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PRVNÍ BESEDA S OBČANY
Ve čtvrtek 18.1.2007 se uskutečnila první beseda občanů se zastupiteli MČ. Byli na ni
pozváni příslušníci Městské policie a Policie ČR, na které se občané mohli obracet se
svými dotazy a připomínkami. Týkaly se hlavně: vyznačení přechodů pro chodce, činnost
sprejerů, četnost hlídek policie, posuzování přestupků příslušníky Městské policie (jízda
na kolech po chodníku), zřízení cyklistických pásů v MČ, znečišťování komunikací
provozem koní, napadení psem, projíždění kamionů nad stanovený váhový limit.
Všechny dotazy byly zodpovězeny, podněty a připomínky budou zástupci policie
vyhodnoceny. Policisté současně vyzvali občany, aby byli všímaví a využívali telefonní
linku 156 a 158, i emailové adresy bmkomar@mvcr.cz a revir.jih@mpbrno.cz. Zároveň
přislíbili zvýšení počtu hlídek, které budou zaměřeny na kontrolu dodržování dopravního
značení, zejména zákazu vjezdu vozidel nad stanovený váhový limit.
Poté následovala diskuze o dalších problémech, které občany tíží, například:
rozbitý přístřešek na zastávce autobusu č. 48 před MŠ ve Dvorskách,
posunutí autobusové zastávky před obchodem s potravinami ve Dvorskách,
důvod odstranění přístřešku na konečné autobusu č. 48 ve Dvorskách
požadavky občanů Dvorsk na vybudování hřiště s hracími prvky pro malé děti,
určení plochy pro umísťování plakátů, rozšíření vánoční světelné výzdoby,
vyznačení přechodů pro chodce, zajištění MHD v nočních hodinách, kontejnery
na tříděný odpad, kanalizace hloubková i povrchová,
stížnosti na MHD – autobusy jsou přeplněné a mají dlouhé intervaly,
stížnosti na neukázněné občany, kteří neodklízí exkrementy po svých psech.
Nejvíce dotazů a připomínek se týkalo plánované výstavby v Holáskách, v ulici
V aleji. Většina přítomných občanů z Holásek se vyjádřila proti realizaci předložené
studie zástavby stavební firmou Komfort a.s. Převážná část občanů požaduje dodržení
koeficientu zastavěnosti dle platného územního plánu a zvolení vhodného typu zástavby
pro danou oblast. Ing. Řádek podpořil občany Holásek a na základě informací z MMB,
odboru územního plánovaní a rozvoje, doporučil zastupitelům přehodnotit územní plán a
navrhnout plochy pro rozvoj bydlení, pracovní příležitosti a plochy k rekreaci, a ty pak
nabídnout investorům.
Mgr. Smutný oznámil občanům, že bylo založeno občanské sdružení „SOB 20“
(Sdružení občanů Brno 20). Sdělil přítomným, že se mohou se svými připomínkami na
toto sdružení obracet. Poslední otázky se týkaly „Investorské zóny v Tuřanech“,
„Dopravního obchvatu“ a „Revitalizace jezer“.
Dotazy, na které je třeba získat informace z jiných úrovní, budou zodpovězeny na
příští besedě s občany (duben 2007).
Rádi přivítáme vaše náměty, připomínky i kritiku.
Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany
starosta:
místostarostka:
tajemník:
Odbor všeobecný
- vedoucí odboru
- podatelna, pokladna
- matrika, ověřování
- sociální záležitosti
Odbor ekonomický
- vedoucí odboru
- místní poplatky, správa budov
- účtárna
Odbor stavební a technický
- vedoucí odboru
- dopravní stavby,investice
- pozemní stavby
- životní prostředí
- odborný referent

Ing. Miroslav Dorazil
Ing. Vlasta Hrdlíková
Ing. Zdeněk Cibulka

545 128 221
545 128 222
545 128 231

Mgr. Renata Pokorná
Věra Hudečková
Blanka Gärtnerová
Věra Suchá

545 128 232
545 128 211
545 128 233
545 128 234

Ing. Denisa Makki
Eva Rosenbergová
Jana Svačinová

545 128 241
545 128 242
545 128 243

Ing. Jitka Gallová
Ing. Jiří Kubík
Ing. Radka Skoupilová
MVDr. Jana Malá
Ing. arch. Jana Medková

545 128 251
545 128 252
545 128 253
545 128 255
545 128 258

číslo 1
PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA
V HOLÁSKÁCH
Jak již vešlo ve známost občanů naší
městské části, je v Holáskách uvažováno
s bytovou výstavbou. Jedná se o výstavbu ve
dvou navzájem sousedících lokalitách.
V první lokalitě (U potoka) uvažuje město
Brno v souladu se schválenou změnou
Územního plánu ze 14.12. 2006 č. B22/05-I a
B23/05-I na svých pozemcích s výstavbou
domu s pečovatelskou službou, mateřskou
školou a několika menšími bytovými domy ve
vlastnictví města s případnou integrovanou
občanskou vybaveností. O této uvažované
výstavbě již byli občané informováni
v informačních vývěskách v loňském roce.
Odbor dispozic s majetkem MMB v současné
době připravuje uzavření smluvních vztahů na
zpracování projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení na výstavbu
technické infrastruktury v lokalitě „U potoka“.
Ve druhé lokalitě sousedící s lokalitou „U
potoka“ (tzv. Vinohrad) je zájem soukromého
investora o výstavbu několika rodinných
domů a nízkopodlažních bytových domů (3 až
4 podlaží) s převážně menšími, tzv.
startovacími byty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivou
lokalitu
v naší
městské
části,
která
bezprostředně sousedí s Holáseckými jezery,
je zájmem Rady městské části o důkladné
projednání a zhodnocení všech důsledků
uvažované výstavby. Rada městské části proto
požádala své odborné komise (dopravní,
životního prostředí a rozvoje) o projednání a
vypracování stanovisek, popř. připomínek
k plánované výstavbě. Zároveň probíhají
jednání starosty a vedoucí stavebního úřadu
s orgány Magistrátu města Brna a se
soukromým investorem o podobě budoucí
výstavby. V současné době projednávají
komise druhou variantu uvažované výstavby.
Paralelně probíhají i jednání současných
majitelů pozemků s investorem o prodeji
pozemků.
Před definitivním ukončením jednání mezi
Městskou částí, Magistrátem města Brna a
investorem budou znovu vyzvány komise
Rady městské části k vypracování připomínek,
které budou zohledněny ve vyjádření Městské
části k uvažované výstavbě v obou lokalitách.
O probíhajících jednáních budou občané
informování
prostřednictvím
Listů,
v informačních vývěskách i při besedách
s občany.
Ing. Miroslav Dorazil, starosta
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Z usnesení z 2/V. Zastupitelstva městské části Brno–Tuřany ze 14. prosince 2006
Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany:
• Schválilo:
- rozpočet MČ Brno–Tuřany na rok 2007
- pravidla hospodaření MČ Brno–Tuřany v období místního, městského a státního provizoria
- pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazena RMČ Brno–Tuřany pro rok 2007
- výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ dle předložené tabulky a jejich výplatu od 1. 1. 2007
- harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno–Tuřany v termínech 22. 2., 19. 4. a 28. 6.
- volební řád výborů Zastupitelstva městské části Brno–Tuřany
• Neschválilo:
- Návrh na doplnění zápisu z minulého ZMČ Brno-Tuřany 1/V, který podala paní Marie Stehlíková
• Zvolilo:
- členy Kontrolního výboru ZMČ (Drahomíra Doležalová, Michal Krátký, Mgr. Tomáš Dvořáček)
- členy Finančního výboru ZMČ (Ing. Miroslav Kusala, Renata Richterová, Mgr. Milan Smutný)
• Uložilo:
- Kontrolnímu výboru prověřit dodržení právních předpisů v MČ Brno–Tuřany u těchto akcí:
o Tuřanská 12 – adaptace objektu – prověření smlouvy o dílo vč. dodatků – kdo a jakým způsobem povolil dostavbu
nad stanovený limit 2 000 000 Kč.
o ZŠ Požární 1 – oprava a zateplení fasády školy – prověření jednání RMČ s opakováním výběrového řízení, revokaci
rozhodnutí a vliv schůze RMČ dne 21. 6. 2006 na prodloužení termínů prací na škole.
o Projektová dokumentace pro zvýšení BESIP MČ Brno-Tuřany
o Opravy komunikací v Tuřanech – smlouvy nebyly nalezeny.
- Finančnímu výboru prověřit správnost hospodaření s finančními prostředky obce u výše uvedených akcí
Plná znění zápisů ZMČ a RMČ jsou k nahlédnutí u tajemníka úřadu a na internetových stránkách www.turany.cz
Rada městské části Brno-Tuřany ustavila pro volební období 2006-2010 tyto komise, vč. obsazení funkce předsedy komise:
o
o
o
o
o
o
o

zdravotní a sociální
životního prostředí
dopravy a veřejného pořádku
kulturně sportovní a volnočasových aktivit
stavební, rozvoje a správy majetku
finanční
redakční

Miroslava Šnajdrová
Ing. Sylva Kostková
Vladimír Bartl
Drahomíra Doležalová
Marie Sýkorová
Ing. Jan Šnajdr
Marie Koblížková

Zlepšení komunikace se spoluobčany

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ

Jedním z bodů našeho volebního programu je instalace poštovních schránek
pro stížnosti, návrhy a podněty občanů. V současné době je již 6 takových
schránek namontováno. Tyto schránky by měly zlepšit styk občanů s vedením
radnice, pokud občané nezvolí jinou formu komunikace (besedy s občany,
zasedání zastupitelstva, osobní návštěva radnice apod.).
Místa, kde jsou schránky umístěny jsou následující: ve Dvorskách v obchodě
s potravinami, v Tuřanech v průjezdu radnice před poštou, v zádveří Základní
školy na Měšťanské ulici, v Br. Ivanovicích v obchodě s potravinami,
v Holáskách v zádveří základní školy a v zádveří restaurace na ulici V aleji 20.
Rozmístění a umístění schránek bylo zvoleno tak, aby pokud možno rovnoměrně
pokrylo počet obyvatel ve svém okolí a tak, aby schránky byly částečně chráněny
před vandalskými úmysly.
Schránky budou vybírány každý týden a na vaše připomínky, pokud nebudou
anonymní, se budeme snažit v každém případě odpovědět. Vedení radnice
garantuje anonymitu občanů, pokud o ni požádají. Nebude reagováno na hrubé,
vulgární a osobní invektivy vymykající se slušné komunikaci mezi lidmi.
Uvidíme, jak se tato forma komunikace radnice s občany osvědčí. Jsme
přesvědčeni, že naši obyvatelé mají mnoho podnětných nápadů, které je třeba
jasně formulovat a které je záhodno – v rámci daných možností - i realizovat.
Na
některé
z dalších
besed
s občany
vás
seznámíme
s průběžným vyhodnocením této akce, jak byly vaše připomínky vyřízeny, jakým
způsobem bude s vašimi náměty dále nakládáno.
JŠ

Poplatky ze psů i pro rok 2007 zůstávají
ve stejné výši. Základní sazba je 160 Kč,
zvýšení poplatku za druhého a každého
dalšího psa je + 50 %, sazba u osob
pobírajících důchod je 80 Kč. Všichni
přihlášení držitelé psů jsou povinni poplatek
zaplatit nejpozději do konce března na
pokladně ÚMČ.
Dále upozorňujeme, že povinnost
přihlásit psa městské části podle svého
trvalého pobytu má jeho držitel do 15 dnů
po jeho nabytí. Poplatek se platí od stáří 3
měsíců. Rovněž odhlášení psa nebo změnu
adresy je třeba neprodleně nahlásit.
Veškerou agendu ohledně místního
poplatku ze psů můžete vyřešit na ÚMČ
Brno-Tuřany.
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Kontaktní osoba p. Rosenbergová,
tel.: 545128242,
email: rosenbergova@turany.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007
Dne 19. ledna 2007 byla dopočítána finanční hotovost z kasiček
Tříkrálové sbírky 2007 z města Brna a okolí. Letošní výtěžek činí:
1 484 880 Kč.
Pro zajímavost:
•
Kasiček bylo v letošním roce 287, o 12 více než vloni.
•
Průměr na kasičku byl 5 173,80 Kč.
•
Největší finanční hotovost v kasičce byla 22 867 Kč.
•
Největší nárůst finanční částky oproti TKS 2006 byl v MČ
Lesná 31 573,50 Kč, nárůst o 104 %.
A jak tomu bylo v naší městské části? Tříkrálová sbírka probíhala
v sobotu 6. ledna 2007 a vynesla tento rok rekordní sumu 54 958,50 Kč.
Zasloužilo se o to 8 skupinek s kasičkami. Nepodařilo se mi z časových
důvodů zajistit skupinu, které by obešla občany Dvorsk, ale slibuji, že
příští rok jim určitě umožníme také přispět do této sbírky.
Pán Bůh zaplať všem lidem, kteří do sbírky přispěli.
Poděkování patří všem dospělým, kteří se aktivně do sbírky zapojili,
ale hlavně naší mládeži a dětem. Bez jejich elánu a nadšení, ale také
obětavosti a touhy pomoci jiným, méně šťastným, by se tato akce nedala
uskutečnit.
Považuji proto za svou povinnost Vás s těmito našimi spoluobčany
jmenovitě seznámit. Jsou mezi nimi děti ještě velmi malé, ale také již
dospělá mládež. Jedno však mají společné – ochotu pomoci, kde je třeba.
Zde jsou jména všech, jimž patří naše úcta a dík: Běhálková Tereza,
Buček Filip, Buček Ondra, Dvořáček Lukáš, Dvořáček Martin,
Dvořáčková Barbora, Dvořáčková Kristina, Dvořáčková Lucie, Gregor
Tomáš, Havlát Jiří, Havlát Tomáš, Kudláček Martin, Kudláčková Lenka,
Petrásová Marie, Podborská Eva, Richtr Jakub, Richtr Jan, Seák Zdeněk,
Skoupilová Alena, Slámová Marie, Stehlíková Anna, Stuchlík Mik,
Stuchlíková Klára, Šipr Vojtěch, Ing. Buček Jiří, paní Krumlová Marie a
paní Růžičková Růžena.
Ještě jednou Vám všem upřímný dík.
Jménem Diecézní charity, Brno Libuše Aujeská

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
DOMOV PRO SENIORY
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který nabyl
účinnosti 1.1.2007, přinesl zásadní změny v systému
poskytování péče. Veškerá zařízení, penziony a domovy
důchodců se nazývají domovy pro seniory. Žádosti do
domovů pro seniory si občané podávají přímo ve zvoleném
zařízení, kde jim také budou vydány formuláře. O umístění
občanů rozhodují samotná zařízení. Platí to i pro domov
budovaný v Tuřanech.
Žádosti o umístění v tomto domově můžete podávat jeho
řediteli až po uvedení do provozu. Není také možné
přednostní umístění občanů naší městské části.
Žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou
službou budou nadále podávány prostřednictvím ÚMČ BrnoTuřany. Bližší informace a tiskopisy lze získat na odboru
sociální péče ÚMČ Brno-Tuřany
Domovy pro seniory ve městě Brně:
- Foltýnova 21, Bystrc, tel.: 546220040
- Koniklecova 1, Nový Lískovec, tel.: 547356688
- Okružní 29, Lesná, tel.: 548526491
- Podpěrova 4, Medlánky, tel.: 541227386
- Vychodilova 20, Žabovřesky, tel.: 541219208
- Tábor 22, Žabovřesky, tel.: 547218047
- Kociánka 1/8, Královo Pole, tel.: 541321336
- Štefánikova 54, Královo Pole, tel.: 541212252
- Nopova 96, Židenice, tel.: 548321500
- Věstonická 1, Vinohrady, tel.: 544213733
- Mikuláškovo nám. 20, St.Lískovec, tel.:547139300
Věra Suchá, odbor soc. péče ÚMČ

SDRUŽENÍ OBČANŮ BRNO 20 o.s.
Sokolnická 73, 620 00 Brno; IČ: 27 05 44 97; email: sob20@seznam.cz
Informace pro občany městské části Brno 20 o založení občanského sdružení

Sdružení již zahájilo svoji činnost. Se svými podněty, návrhy či starostmi týkajícími se života v naší městské části nás můžete
kontaktovat na shora uvedené emailové adrese nebo na adrese sídla sdružení. Jednáme také o umístění prezentace našeho sdružení
na webových stránkách www.turany.cz
Dali jsme si za cíl zasadit se o zpříjemnění života občanů v naší městské části, zkvalitnění a ochranu životního prostředí.
Chceme, aby se občané Brna 20 dozvěděli včas o důležitých záměrech obce a mohli se k nim také vyjádřit, proto se budeme
účastnit zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany a informovat občany formou letáků či besed o projednávaných tématech
srozumitelně a podrobně.
Chceme pomoci vytvořit ve všech obcích městské části Brna 20 bezpečnou dopravu silniční, cyklistickou i pěší a podílet se na
řešení problematiky leteckého provozu a jeho vlivu na životní prostředí v naší městské části. Chceme se účastnit jednání ohledně
krajem a městem zamýšleného brzkého vybudování investorské zóny mezi Tuřany a Dvorsky, na jednání o rekreační zóně
Holásecká jezera, silničním obchvatu, kanalizaci a spoustě dalších „drobností“, které nás jako občany pálí a chceme je vyřešit ke
spokojenosti všech občanů naší městské části Brno – Tuřany.
Členové sdružení jsou: Ing. Kamil Řádek (předseda), Karel Kuchta (místopředseda), Dagmar Hladíková, Lenka Vejtasová,
Mgr. Milan Smutný
Těšíme se na spolupráci s Vámi a doufáme, že se nám s Vaší pomocí podaří přispět ke zlepšení životních podmínek nás všech
v městské části Brno – Tuřany.
Dagmar Hladíková, SOB20

Martina Votavová
Informační a poradenské centrum
Úterý 17-18 hod, Čtvrtek 17-18hod
Holásecká 31, Telefon: 602 587 192
smlouvy o stavebním spoření - státní příspěvek až 3.000.zhodnocení 2% - výhodné úvěry - meziúvěry
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SPOLEČENSKÝ PLES
V sobotu 13.1.2007 se v sále Orlovny konal 14. společenský ples
Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany. K poslechu a tanci hrála skupina pana
Kokeše. Ples zahájili svým vystoupením mistři ČR v tancích
z tanečního klubu Kometa Brno pod vedením Ing. Odstrčila.
O zpestření plesu se postaraly tanečnice, které předvedly břišní
tance. Mezi hosty vládla výborná atmosféra, za kterou děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, sponzorům a také Vám
návštěvníkům plesu.
Současně Vás již můžeme pozvat na 15. společenský ples, který se
bude konat 19. 1. 2008 opět v sále Orlovny.
Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Děkujeme všem sponzorům!
AGRO Brno-Tuřany, a.s.; AUTO – PYTELA s.r.o.; BOMIRO (pí. Hejčová);
COLA TRANSPORT s.r.o. (Ing. Bárta); DIRS Brno, s.r.o.;
Hudební škola YAMAHA (p. Küfhaber); Kadeřnictví (pí. Zavadilová);
KOMFORT , a.s. ; Květiny (p. Nekolný); Nábytek (p. Říha);
NATAREX (p. Němeček); ROTAX; Stavební a inženýrská činnost (p. Veselý); Stavební projekce Harašta (Ing. Harašta , CSc.);
TJ Holásky (p. Šatný); Truhlářství spol. s r.o. (p. Pernes); Vinotéka (pí. Jobová); ZEMAKO s.r.o. (p. Nejedlý); Vladimír Bartl; Ing. Jiří
Cejnar; Alena Hodková; Iva Kolečková; PhDr. Božena Küfhaberová Ph.D.; Marie Sýkorová; Rudolf Ščuka; Jaroslav Škaroupka; Lenka
Vejtasová; Petr Waidhofer; Mgr. Lucie Žáková

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY
Každoročně před vánočními svátky pořádá MČ Tuřany
besídku pro důchodce. A nebylo tomu jinak ani v loňském
roce, kdy se besídka konala 16. prosince v sále Orlovny.
Sál byl téměř zaplněn. Přítomné v krátkém projevu uvítala
místostarostka MČ paní Vlasta Hrdlíková.
Pro účastníky této besídky byl připraven pěkný kulturní
program. V úvodu vystoupil Smíšený pěvecký sbor města
Modřic, ve kterém účinkují i naši občané (paní
Běloušková, panové Máca st. a ml.). Pod taktovkou paní
Jany Kovářové jsme uslyšeli písně: Čarovné noci děťátko,
Nastala koleda, Darečníci, Bílé vánoce a Černošský
spirituál.
Dále vystoupili žáci Hudební školy YAMAHA,
Tuřany. Svým uměním na flétnu se pochlubili Eliška
Horňáková, Tereza Hrošová, Michal Fojtík, Aneta
Musilová, Hana Trhlíková a Andrea Pernesová.
V recitačním pásmu se představily žákyně 7.B ZŠ
v Tuřanech Aneta Musilová, Míša Francová a Jana
Otavová.
Dalším bodem programu bylo vystoupení školního
pěveckého sboru naší ZŠ pod vedením její ředitelky PhDr.
Boženy Küfhaberové, Ph.D. za hudebního doprovodu pana
Tomáše Küfhabera.
Všechna vystoupení byla odměněna potleskem a
uznáním. Na závěr této zdařilé besídky si všichni přítomní,
včetně pěveckého sboru ZŠ, zazpívali vánoční koledy
Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus Pán. Při
odchodu obdržel každý účastník této besídky balíček
sladkostí a ovoce.
Poděkování patří: MČ Brno-Tuřany, pěveckému sboru
města Modřic, ředitelce naší ZŠ za její obětavost při práci s
mládeží a všem ostatním účinkujícím za vytvoření hezké a
příjemné předvánoční atmosféry.
mk

povinné ručení - havarijní pojištění - cestovní pojištění
pojištění domácností a budov - pojištění odpovědnosti
životní a úrazové pojištění - penzijní fond
Dagmar Illeová a Radek Zuščák, jednatelství Tuřany
Pondělí 12:30-18:00, středa 12:30-17:00, pátek 9:00-11:30
Holásecká 31 – objekt zdravotního střediska
Telefon: 603 172 948, 777 138 832
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PODĚKOVANÍ
MATEŘSKÝCH ŠKOLEK

Ve chvíli, kdy čtete tento článek, už máme za sebou pololetní vysvědčení a mnozí z vás
jste jako rodiče své děti pochválili za jejich školní práci. Slavnostní to asi bylo v rodinách
prvňáčků, protože na první vysvědčení se prostě nezapomíná. Samozřejmě byla i taková
vysvědčení, kde se dala pochvala těžko vyslovit, ale i v těchto případech správný rodič volí
taková rozhodnutí, která by měla ke konci školního roku dítě přivést k úspěchu. Někdy postačí
větší a pravidelná kontrola přípravy dítěte do školy. To neznamená, že by rodič měl kontrolovat
slovo za slovem každý písemný domácí úkol či učit se stránky dějepisu, přírodopisu a jiných
předmětů. Učme děti samostatnosti a odpovědnosti. Rodiče si plní své pracovní a rodičovské
povinnosti. Dítě má povinnosti do školy.
Vraťme se ještě několika větami do doby před vánočními prázdninami. Prvním
znamením blížících se Vánoc byl Mikuláš, který s družinou andělů a čertů procházel školními
budovami. Čerti se předháněli, koho víc začerní uhlím, andělé zase rozdávali sladkosti. Legrace
bylo hodně a učitelům dalo dost práce vrátit pozornost dětí zpátky k probíranému učivu.
Vychovatelky školní družiny připravily pro menší děti v předvánočním týdnu pečení
perníčků, pracovní nadšení a soustředění bylo veliké. Chtěli bychom poděkovat i maminkám a
babičkám, které přišly vychovatelkám pomoci. Hodně legrace zažily menší děti i na pyžamové
párty.
Školní pěvecký sbor pilně nacvičoval pásmo vánočních koled a písní, které úspěšně
předvedl na náměstí Svobody. V Orlovně pak dětský sbor zazpíval ještě dvakrát. Jednou rodičům
a jednou důchodcům.
Další žáci naší školy vystoupili na náměstí Svobody s programem, který nacvičili
v rámci výuky v Hudební škole Yamaha, s níž naše škola dlouhodobě spolupracuje.
V posledním předvánočním týdnu už děti přemýšlely hlavně o Vánocích a jen velmi
obtížně se vyrovnávaly se školními povinnostmi. Odměnou pro všechny bylo filmové
představení pohádky Eragon.
Nový kalendářní rok přinesl všem dětem hodně práce, protože se přiblížilo pololetní
vysvědčení. Učitelé byli zavaleni prověrkami a testy. Třídní učitelé devátých tříd dokončovali
hodnocení žáků. Výchovná poradkyně žákům devátých tříd rozdala přihlášky na střední školy a
do učebních oborů. Několik žáků skládalo talentové zkoušky na vybraných školách.
V lednu se také konají školní kola nejrůznějších soutěží a olympiád. Ti nejlepší žáci
pak po jarních prázdninách budou reprezentovat naši školu v městských kolech.
19. a 20. ledna 2007 probíhal na naší škole zápis dětí do budoucích prvních tříd. Podle
informací z mateřských škol se k zápisu mělo dostavit asi 52 dětí. Mezi dětmi v mateřských
školách se rozšířily neštovice. Prozatím dovedli rodiče k zápisu do první třídy 41 dětí. Škola
proto stanovila ještě jeden termín zápisu dětí do první třídy na 7. 2. 2007. Vedení školy věří, že
rodiče nebudou zbytečně žádat pro děti odklad povinné školní docházky a vzniknou dvě třídy
prvňáčků.
Na školní ples, který se zařadil mezi společenské události naší obce, se těšili všichni,
kdo se chtěli v sobotu 27. ledna pobavit. Tentokrát dostali příležitost zúčastnit se zahájení plesu i
žáci osmých a devátých tříd naší školy. Vzali na sebe nelehký úkol vyměnit své fantasticky
obnošené rifle a vytahané svetry za společenské šaty, parádně rozšlápnuté botasky za polobotky,
dívky dokonce za střevíčky na podpatku a naučit se tančit polonézu. Díky trpělivosti paní
učitelky Budíkové a paní učitelky Sýkorové, umění tanečního mistra Tománka, kterému bychom
chtěli poděkovat za choreografii, se nakonec všechno podařilo. Všichni návštěvníci plesu se
mohli přesvědčit, že žáci zatančili s chutí.
PhDr. Václav Hruban
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Děkujeme Cukrářství Hela – paní
Heleně Brzobohaté za sladké pohoštění
lineckým cukrovím pro všechny děti
jako přídavek k mikulášské nadílce.
Děkujeme paní Haně Rádlové za
hračky a sportovní potřeby, paní Evě
Rafajové za nový CD přehrávač a
výtvarný materiál, sdružení Práh za velké
množství kancelářského papíru a papíru
na výtvarné práce. Děkujeme panu
Milanu Bláhovi za odborné instalatérské
práce provedené v naší školce.
Jaroslava Foltánová,
ředitelka MŠ Holásecká 11
Mateřská škola U Lípy Svobody 3
děkuje paní Daňkové (prodejna potravin
Ivan. nám.) za sladkosti do mikulášského
balíčku, paní Jandové za organizaci a
průběh Mikulášské nadílky, panu
Pernesovi za veškeré výtvarné potřeby
pro děti, panu Šikovi za opravu brány,
Sdružení Práh za papíry pro výtvarné
potřeby dětí.
Marie Přichystalová,
ředitelka MŠ U Lípy Svobody 3

Ředitelství ZŠ Brno, Měšťanská 21
děkuje všem sponzorům za dary do
soutěžní hry na plese 27.1.2007:
Zlatnictví ROTAX, Jánská 10, Brno
Ing. Miroslav Dorazil, starosta
Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka
Potraviny Dvořák, Vyšehradská, Brno,
Potraviny U Medlíků, Tuřany
Pekárny Blansko
Potraviny Zlatá hvězda, Rajhrad
Agro Brno-Tuřany, a.s.
Stolařství Pernes, Brno-Tuřany
Elektrocentum Tuřany
Hudební škola Yamaha, Tuřany
Pekárkovi, Blučina
Reklama Vondra, Tuřany
Restaurace U Musilů, Tuřany
Cola Transport s.r.o., Holásky
Květiny Nekolný, Tuřany
Řeznictví a uzenářství Bubla, Tuřany
Autodoprava Šedivý, Tuřany
Železářství Tůma, Tuřany
pan Medek – Glocova, Tuřany
Ing. Preisler, Holásky
Mgr. Bláhová, Výtvarné studio, Tuřany
Manželé Veselí, Orlovna Holásky
firma Nowako, Brno
firma Modios, Modřice
pan Hledík, ovoce –zelenina Vyškov
Ing. Chlup, Zdravá výživa, Brno
paní Valná, Tuřany
paní Zigmundová, Tuřany
paní Hodková, Tuřany
zaměstnanci ZŠ Tuřany
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ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI PŘI PÁTRÁNÍ PO NEZNÁMÝCH PACHATELÍCH
Občané, kteří v kritickou dobu níže uvedených případů byli svědky podezřelého chování či výskytu podezřelých osob a
situací, nechť laskavě sdělí své poznatky na OOP Brno-Komárov, tel. 974623660-1 nebo na linku 158, případně mohou
vhodit vzkaz do schránky důvěry umístěné na budově obvodního oddělení na ul. Zvonařka č. 18.
Policie České republiky MŘ BRNO OOP Brno-Komárov provádí šetření ve věci:
- vloupání do rodinného domu v Brně – Tuřanech na ul. Rolencova č. 92, ke kterému došlo v době od 09:15 hod. do
11:30 hod. dne 31. 1. 2007. Pachatel po rozbití skleněné výplně okna dlažební kostkou vniknul do vnitřní části
domu, který prohledal a následně se zmocnil finanční hotovosti ve výši 7.000,- Kč a zlatého řetízku v hodnotě
5.000,- Kč, čímž majiteli domů způsobil škodu odcizením ve výši 12.000,- Kč a škodu poškozením v předběžné
výši 6.000,- Kč.
- vloupání do rodinného domu v Brně-Tuřanech na ul. Dvorecká č. 55, ke kterému došlo v době od 09:00 hod. do
12:00 hod. dne 29. 1. 2007 po poškození vstupních dveří. Pachatel dům prohledal, poškodil přitom dvě skříňky a
následně odcizil riflové kalhoty v hodnotě 1.000,- Kč, pánskou sportovní obuv v hodnotě 1.000,- Kč a potraviny,
čímž vznikla majiteli domu škoda ve výši 3000,-Kč.
- krádeže osobního motorového vozidla tovární značky Seat Ibiza, černé barvy, RZ: 4B3 9495, které bylo
zaparkované před domem č. 12 na ulici Měšťanské v Brně – Tuřanech. Ke krádeži došlo dosud nezjištěným
způsobem v období od 03:30 hod. do 06:45 hod. dne 27. 1. 2007, kdy se pachatel spolu s vozidlem zmocnil
autorádia zn. Pioneer a 5 ks originálních CD s hudbou. Majiteli vozidla vznikla škoda ve výši 344.650,- Kč.
Policie České republiky OOP Brno-Komárov informuje:
Z policejní praxe:
Dne 18.1.2007 v 10.54 hod. byl v Brně – Tuřanech zadržen M.G. z Brna při pokusu odcizení motorové nafty z nádrže
nákladního vozu AVIA, RZ: 1B5 6268. Po zadržení osoby vyšlo najevo, že byl v posledních třech letech za takový čin
odsouzen Okresním soudem Brno - venkov, čímž naplnil skutkovou podstatu tr. činu krádeže. Při prověřování deliktu bylo
zjištěno, že podezřelý přijel na místo motorovým vozidlem FIAT Tempra, černé barvy, RZ:1B8 4565, aniž by byl držitelem
řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, čímž naplnil skutkovou podstatu trestného činu řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění dle ustanovení § 180d trestního zákona.
Z policejní činnosti:
V průběhu roku 2006 bylo na OOP Brno-Komárov přijato celkem 3.016 oznámení trestné činnosti, bylo šetřeno 2.715
přestupků a 3.394 jiných událostí. Policejní inspektoři vypátrali v tomto roce 110 osob v celostátním pátrání a objasnili
2.319 přestupků v dopravě, s celkovou výměrou uložených pokut ve výši 1.995.600,- Kč. Z uvedeného počtu připadlo 678
přestupků do oblasti nedodržení povolené rychlosti v obci, 292 řidiči za jízdy drželi hovorové zařízení a 392 účastníci
provozu neměli zapnuty bezpečnostní pásy. Policejní inspektoři obvodního oddělení uskutečnili celkem 121 tématických
přednášek ve školách a zařízeních pro seniory.
Za využití dlouhodobých analýz nápadu a vývoje trestné činnosti byly veleny hlídky a pracovníci služby kriminální
policie do problémových lokalit, díky čemuž došlo k významnému poklesu ve všech oblastech kriminality, vyjma vloupání
do rodinných domů a bytů. Nejvíce potěšitelné je zjištění, že došlo k poklesu nápadu trestné činnosti v oblastech jako jsou
vloupání do firem, krádeže odložených věcí, kapesní krádeže, krádeže motorových vozidel a vloupání do vozidel.
nprap. Bc. Alexandr Veselý

Chráněná dílna META-PYRO, s.r.o.

PŘIJME
Do své provozovny na ul. Kaštanová 34

DĚLNÍKA
s částečným, nebo i plným invalidním důchodem
do montážní dílny na seřizování strojů, občasnou
manipulaci s materiálem do max. 20 kg a na další
pomocné činnosti.
Návštěva je možná po předchozí telefonické domluvě na
tel. čísle 775 330 120.
6
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„… vždyť i naši dědové hranic neznali.“
(Ohlednutí za družebním setkáním Tuřany – Čachtice)
Dne 8. září 2006 se konalo již 6. tradiční setkání s našimi přáteli ze slovenských
Čachtic. Před tímto setkáním jsme si prohlédli romantický zámek Bojnice s podzemní
jeskyní.
S menším zpožděním jsme přijeli do Čachtic. Tentokrát bylo naše přivítání
slavnostní, a to na obecním úřadě. Úvodem nám malá Dominika Piscová zazpívala naši
písničku „Ten tuřanský kostelíček“, což působilo na všechny dojemně. Paní starostka
Anna Ištoková, jako vždy perfektní, milá a sympatická, nás v krátkosti seznámila
s historií obce. My, jako hosté, jsme se podepsali do pamětní knihy, náš ÚMČ
zastupovaly paní Žáková a paní Svačinová.
Vlastní setkání se členy JDS Čachtice se konalo ve velmi pěkném zařízení
Polnohospodářského družstva Čachtice. Přivítala nás předsedkyně JDS paní Elena
Šímová. Po vydatném obědě následoval krátký kulturní program, který vždy pečlivě
připravuje paní Alenka Novotná. V programu vystoupily školní děti nejen se zpěvem, ale
i country tancem. Jejich vystoupení bylo bezvadné.
Pak jsme se už jen bavili, vyprávěli a tančili při seniorské kapele, která zná nejen
slovenské, ale i naše moravské a české písničky. Veselo bylo stále, jen ten čas rychle
ubíhal. Ještě před ukončením tohoto setkání byly předány drobné dárky paní starostce,
vedoucí kulturního střediska, bývalé předsedkyni JDS a tuřanské rodačce provdané
v Čachticích. Mezi dárky byly i krásně vypracované tuřanské krojačky zhotovené paní
Bělouškovou, které byly velmi obdivovány. Tomuto setkání byla přítomna i spisovatelka
a dopisovatelka Slovenských novin paní Anna Černochová.
Po chutné večeři jsme se s našimi přáteli srdečně a dlouze rozloučili nejen hudbou a
zpěvem, ale i slibem, že naše setkání budou dále pokračovat, tak jak je to v Hymně
přátelství čachtických a tuřanských dětí: „…vždyť i naši dědové hranic neznali.“
Na závěr nezbývá než poděkovat MČ Brno-Tuřany za úhradu nákladů tohoto
družebního setkání, dále pak vedoucímu tuřanské pálenice panu Jiřímu Vítovi za
sponzorský dar na toto setkání.
Jan Bartl a Věra Ruberová, KD Tuřany
(Omluva redakce: Vzhledem k velkému množství příspěvků nebylo možné zveřejnit v minulých Listech.)

KAŽDÁ ÚRODA MÁ SVÁ PŘEKVAPENÍ
V předvánočním shonu jsem navštívil výstavu obrazů Martina Zálešáka „Moje
úroda.“
Pokud člověk navštíví Galerii Aspekt, ve které byly obrazy z období od roku
1997 - 2006 vystavené, poprvé, je ohromen opravdu nádhernými prostory
mezonetového bytu, které by v domě na Údolní 13 vůbec nečekal. Při prohlídce je
vám k ruce i velmi milá paní, která vám ochotně poskytne veškeré informace.
Ale teď již k samotným obrazům. Malíř Martin Zálešák se nechal při malování
těchto obrazů inspirovat přírodou na zlomu léta a podzimu. Na některých obrazech
lze vycítit lehký závan impresionismu, dále je vidět, že malíř má dokonalý smysl pro
detail. U některých obrazů až mrazí v zádech, když si člověk uvědomí, že se nejedná
o fotografii, ale že někdo tak krásně maluje. Díky skvěle provedeným detailům a
stínování se objevuje na obrazech i značná plastičnost. Nejdominantnějším obrazem
v celé galerii byl obraz s názvem Padaná jablka. Při pohledu na obraz dýchnou na
člověka dětská léta, kdy lozil po stromech. Nelžu, když řeknu, že si člověk připadal,
jakoby se právě usadil na strom a koukal dolů.
Další obraz, který musím zmínit, se jmenuje Na mezi, který mistr maloval 4 roky,
protože mu bohužel předloha vždy odkvetla. Údajně sousedé pana Zálešáka při
pohledu na obraz prohodili, že je to doopravdy jejich mez.
Na obrazu Rok myši lze poznat, že se umělec inspiroval holandskými a
belgickými mistry. Právě v těchto zemích má dílo pana Zálešáka největší úspěch, což
je trošku škoda pro naši zem, že nedokážeme naše umění pořádně docenit.
Z dalších obrazů můžu jmenovat např. V ořechovém listí nebo Červencový hrách.
Potom, co si člověk projde všechny obrazy, popadne ho nápad, že aspoň jeden by
chtěl domů. Ovšem druhá myšlenka je, že by člověk doma hledal asi těžko místo.
Obrazy jsou totiž těžko zakomponovatelné do interiéru a právě místnosti jako
v Galerii Aspekt nejvíce dokážou podtrhnout krásu obrazů.
Věděl jsem, že mě redakce Listů poslala na výstavu moderního umění a čekal
jsem všelicos. Abych pravdu řekl, jsem co se týče umění konzervativnější člověk.
Mou nejhorší obavou bylo, že uvidím takové ty obrazy typu - na bílém podkladu 1
žlutá tečka. Ale můžu říct, že jsem byl doopravdy mile překvapen a nejen já, ale i
dvě mé kamarádky, které jsem vzal sebou a prý i samotní studenti pana Zálešáka jsou
překvapeni, když vidí, co maluje.
Nádherné pestré barvy mě nabyly energií a po odchodu jsem se nachytal, že mi
obrazy malíře Zálešáka vykouzlily úsměv na rtech. Bylo opravdu krásné
zavzpomínat v tom šedivém prosinci na letní barvy.
jb
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Vzpomínka na pohřeb
generála Františka Fajtla
O dojmy z pohřbu generála Fajtla,
bývalého vojenského pilota, nositele Řádu
bílého lva nebo francouzského Řádu čestné
legie, se chci podělit, dokud je mám živě
v paměti. Na pohřeb jsme jeli jako delegace
Svazu letců – pobočky Brno, spolu s delegací
Letecké katedry Univerzity obrany.
Už při příjezdu do objektu Strašnického
krematoria jsme se setkávali s kamarády, se
kterými jsme se „léta neviděli“. Rozloučit se se
svým spolubojovníkem přišli především
veteráni RAF. Dají se počítat již jen na desítky,
muži
v uniformách,
podpíráni
svými
manželkami, dětmi nebo vnoučaty, někteří i
dosud čilí přes útrapy válečných let, jako „náš“
plukovník Emil Boček či ostravský Škavrada.
Obřadní místnost byla zaplněna účastníky
pohřbu do posledního místa. Po úvodní hudební
variaci přednesl svůj pozdrav prezident
republiky Václav Klaus, poté náčelník
Generálního štábu, armádní generál Štefka.
Poté se se zesnulým rozloučil viceadmirál
letectva RAF. Bojovou cestu generála Fajtla
vzpomenul generál Sedláček, přestože dnes již
slepý, dovedl plynule mluvit asi dvacet minut.
Hudba hrála jímavé variace na „Škoda
lásky“ a „Čechy krásné, Čechy mé“. Obě
variace zazněly po hudbě z opery Nabuco,
myslím, že to byl Jeremiášů pláč. Samozřejmě
nechyběla „Večerka“. K ukončení zazněla naše
hymna, po ní ženský sbor začal zpívat hymnu
slovenskou. Jímavé i pro mě bylo, že se k této
hymně unisono připojilo „plénum obřadní
síně“. Poté se v síni ozval nezvyklý, ale
srdečný potlesk, jako poděkování generálovi
Fajtlovi.
Stál jsem vedle mladé ženy, která podle
oblečení nepatřila k pozůstalým. Svými lety
nepřipomínala, že by měla generační vztah ke
generálu Fajtlovi. Měla ale uslzené oči a v ruce
žmoulala vlhký kapesník.
V projevech zazněla i slova „Děkuji Vám
za celé Československo.“
Po ukončení obřadu se lidé dosti neochotně
rozcházeli, chtěli si asi prodloužit krásu obřadu,
i když to bylo „poslední rozloučení“. Ani po
opuštění obřadní síně se nám před budovou
krematoria nechtělo odejít a využívali jsme
setkávání s dalšími kamarády. V jednu chvíli
k nám přistoupila příjemná dáma, s vlhkýma
očima nám děkovala, že „díky vašemu
hrdinnému chování za války můžeme dále žít“.
Nikdo neměl odvahu jí říci: „Madam – vy se
mýlíte, my nejsme váleční letci. My jsme
pováleční.“ Naštěstí tato dáma krátce nato
odešla k další skupině, zřejmě se stejným
poděkováním.
Po příjezdu zpět do Brna jsem – ve
slavnostní uniformě – čekal na autobus do
Tuřan. Všimly si mě dvě ženy a muž.
Přispěchali ke mně a při kladné odpovědi na
dotaz, zda jsem byl na pohřbu, mě žádostivě
vyzvali slovy „Jaké to tam bylo? Vyprávějte,
prosím!“. Bohužel jsem při cestě nestačil vše
vypovědět. Proto jsem tak učinil teď,
prostřednictvím těchto Listů.
Ing. A. Kalandřík, plukovník letectva v. v.
(Omluva redakce: Vzhledem k velkému množství
příspěvků nebylo možné zveřejnit v minulých Listech.)
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NEOBYČEJNĚ OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÍ
Možná se Vám zdá tento nadpis neobyčejný. Chci jím vyjádřit
charakteristiku osobností, se kterými mám jisté úmysly.
Když jsem byla na obecním úřadě pro povolení na Vostatky, potkala jsem u
kanceláře ve frontě Janu Šnajdrovou. Úplně „obyčejná“ holka, jak ji znám dlouho,
prostě čekala, až na ni přijde řada. A já jak jsem se k ní blížila, vybavilo se mi
vysílání Českého rozhlasu Brno, ve kterém doktorka Jana Zahradníčková vyprávěla
o zařízení Klokánek, které pomáhá ohroženým dětem, vyprávěla o tom, jak dokážou
zachránit děti s nízkou porodní vahou a o spoustě „lidských“ problémů, které člověk
uzná, až potkají jeho samotného.
A mě to přišlo zvláštní. Ta maminka dvou dětí, co má domek „zastrčeném“
na konci obce, a v dobrém slova smyslu obyčejná Jana, je ohromná žena, která
zachraňuje ohrožené a pomáhá přivádět na svět malé děti. A tím vším je „obyčejná“
Jana Šnajdrová „neobyčejnou“ doktorkou Janou Zahradníčkovou. Alespoň pro mě.
Janu jsem (bez jejího svolení) použila pro úvod seriálu o místních
spoluobčanech, kteří jsou na první pohled obyčejní. Ale málo kdo z nás si uvědomí,
jak jsou neobyčejní.
Několik rozhovorů, např. s paní učitelkou Růženou Bártovou,
s maratoncem Jirkem Krejčím, ... aj., už v předchozím období velice pěkně provedl
Ing. Petrás a mohli jste je v Listech číst. V podstatě chci na něj navázat. Ono těch
lidí neobyčejně obyčejně neobyčejných je mezi námi věru dost. A spoustu nás jistě
překvapí. Samozřejmě budu ráda za každý podnět či připomínku.
A na závěr chci poděkovat za Vaše reakce na můj výlev citů v článku „Milý
Ježíšku“. Ať už se Vám líbil nebo ne, omlouvám se za případné chyby a styl psaní.
Píšu prostě, jak mi zobák narostl.
A jako bonus Vám přidávám „Pověsti z Tuřan“ opět z bohaté sbírky Marie
Havelkové-Šťastné. Pověsti jí vyprávěla stařenka Přichystalová (rozená Rudolecká,
z domu na Hasičské 12) a Bohuslava Šťastná je přepsala do „slavnostního šatu“, jak
sama poznamenala.
Tak pěkné počtení!
Ivana Kolečková

VYVENČENÍ
Před spaním ještě, zády
k Brnu, od reflektorů na letišti
odvracím mysl: k plamínku
z tuřanského chrámu
I smrček už jsme odstrojili
Ale nenapadne-li sníh
nepoznám, zda i letos se
padlí plání pročurávají
Přes tolik žní i mší. U studny
v úrovni komínů, u nohou
krajinu, o níž strach
nepodrobím pod ochranu?
Zdeněk Volf

Byli jsme v Betlémě
Na první svátek vánoční se u nás konal
poprvé v parku na Tuřanském náměstí
„živý betlém“. Pečlivě si ho připravili děti,
mládež i dospělí z naší farnosti. Byl hojně
navštíven širokou veřejností. Děkujeme
všem, učinkujícím i organizátorům, kteří
nám tento nádherný zážitek dopřáli.
mk

Vodník v Reinerově továrně v Tuřanech
Jistě všichni vodníka dobře znáte z pohádek a pověstí. Byl to zelený mužíček,
nohy-ruce míval žabí a ze zeleného kabátku, z levého šosu, mu kapala voda. Obličej
podobný měl více žábě než člověku a hlas skřehotavý někdy skuhravý. Tak, jak jej
líčím, objevoval se nejčastěji, ale dle potřeby bral na sebe různou podobu, aby
mnohdy vzbudil soucit nebo aby se dostal tam, kam potřeboval.
Také prováděl různé kousky, byl při tom škodolibý a míval radost, když působil
neštěstí nebo aspoň nepříjemnost lidem.
Mlynářům, vezoucím z mlýna mouku, rozvazoval pytle a tak dělal bílou cestu za
vozem. Vzal-li na sebe podobu koně, nesměl dostat napít vody, stal se hned zeleně
oblečeným mužíčkem. Jindy zase u cesty ležel vodník jako napolo nahé děťátko,
které žalostně pláče. Žena vracející se z pole s trakařem, ustrne se nad děckem,
konejší je a naloží na trakař, na trávu dá plachetku, dítě stále naříká, ale sotva míjí
rybník, kde se vezme, tu se vezme, stojí vodníček, děcko zmizí, rozběhne se a
zrovna hup do rybníka! Jindy zase kulhající stařec se změní ve vodníka u vody a
také skočí pod hladinu. Někdy jezdil v nevelikém vozíku, v němž byli zapřaženi dva
kocouři. Divné to spřežení.
Kde bydlel náš vodník nevíme, možná v horním i dolním rybníku a odtud
podnikal výlety.
Jednou v létě tovární zaměstnanec Miklic (toho ještě stařenka i její vrstevníci
znali, jeho syn je zapsán ve „zlaté knize“ zdejší školy), se zapřísahal, že skutečně
k němu se přišoural vodník. V polední přestávce se Miklic zakouřil z dýmkydřevěnky. Sedí tak v kanceláři a pozoruje, jak kroužky dýmu stoupají ke stropu a
rozplynou se. Myslí, že je dobře, když má nyní trochu volno. Najednou se mu zdá,
že nějak divně vrzly dveře u „kafécimry“ a slyší nějaké kroky, ale spíš plácání po
dřevěné podlaze. Podívá se a nastojte, co to! Před Miklicem stojí malý mužíček,
vodník. Sotva si to uvědomil, vodník zahuhňal: „Dé mě vohňa!“ Miklic se tak
strašně polekal, že ani neodpověděl, ani ohně nedal a celý bez dechu, jako
pronásledovaný štvaný utíkal domů. Rodině zcela vyjevený vykládal o setkání
s vodníkem. A vodník – ten s nepořízenou také jistě utekl do své vodní říše
v tuřanském velkém rybníku.
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Divadlo v Tuřanech
Komise
kulturně
sportovní
a
volnočasových aktivit připravuje pro občany
na měsíc duben 2007 divadelní představení
Járy Cimrmana „Hospoda na mýtince“
v podání divadelních ochotníků z Pozořic.
Podrobnější informace budou zveřejněny
na vývěskách.
Drahomíra Doležalová, předsedkyně komise

DONA Centrum Brno

bezplatná a diskrétní pomoc
osobám ohroženým domácím násilím
Domácí násilí zahrnuje fyzické, psychické,
sexuální či ekonomické násilí, k němuž dochází
mezi osobami blízkými. Objevuje se mezi lidmi
všech úrovní i sociálního postavení, nezávisle na
vzdělání a ekonomické situaci
CO DONA poskytuje?
- Psychologické, sociální a právní poradenství
- Telefonickou „nonstop“ krizovou pomoc
- Zprostředkování kontaktu s jiným odborným
pracovištěm
- Individuální a rodinnou terapii
Kde DONU najdete?
DONA centrum při SPONDEA,o.p.s.,
Sýpka 25, 613 00 BRNO
KONTAKTY:
tel. 739 078 078 NONSTOP
e-mail: donacentrum@donacentrum.cz
www.donacentrum.cz
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Ohlednutí za činností dobrovolných hasičů v Brněnských Ivanovicích v roce 2006
Rok 2006 jsme jako každý rok zahájili tradičním hasičským bálem v restauraci
Texas Ranch na Sladovnické ulici. Naši věrní hosté opět nezklamali, přišli, tancovali
a dováděli až do rána bílého. I v tomto roce jsme se aktivně účastnili na přípravě a
realizaci Celoměstského plesu hasičů v prostorách Hotelu Kozák. K naší činnosti ale
nepatří pouze tanec a zábava. Nastala doba běžné činnosti každého sboru.
V letošním roce členové naší jednotky zasahovali při jarních povodních. Za tuto
obětavou práci jim patří velké díky. Ve velmi špatném počasí a především v nočních
hodinách stavěli protipovodňové hráze, zabezpečovali odvoz potřebného materiálu a
další činnost. Povinností každé jednotky je řádně školit svoje členy. V zimních
měsících se proto naše aktivita ubírá především tímto směrem.
V měsíci dubnu byl proveden úklid zbrojnice a kontrola stavu techniky.
Posledního dubna pak za účasti veřejnosti a velmi špatného počasí proběhlo mini
pálení čarodějnic.
A už zde máme začátek června a přípravy na memoriál paní R. Sámkové jsou
v plném proudu. IV. ročník se opravdu vyvedl. Nejenom, že družstvo našich žen
skončilo první, ale velmi pěkné druhé místo našich mužů nám všem udělalo velkou
radost.Také hojná účast družstev, jejichž počet činil 12, svědčí o tom, že naše soutěž
má dobré jméno a kvalitní úroveň. Soutěž proběhla jako každý rok pod patronátem MČ Brno Tuřany.
V červnu nás také navštívily děti z MŠ u Lípy Svobody v Br. Ivanovicích. I letos byly hodně zvědavé a upovídané, ale nejvíce se jim líbila naše
Avie. S velmi nestálým počasím se přehouplo léto a společně s běžnou činností jsme opět připravili a uskutečnili letní tábor pro děti ve školícím
středisku HZS JmK Brno v Tišnově. Za devět dnů jsme s dětmi nejen z Br. Ivanovic absolvovali nesčetně her, výletů, soutěží a exkursí. Velké díky
patří vedoucím - p. Milušce Konrádové, která se výborně zhostila i péče dětí po zdravotní stránce, ale i neúnavné Jítě Matulové a Radce
Dolnozemské za výdrž při různých taškařicích a hrách. Poděkování patří i panu Jandovi a Musilovi za pomoc při sportovním dnu.
Po dovolených přišlo září a už nám na dveře ťuká Dětský den, naše největší chlouba. V letošním roce se uskutečnil až 23. září a oproti jiným
rokům v odpoledních hodinách. Účast byla opět velmi hojná – což nás těší. Dětí dle statistiky přišlo 141. Ale těch malých v kočárku bylo také dost.
Program byl mimo tradičních soutěží doplněn ukázkou lezců, hašení, historickou ukázkou a zásahem mladých hasičů z Kanic. Děti se mohly na
závěr pokochat vyhlídkou z hasičského žebře a vyzkoušet si skutečné hašení.
V měsíci říjnu se družstvo žen účastnilo soutěže o pohár starosty OSH Brno-město. No a už máme podzimní dobu a s tou je zde příprava
Mikuláše. 5. prosince v Texasu zazvoní zvon, zabouchá čert a už jsou zde v celé parádě i Mikuláš, čertice a anděl. I letos přišly děti ze školky U
Lípy Svobody a po nich další skupina. Dohromady se účastnilo mikulášské nadílky přes 130 dětí. No prostě čerti zase řádili a Mikuláš je musel
pěkně krotit. Děti nezklamaly, moc pěkně se bály, ale byly i takové, kterým čerti nevadili.
V prosinci jsme společně s MČ pořádali Adventní trh. 23. prosince jsme se sešli opět u hasičské zbrojnice u Vánočního stromu. Děti pěkně
zazpívaly a ukázka skupiny Štvanci společně s rozsvícenou kaplí Pany Marie, doufám, potěšila vánoční pohodou většinu z nás. I letos připomínám,
že naše činnost odpovídá našim možnostem.
Naše členská základna čítá k 15.12.2006 24 členů – 13 mužů a 11 žen. Na výroční valné hromadě naší SDH jsme přijaly 4 nové členy.
V letošním roce náš kolektiv odpracoval: Školení a výcvik (420 hodin), Úklid, brigády, údržba techniky a výstroje (1458 hodin), Společenské akce
(2094 hodin), CELKEM (3 972 hodin).
Chtěla bych touto cestou poděkovat MČ Brno-Tuřany za velmi dobrou spolupráci a poskytování dotací pro SDH a JSDH.
Poděkování patří také panu J. Havlíkovi a paní Marii Stehlíkové za jejich přízeň a práci po celé jejich volební období. Novému vedení radnice
pak hodně trpělivosti a zdaru v práci, která je pro naší MČ v jejich volebním období čeká. Dále patří poděkování potravinám p. B. Daňkové, SDH
Obřany, Husovice a Kanice. Nesmím zapomenout na všechny sponzory a především členy naší SDH za jejich práci. Poděkování patří také našim
občanům za přízeň, kterou nám prokazují svojí účastí na akcích pořádaných SDH.
Na rok 2007 jsme si do plánu naší činnosti pro veřejnost připravili :
Leden - hasičský bál, Duben – čarodějnice, Květen – červen - hasičská soutěž , návštěva MŠ v hasičské zbrojnici, Červenec – 30.6. – 8.7. letní
tábor pro děti, Září – dětský den, Prosinec – Mikulášská nadílka, Vánoční strom a podle dohody s MČ v případně zájmu adventní trh
Zdeňka Jandová, starostka SDH Br. Ivanovice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOLÁSKY
„Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006“
Těmito slovy začal jednatel Ing. Miloslav Blažek Výroční valnou hromadu hasičů z Holásek, která se uskutečnila 21.1.2007 v restauraci
COLA-TRANSPORT. A dále pokračoval:
„K dnešnímu dni má sbor 117 členů, z toho 10 žen a 28 dětí, a to 15 chlapců a 13 dívek. V loňském roce 3 členové vystoupili a dva zemřeli,
Adolf Műller a Miroslav Hudeček. Prosím Vás, abychom povstali a minutou ticha uctili památku zesnulých bratrů.“ Dále pokračovala zpráva o
práci výboru, jenž se pravidelně schází každé první úterý v měsíci s průměrnou účastí 70 %. Činnost SDH-Holásky je zaměřena převážně na tyto
aktivity: na úsek požárních sportů; práci s mládeží; činnost jednotky sboru; údržba techniky, zbrojnice a hřiště; na pořádání kulturních akcí.
V loňském roce se zapojilo do soutěží pět družstev, což je rekordní účast. A byla to družstva žen, mužů, mladších a starších žáků a dorostenců
a mohou se pochlubit těmito výsledky. Ženy vybojovaly jedno druhé místo, muži jedno vítězství a dvě druhá místa, z nichž jedno získali ve velice
silné konkurenci Okresní soutěže. Za zmínku stojí také velmi pěkné umístění našich mladých hasičů. Během účasti v celoroční soutěžní hře
Plamen obsadili tři třetí místa a dvě druhá, velkou radost nám udělalo zejména třetí místo mladších žáků v brněnské lize. Kromě účasti na závodech
měly děti díky vedoucím mládeže připraven bohatý program zahrnující např. lyžařské výlety, pálení čarodějnic, letní tábor či vánoční besídku.
Podílely se také na každoročním úklidu hřiště, za což jim děkujeme.
Jednotka sboru čítá 14 členů. V roce 2006 odsloužila 1.009 hodin pohotovosti a byla povolána k 9 zásahům. V březnu je zaměstnávala
převážně rozvodněná řeka Svitava, na podzim i požáry v chatové oblasti Sadová(Kr. Pole) a v areálu fy. Agro Brno-Tuřany.
Sbor se již tradičně stará o zachování některých kulturních akcí v naší obci. Kulturní akce tradičně zahajujeme pořádáním Ostatků,
pokračujeme oslavou Svátku matek, v červnu letní nocí, v srpnu proběhly již po 87. Bartolomějské hody a na Štědrý večer jsme se opět sešli u
svařeného vína pod vánočním stromem na ulici Požární.
Děkujeme všem za projevenou podporu a těšíme se na brzké shledání na některé z našich akcí.
R.H. a M.K.
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ŠIPKOVÝ KLUB TUŘANY:
PPaO & DC Fako
Šipkám to v naší obci svědčí. Zábavný sport
původem z Velké Británie tady vykazuje nejen
rozšiřující se okruh svých vyznavačů, ale zároveň i
velmi kvalitních hráčů. A ti v tvrdé regionální
konkurenci borců s přesnou rukou a pevnými nervy
rozhodně netahají za kratší konec provazu.
Prvním družstvem, jež začalo úspěšně působit v
jihomoravských kláních Českého šipkového svazu,
bylo PPaO (Přátelé parku a okolí). Do mistráků
jeho členové naskočili roku 2004 a již následující,
tu loňskou sezonu se stali suverény 3. ligy skupiny
B. Ve všech zápasech uštědřili soupeřům porážku a
zaslouženě se těšili z postupu do 2. ligy skupiny A.
V aktuální sezoně pokračují Přátelé v podobném
duchu. Na podzim ztratili pouze jeden bod za výhru
v prodloužení, a tak rovněž letos mají reálnou šanci
třímat pohár pro vítěze a slavit účast pro změnu
v lize první. Překazit plány jim ovšem chtějí hlavně
dva kolektivy „domácích zvířat“: buldoci (HoHoHo
Bulldog Želešice) a krávy (Cows Šlapanice).
Druhý mančaft šikovných šipkařů se k PPaO
přidal minulý rok. Ve 3. lize skupině A hned
převzal mustr od Přátel a po úvodní polovině
sezony se v tabulce nekompromisně usadil na
prvním místě. Také on si s každým protivníkem
poradil a také on je blízko postupu do vyšší třídy. O
ni bude na jaře svádět boj zejména s „menšími
příslušníky nižší šlechty“ (Minibaroni B, ulice
Vídeňská), s „hroznýšem“ (Anakonda Syrovín) a s
„kouzelníky“ (DC Magic, čtvrť Veveří). Kádr DC
Fako tvoří Zdeněk Rajlich, Petr Blaštík (Krtek I),
Jaroslav Čermák (Čemr), Petr a Dušan
Abrahámkové, Michal Pouchlý a Martin Krejčí
(Krtek II).
Oba tuřanské týmy sehrávají svá domácí utkání
v restauraci Fako, kde se navíc pořádají základní
kola soutěže jednotlivců zvané Strmeň cup. V ní se
zvláště daří Markovi Zigmundovi, jenž se nadějně
probíjí do jejího republikového finále. Kromě Faka
se pak pilně hází šipky též v ivanovické restauraci
Texas Ranch. Zde nalezli útočiště „přívrženci černé
živice“ (Asfaltéři z Texasu), kteří se sem přesunuli
z brněnské části Lesná a kteří na elektronickém
terči zápolí v pětsetjedničce a kriketu právě s PPaO.
Šipky se u nás vskutku nechystají jít k šípku.

Tuřanští šipkaři. Zleva stojí: Pavel Hlodan, Oldřich Oprchal, Petr Blaštík, Dušan Abrahámek, Zdeněk Rajlich a Jaroslav
Čermák. Zleva se sklání: Stanislav Vymazal a Marek Zigmund. Zleva dřepí: Pavel Richtr, Libor Pipek a Libor Netopil.
Uprostřed elegantně sedí Jana Jobová. Na snímku chybí: Petr Abrahámek, Michal Pouchlý a Martin Krejčí.

Autobus č. 73
Sokolnice-Tuřany-Chrlice-Modřice
Připomínáme občanům, že již přes rok jezdí naší MČ v pracovní dny
autobus č. 73 ze Sokolnic přes Tuřany, Holásky a Chrlice do Modřic a
zpět. Jeho zřízení bylo snahou radnice vyjít vstříc požadavku občanů o
zlepšení dopravní obslužnosti zvláště mezi Holásky a Tuřany. Tento spoj
plně využívá stále málo našich občanů, což je způsobeno zřejmě z důvodu
malé informovanosti o této lince.
Pro informaci zveřejňujeme její trasu, jízdní řád si přečtete na
příslušných zastávkách.

Martin Horákovský

POZVÁNKA NA ZÁBAVU
Fotbalový klub SK Tuřany Vás srdečně zve na
taneční zábavu. Uskuteční se 3. 3. 2007 od
20.00 h v sále Sokolovny. K tanci i poslechu
hraje Mirek Hamrla.

POZVÁNKA NA SCHŮZI
Fotbalový klub SK Tuřany si Vás dovoluje
pozvat na svou výroční schůzi, která se koná
18. 3. 2007 od 15.00 h v restauraci FAKO a
bude spojena s volbou nového předsednictva.

SENIOŘI A DOPROVOD DĚTÍ
BEZPLATNĚ V MHD
Rozhodnutím nové Rady města Brna se od 1. 1. 2007 rozšířila
bezplatná přeprava v brněnské MHD pro seniory nad 70 let a pro
doprovod dětí do 3 let. V obou případech je k bezplatné přepravě v I. a
II.pásmu zapotřebí průkazka s bezplatným kupónem vydaná v některé
prodejně DPMB. Seniorpas na rok 2006 platí až do 31. března 2007.
www.dpmb.cz
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