukončil. Pak čtyři roky intenzivně pracoval a výsledkem byla
fotokamera velikosti malé skříňky, do níž se už nevkládaly skleněné desky, ale svitkový
film,kde byla vrstvička emulze citlivé na světlo přilnavě nanesena na celuloidový pás,
rozdělený na jednotlivá políčka.

Procvič mozkové závity:

Zprávy z obce

Blahopřejeme
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MARTINA
MARTINA
Přejeme mnoho radostných chvil, hodně zdraví a lásky
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Relaxační odpoledne (muzikoterapie)
S tibetskými mísami a didgeridoo v podání Waltera Erbera
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Základní kynologická organizace ZKO-Špinka Červený Kostelec

Zahajuje na novém cvičišti v Zábrodí (vedle areálu autodoprava Tauchmann)
Sportovní výcvik je určen psům všech plemen.
Naším zájmem je podat pomocnou ruku nejenom nezkušeným chovatelům, ale i těm
pokročilejším- zkrátka všem, kteří mají zájem svého pejska dobře vycvičit a hlavně správně
vychovat.
Pravidelným cvičením a kontaktem dochází nejen k upevnění vztahu mezi vámi a vaším
psem, ale také k upevnění přirozené autority psovoda, dochází k budování a rozvíjení důvěry
psa ve vás. Naučíme vás správně využívat gesta, mimiku, intonaci hlasu, což je základ pro
správnou komunikaci s vaším psem. Naučíme vás základní ovladatelnost a poslušnost, kterou
využijete při každodenních procházkách ve městě či v přírodě a tím strávíte příjemné chvíle
s vaším psem.
Poradíme vám v případě problematického chování vašeho psa.
V naší organizaci působí několik zkušených výcvikářů a figurantů, kteří zajišťují veškerý
výcvik.
Přijďte nás navštívit a prožít příjemné chvíle mezi námi. Pomůžeme vám dosáhnout
úspěšného soužití s vaším psím kamarádem nebo dosažení sportovních úspěchů
v kynologickém sportu.Sportovní výcvik je založen hlavně na chuti psovoda i psa dosáhnout
ve výcviku co nejlepších výsledků.
Hodiny výcviku :
Středa: 16:00 – 18:30
Neděle: 08:30-12:00
Kontakt:
Jiří Prokop
Na Hrázi 1029,54941 Červený Kostelec
TeL:773493001
Email:kikin18@seznam.cz
http://www.zko674-spinka.cz
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sportu.Sportovní výcvik je založen hlavně na chuti psovoda i psa dosáhnout ve výcviku co
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