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maškary před obchodem u Hanzlů.  70 léta

00v sobotu 13. 2.  ve 20 hod. zábava
00v neděli   14. 2. ve 14   hod .průvod ,poté zábava
00v pondělí 15. 2.  v19   hod.  zábava a  v op ůlnoci

                                     pochováme basu

TUŘANSKÝ
      VOSTATKE

Tuřanští Sokoli Vás zvou na tradiční

Sbor Dobrovolných Hasičů Brněnské Ivanovice

pořádá
V sobotu 13. února 2010

OSTATKY
14.00 hod. průvod masek obcí od Hasičské zbrojnice
20.00 hod. večerní country zábava v restauraci

Texas Ranch na Sladovnické 16
a o půlnoci pochováme basu PŘESTALA HRÁT BASA VO PŮLNOCI,

NEBUDE HRÁT AŽ PO VELKÉ NOCI

BRUČENÍM SVÝM S VELKÝM GUSTEM,

PROVÁZELA NÁS CELÝM MASOPUSTEM.

POZŮSTATKY JEJÍ BUDOU SLAVNOSTNĚ ULOŽENY,

ŠMITEC I S BASISTOU DO LIHU NALOŽENY.

PO 48 DNÍ JEJÍ STRUNY NEZABRNKNOU,

TRUHLÍCÍ A POZÚSTALÍ DOMA SEDĚT BUDOU.

ZŘEKNOU SE VEŠKERÉHO TANCE A PITÍ

BUDOU ZAŠÍVAT FUSEKLE REŽNOU NITÍ.

MASOPUST 
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Vážení spoluobčané!

V době, kdy píši 
tento článek, je ven-
kovní teplota -17 
stupňů. Zima nám 
letos ukázala svoji 
sílu a množství sněhu 
je po několika letech 
tolik, kolik jsme vídali 
maximálně na zimní 

dovolené v nějakém horském středisku. 
Kromě radosti bruslařů a běžkařů přináší 
tato sněhová nadílka i problémy při zajiš-
ťování schůdnosti chodníků a sjízdnosti 
komunikací. 

Letošní zima je první, kdy novelou 
zákona přešla povinnost údržby chodníků 
na jejich majitele, tj. na obec. Považuji 
přenesení odpovědnosti za případné 
úrazy na neschůdných chodnících na 
obec za správné. Vždyť bylo nemožné pro 
mnoho občanů zajistit schůdnost chodní-
ků ať již z důvodu pracovních, fyzických či 
jiných. Na druhé straně není v lidských 
silách zajistit v krátké době schůdnost
a sjízdnost na celém území naší městské 
části tak, aby byli občané stoprocentně 
spokojeni.

Jak ukázala praxe, mnoho našich 
spoluobčanů pochopilo, že uklidit naráz 
více než 50 km chodníků v naší městské 
části je nemožné, zvláště pak, pokud 
napadne naráz více než dvacet centimet-
rů sněhu. Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem, kteří bez ohledu na to, že již 
chodníky uklízet nemusí, vzali hrabla, 
lopaty a košťata a chodník před svými 
nemovitostmi uklidili. I díky tomu je 
schůdnost chodníků s ohledem na klima-

tické podmínky letošní zimy na přijatelné 
úrovni. Připomínky a stížnosti občanů na 
schůdnost a sjízdnost jsme se snažili
s odpovědnými pracovníky firem odpoví-
dajících za údržbu průběžně řešit. Na 
rozdíl od jiných městských částí je u nás 
cedulek s nápisem „Chodník se v zimním 
období neudržuje“ minimální množství.

Doufám, že iniciativa a ochota obča-
nů pomáhat při odstraňování sněhové 
nadílky z chodníků bude i nadále taková, 
jako do dnešního dne. O to bych chtěl 
všechny požádat a za dosavadní úsilí všem 
poděkovat.

Druhou stranou mince je to, jak 
budou vypadat chodníky a komunikace 
po zimní údržbě. Nezbývá než doufat, že 
škody na chodnících nebudou moc velké. 

Se škodami na chodnících a komuni-
kacích souvisí i připravovaná rekonstruk-
ce kanalizace, o které jsem psal v posled-
ním vydání Listů v prosinci 2009. Do kon-
ce března má být dokončena prováděcí 
projektová dokumentace na rekonstrukci 
kanalizace a do konce května projektová 
dokumentace na komplexní rekonstrukci 
chodníků a komunikací po rekonstrukci 
kanalizace. Pravidelně se účastníme 
všech jednání a snažíme se prosazovat 
řešení prospěšná pro naše občany jak po 
dobu výstavby, tak i po výstavbě. Stavební 

práce se dotknou všech obyvatel, protože 
v souvislosti se stavebními pracemi dojde 
k omezení dopravy a změně tras linek 
autobusů po dobu rekonstrukce. 
Odměnou za vzniklé nepříjemnosti by 
měly být v podstatě nové silnice a chodní-
ky, tak jako tomu je po rekonstrukci kana-
lizace v Holáskách.

Po dokončení projekčních prací je po 
schválení dotace v Bruselu a výběru doda-

Z JEDNÁNÍ RMČ A ZMČ

Rada na 85. schůzi dne 18. 11. 2009:

- schválila uzavření dodatku č.13 ke 
smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice 
- II. Etapa“ se společností DIRS - 
provedení víceprací k částem díla 
„Fasáda do dvora – dokončení
a Fasáda ke kostelu – dokončení 
výměny oken“ za cenu 276 537 Kč,

- vznesla námitku k dokumentaci pro 
územní rozhodnutí bytové zástavby

v MČ Chrlice v lokalitě Žlíbky – Ovčírny, 
navrhuje doplnění o opatření, která 
zcela vyloučí možnost průjezdu 
motorových vozidel do ul. Chrlické
a na zpevněné polní cesty směřující do 
MČ Brno-Tuřany,

- schválila uzavření smlouvy se spol. 
Technické sítě Brno o dodávce 
elektřiny pro vánoční osvětlení
v sezóně 2009 - 2010.

Rada na 86. schůzi dne 25. 11. 2009:

- schválila uspořádání celostátního 
finále soutěže „Co víš o českosloven-
ských legiích?“ – Memoriál armádní-
ho generála Ludvíka Krejč ího
v prostorách radnice v červnu 2010,

vatele Radou města Brna reálný termín 
zahájení prací koncem tohoto roku, popří-
padě začátkem roku 2011. Proto nebudou 
prováděny větší opravy komunikací
a chodníků na ulicích, kde je plánována 
rekonstrukce.

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
mnoho osobních i pracovních úspěchů
v letošním roce.

Miroslav Dorazil, starosta 

- projednala možnost zřízení rozptylové 
loučky na hřbitově v Brně-Tuřanech, 
souhlasila s jejím zřízením a uložila 
ÚMČ požádat Odbor životního 
prostření MMB o vyjádření k realizač-
ním podmínkám a vlastním nákladům.

Rada na 87. schůzi dne 2. 12. 2009:

- schválila uzavření mandátní smlouvy
s Ing. Hanou Tupou na získání souhla-
su vlastníků pozemků potřebných
k vydání územního rozhodnutí na 
umístění kanalizace v části Dvorska,

- vzala na vědomí obsah dopisu občanů 
Holásek k zástavbě v lokalitách 
„Vinohrad“ a „U Potoka“ a Urbani-
stické a krajinné vyhodnocení studie 
„Obytný soubor Holásecká jezera“, 
kterou zpracovala  společnost  
LÖW&spol. Brno, doporučila zastupi-
telstvu podpořit závěry studie a uložit 
ÚMČ odeslat toto stanovisko na OÚPR 
MMB,

- doporučila zastupitelstvu ke schválení 
Pravidla hospodaření MČ na rok 2010,

- schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace ve výši 1 mil. Kč od Jiho-
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Brno-Tuřany v jejím správním obvodu 
přenesenou působnost.

Rada na 90. schůzi dne 13. 1. 2010:

- vzala na vědomí návrh aktivní zóny 
záplavového území řeky Svitavy na 
území MČ, která bude stanovena 
Odborem životního prostředí Kraj-
ského úřadu JmK,

- souhlasila s vybudováním veřejného 
osvětlení na cestě k restauraci Cola-
transport v lokalitě Písníky a uložila 
ÚMČ požádat Odbor technických sítí 
MMB o zpracování investičního 
záměru k jeho zřízení,

- schválila navýšení kapacity žáků MŠ
U Lípy Svobody z 45 na 51 žáků,

- vzala na vědomí „Výzvu k předkládání 
projektů do Integrovaných plánů 
rozvoje města Brna“ a pověřila 
starostu předložením projektů na 
rekonstrukci areálu koupaliště v Brně-
Tuřanech, rozšíření a rekonstrukci ZŠ 
Měšťanská 21, Brno, PO a novostavby 
tělocvičny (víceúčelové haly) v areálu 
Sokola při ul. Hanácká.

Zastupitelstvo na 22. schůzi
dne 10. 12. 2009:

- souhlasilo se závěry a doporučeními 
studie Urbanistické a krajinné 
vyhodnocení studie „Obytný soubor 
Holásecká jezera“ a uložilo úřadu 
odeslat toto usnesení vč. studie 
zpracovateli ÚPMB, tj. na MMB OÚPR, 
zavázalo odpovědné orgány městské 
části prosazovat závěry a doporučení 
studie při jednáních i při dalších 
výstavbách v jiných lokalitách v rámci 
MČ,

moravského kraje na nákup požárního 
vozidla pro Jednotku SDH Brno-
Holásky,

- schválila zpracování prováděcí 
projektové dokumentace pro zadání 
realizace stavebních úprav části 
objektu Tuřanské nám. 3 společností 
Atelier dap s. r. o. Brno.

Rada na 88. schůzi dne 10. 12. 2009:

- vyjádřila se k realizaci projektu 
„Víceúčelová sportovní hala při ZŠ 
Měšťanská 21", netrvá na realizaci 
tohoto projektu a na jeho zařazení do 
příslušné aktivity Integrovaného 
plánu rozvoje města (IPRM) pro 
Reg ioná ln í  operačn í  program
a upřednostňuje realizaci projektu 
koupaliště ve sportovním areálu při 
ulici Karkulínova z důvodu lepší 
připravenosti pro IPRM,

- schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomora-
vského kraje na výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH obce na 
rok 2009 ve výši 104 894 Kč.

Rada na 89. schůzi dne 16. 12. 2009:

- vzala na vědomí rozsah prací při 
opravě havárie kanalizační přípojky
v ZŠ Požární a souhlasila s jejím 
dokončením dle předloženého 
návrhu,

- souhlasila s návrhem termínů pro 
blokové čištění místních komunikací 
na rok 2010,

- schválila dohodu o výkonu státní 
správy na úseku přestupků, podle 
které bude MČ Brno-jih prostřednic-
tvím svých orgánů vykonávat pro MČ 

- schválilo rozpočet MČ na rok 2010, 
Pravidla pro rozpočtová opatření 
vyhrazená RMČ pro rok 2010, 

- schválilo podání žádosti o poskytnutí 
dotace ve výši 1 mil. Kč od Jiho-
moravského kraje na nákup požárního 
vozidla pro JSDH Brno-Holásky a ulo-
žilo ÚMČ zaslat žádost Radě města 
Brna o udělení souhlasu s podáním 
žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1 
mil. Kč od Jihomoravského kraje na 
nákup požárního vozidla pro JSDH 

Brno-Holásky,

- vzalo na vědomí návrh obecně 
závazné vyhlášky města Brna, kterou 
se vydává cenová mapa stavebních 
pozemků města Brna,

- nesouhlasilo s návrhem na změny 
ÚPmB na pozemku p.č. 3826 k.ú. 
Tuřany z plochy pro veřejnou vybave-
nost na plochu pro výrobu a služby
a na pozemcích p.č. 4093 a 4094 k.ú. 
Tuřany z plochy pro dopravu na plochu 
pro bydlení.

Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

25. 2. 2010 v 18 hodin v prostorách radnice

Blokové čištění místních komunikací po zimním období
Blok č. 1
Dvorecká, Farského, Farní, Hasičská,  Heřmánková, Holásecká,  Chrlická, Karkulínova, 
Moravská, Myslivecká, Podlipná,   Přichystalova, Růžová vrchní, Sokolnická - u bytového 
komplexu, Střížová, Šípkova, Tuřanské nám, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, 
Zapletalova –slepá

Termín: 13.4.
Blok č. 2
Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Kudrnova, Malínská, , Měšťanská,  Na 
Hrázi, Švédská, U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská,  Zezulova,  
Tuřanské nám. – parkoviště pod stánkem PNS

 Termín: 20. 4.
Blok č. 3
Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, 
spojka Petlákova-Jahodová, Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po 
Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická – i k sběrnému středisku ,  U Lípy 
Svobody, V Tišině, Vinohradská – od Popelové po želez. mostek, Votroubkova,  
Widmannova, Zahrádky, Závětrná 

      Termín 27. 4.

 

PLÁN BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ A ZÁKOSŮ 2010



Blokové čištění ZáKoSu po zimním období
Hanácká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná -  hlavní,Popelova – od Kaštanové po V Aleji, 
Požární,  Pratecká, Průmyslová – část od potoka , Revoluční, ,  Rolencova, Růžová, 
Sokolnická, Špirkova,  Tuřanská, ,  ul. 1. května , V Aleji,  Zapletalova                                                      
                                                                                                              Čištění zabezpečí BKOM
                                                    

Blokové čištění místních komunikací během roku 2010
Blok č. 1
Dvorecká, Farského, Farní, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova, Moravská, Myslivecká, 
Podlipná,   Přichystalova, Růžová vrchní, Sokolnická - u bytového komplexu,  Střížova, 
Šípkova, Tuřanské nám, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova – slepá 

Termíny: 8.6., 10.8., 5. 10.

Blok č. 2
Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Kudrnova, Malínská, Měšťanská, 
Švédská, U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova,  Tuřanské 
nám. - parkoviště pod stánkem PNS

   Termíny: 15.6., 17. 8., 12. 10.

Blok č. 3
Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, 
spojka Petlákova-Jahodová, Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po 
Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická – i k sběrnému středisku , U Lípy 
Svobody, V Tišině, Vinohradská – od Popelové po želez.mostek, Votroubkova,  
Widmannova, Zahrádky, Závětrná, 

                               Termíny: 22. 6., 19. 8., 19. 10.

Blokové čištění ZáKoSu během roku 2010

Hanácká,  Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná -  hlavní, Popelova od 
Kaštanové po V Aleji, Požární,  Pratecká, Průmyslová – část od potoka, Revoluční,  
Rolencova – vč. komunikace v areálu zdr. stř., Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, 
Tuřanské nám. od Hanácké po Sokolnickou,   ul. 1. května , V Aleji, Zapletalova

Termíny:  17. 6. ,  noc ze 17. na 18. 6 ;   12. 8.,  noc z 12. na 13. 8. ;  7. 10.,  noc ze 7. na 8. 10.
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Odtahová firma pro rok  2010 je
Firma Černý s odtahovou plochou, Slatina, Drážní 9, areál F.K. Holoubek

Tel.: 548217484, 602737673
Fax: 5482191

Výdejní doba ve všední den: 8°° - 17°°hodin 
Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na čísle 158 – Česká policie.

Místní poplatek ze psů za rok 2010 je 
povinen poplatník zaplatit na účet 
městské části  nejpozději do 31.3.2010.  
Sazba poplatku za psa pro rok 2010 činí:

-   základní sazba 240 Kč/rok
sazba u druhého a každého dalšího psa                     
360 Kč/rok

-   sazba u osob pobírajících důchod
90 Kč/rok
sazba u druhého a každého dalšího psa 
150 Kč/rok

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo 
ve správné výši, vyměří příslušný správce 
poplatek platebním výměrem. Včas 
nezaplacené poplatky nebo jejich 
nezaplacenou část může správce poplat-
ku zvýšit až na trojnásobek.
Pokladna: úřední dny pondělí – středa 

PRO MAJITELE PSŮ

Občané se často mylně domnívají, že 
mají nárok na parkovací místo na komuni-
kaci před svým domem. Pokud na tomto 
místě zaparkuje někdo jiný, zlobí se kvůli 
tomu a dochází k hádkám.

Rádi bychom proto sdělili všem 
občanům, že komunikace jsou veřejné
a parkovat na nich může v souladu
s platnými předpisy a dle dopravního 
značení kdokoliv. 

Pokud chtějí občané dosáhnout toho, 
aby na konkrétním místě, např. před jejich 
domem, nikdo jiný neparkoval, mohou 
využít možnosti vyhrazeného parkovací-
ho stání, které je možno vyřídit na Odboru 
dopravy Magistrátu města Brna, 
Kounicova 67, Brno.

Místní poplatek za vyhrazené parková-
ní pro osobní automobil činí 15.000 Kč 
ročně a platí se Úřadu městské části Brno-
Tuřany.

MŮŽE SOUSED ZAPARKOVAT PŘED VAŠÍM DOMEM?

Pro informaci uvádíme statistiku jubilantů 
v roce 2009, kterým MČ prostřednictvím 
členek sociální a zdravotní komise 
věnovala dárkový balíček s blahopřáním.

75 roků 24 občanů
80 roků 27 občanů
85 roků 12 občanů
90 roků 7 občanů
91 roků 2 občané
92 roků 3 občané
95 roků 3 občané
96 roků 2 občané
97 roků 1 občan
99 roků 1 občan

celkem 85 občanů

JUBILANTI V ROCE 2009

Zlatou svatbu mělo 17 párů
Diamantovou svatbu    6 párů
Jestli jsme na nějaké svatební výročí 
zapomněli, omlouváme se a zároveň 
prosíme, ozvěte se nám, buď matrikářce 
na ÚMČ nebo některé člence sociální 
komise.

Hlášení místního rozhlasu se uskuteč-
ňuje od ledna v pravidelném čase

v 16,30 hodin.
V případě potřeby nějakého aktuálního 

hlášení (ohlášení ztráty dokladů apod.) je 
hlášení vysíláno i mimo tuto dobu.

MÍSTNÍ ROZHLAS

w w w . t u r a n y. c z
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N a š e  k o m i s e  
vstoupila do poslední-
ho roku své činnosti 
to h o to  vo l e b n í h o  
období a to nás nutí k 
určité rekapitulaci 
jednot l ivých akc í .  
Některé akce jsme 
přímo pořádali, na 
mnohých akcích jsme 
spolupracovali.

Každoročně jsem se 
účastnili přípravy akcí 
pořádaných naší MČ, 
ať už se jednalo o plesy 
M Č ,  p o ř á d á n í  
Dětských dnů či oslav 
Dne matek.

N a  n a š í  p r v n í  
schůzce před 3 lety 
jsme se dohodli, že bychom chtěli pořádat 
divadelní představení ochotnických 
souborů. Proběhla jednání s TJ Holásky
a s TJ Sokol Brno-Tuřany o možnosti 
využití sálu. Orlovna je menší a nemá 
funkční oponu, a tak byla vybrána 
Sokolovna. Myslím, že spolupráce se 
Sokolem funguje dobře. Naši členové 
roznášeli pozvánky do každého domu, 
vylepovali plakátky, pomáhali na 
Sokolovně se židlemi. Jsme rádi, že se 
občané naučili na divadla chodit, na 
poslední divadlo jsme pozvánky ani 
neroznášeli a účast byla stejně veliká. 
Celkem bylo odehráno 6 představení.

V roce 2007 jsme pořádali besedu
s europoslancem Petrem Duchoněm.

Pomáhali jsme při pořádání vernisáží
k jednotlivým výstavám. 

ČINNOST KOMISE KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VOLNO-ČASOVÝCH AKTIVIT 

Spolupracovali jsme i při pořádání 
turnaje v košíkové v roce 2008 „O Bach-
mačský pohár“, jak organizačně, tak 
sponzorsky (pohár).

Pořádali jsme pro zájemce o sportovní 
vyžití přednášky s možností praktického 
zacvičení si „Cvičíme na velkém míči“ 
(2009) a „Jóga“ (2010). Uspořádali jsme 
vycházku na Mohylu míru.

I o všech letošních akcích Vás budeme 
včas informovat.

Pro připomenutí uskutečněných akcí 
uspořádáme výstavku fotografií poříze-
ných na jednotlivých akcích.

Fotografie jsou také na internetových 
stránkách naší MČ.

Děkujeme všem, kteří nám na našich 
akcích pomáhají, a těšíme se na Vaši účast 
na připravovaných akcích v roce 2010. 

D. Doležalová, předsedkyně komise

Kulturní život MČ byl v poslední době 
obohacen využíváním nově upravených 
prostor v Kulturně společenském centru 
(KSC) v přízemí budovy radnice v Tuřa-
nech. Po úspěšném dokončení oprav 
místností v KSC byla v roce 2008 v největší 
místnosti instalována prakticky trvalá 
výstavní expozice o dějinách a historic-
kých souvislostech Tuřan a jejich okolí, 
která byla odborně zpracována na 
základě dostupných pramenů pocházejí-
cích z nejstarších dob až po dnešní časy.  

V jedné z menších místností se 
postupně jakoby podrobněji otvírají 
okamžiky života obce viděny z různých 
úhlů pohledu.

První výstavka v březnu 2009 byla 
věnována dílu našeho rodáka pana prof. 
Frömla, který se celý život – mimo svoje 
zaměstnání – věnoval své ušlechtilé 
zábavě a na kreslířských plochách zazna-
menal různorodé životní události svého 
okolí.

Další výstavka se věnovala ukázkám 

O DĚNÍ V KULTURNĚ SPOLEČENSKÉM CENTRU

výšivek zručných žen z naší městské části. 
Výstava se těšila nemalému zájmu 
návštěvníků, neboť autorky mnohých 
výšivek ještě mnozí pamětníci znají a znali 
osobně.

K příležitosti návštěvy papeže 
Benedikta XVI. na letišti v Tuřanech byla 
uspořádána výstava nazvaná Matka Boží 
Tuřanská, na které byly vystaveny 
pozoruhodné velmi cenné exponáty
z minulých století i současnosti.

Velmi poutavá a svým provedením 
mile působící byla provedena výstava 
obchodníků s potravinami působícími zde 
do roku 1948. Bylo obdivuhodné, jak na 
tak malém prostoru se mohlo shromáždit 
tak velké množství doložených událostí.

 V současnosti probíhá v KSC výstav-
ka bílé krajky, která upoutá nejen místní 
patrioty, ale každého, kdo alespoň trochu 
nasál náš vzduch a přivoněl k prostému 
životu našeho domova.

Připravených témat a nashromáždě-
ného velice rozmanitého materiálu pro 

další výstavní expozice má 
skupina obětavých a činoro-
dých lidí, která vznikla zcela 
náhodně bez předchozího 
naplánování, ještě spoustu. 
Hodlá je využít a tak se 
máme, my občané, na co 
těšit. Doposud proběhlé 
výstavy by se neuskutečnily 
bez patronace a podpory od 
vedení MČ.

Poznávat svoji minulost 
znamená vychovávat se pro 
současnost i pro budouc-
nost.

Jan Šnajdr

Jóga 2010
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K zástavbě v lokalitách „Vinohrad“ a
„U potoka“ 

V posledním čísle listů jste nenašli 
žádné informace o našich aktivitách
v závěru roku. Důvodem není naše 
pasivita, ale rozhodnutí redakční rady "v 
souvislosti s nadcházejícím vánočním 
časem, závěrem roku a kapacitě místa ve 
zpravodaji zveřejnit příspěvky s vánoční 
tématikou, aktuální informace, které 
nesnesou odklad, oznámení o konání 
kulturních a společenských akcí,  
hodnocení uplynulého roku sportovními 
kluby a reklamy".

V říjnovém čísle Listů jsme infor-
movali o vypracování posudku urbanis-
tického a krajinného posouzení obytné 
zástavby v okolí Holáseckých jezer. Tento 
posudek jsme začátkem září předali na 
Odbor územního plánování a rozvoje 
Magistrátu města Brna (OÚPR), primá-
torovi města Brna Romanu Onderkovi a 
zastupitelům Městské části Brno – Tuřany 
spolu s žádostmi ve smyslu přijetí 
opatření a zohlednění závěrů posudku při 
rozhodování o změnách Územního plánu 
Města Brna.  

Dne 5. října jsme obdrželi odpověď 
primátora R. Onderky. Naši žádost
o pomoc ve věci navrhované výstavby
v Holáskách vyřešil tak, že posudek 
"...postoupil OÚPR..." a očekává, že 
„...OÚPR bude pečlivě zvažovat, zda 
skutečnosti uvedené v posouzení ateliéru 
Löw a spol. jsou tak závažné, že bude 
nutné charakter a kompozici zástavby 
znovu přehodnotit“. 

V dalším dopise z 30.11. pak píše: 
”vítám kompromisní řešení, za které lze 

úpravu IPP (rozuměj 0,7) ve své konečné 
podobě považovat.”

Z obsahu obou dopisů se domní-
váme, že posudku a naší žádosti nebyla 
věnována náležitá pozornost.

Dne 11. listopadu jsme po urgencích 
obdrželi vyjádření k naší žádosti od OÚPR. 
OÚPR považuje „rozhodnutí navýšit index 
podlažních ploch v daném území na 
kompromisní hodnotu 0,7 za přijatelné“. 
V dopise se mimo jiné tvrdí, že 
„předpokládaná zátěž území novou 
výstavbou nevyvolá dopravní přetížení 
dané oblasti“. Klíčové závěry posudku 
týkající se rizik a hrozeb devastace 
Chráněné přírodní památky Holáseckých 
jezer jsou v odpovědi  naprosto 
ignorovány. K celému posudku se OÚPR 
vyjadřuje následovně: “ OÚPR MmB 
může na základě předloženého urbani-
stického a krajinného vyhodnocení 
vyvolat jednání s investorem o úpravě či 
změně kompozičního řešení zástavby ve 
smyslu uvedených doporučení.” To je celé 
stanovisko, které jsou úředníci OÚPR
k posudku schopni a ochotni zaujmout.  

Pro zvýšení váhy našich aktivit jsme 
založili Občanské sdružení Holásky. Dne  
4. 12. bylo řádně zaregistrováno 
Ministerstvem vnitra a následně 16. 12. 
proběhla ustavující schůze. K hlavním 
cílům sdružení patří aktivní účast ve 
veřejném životě, v ochraně přírody
a krajiny, účast ve správních řízeních. 
Připomínky, náměty, popř. žádosti
o členství ve sdružení můžete zasílat na 
adresu: holaskyos@email.cz

Na zasedání Zastupitelstva městské 
části Brno – Tuřany dne 10.12. byla 

projednána naše žádost o projednání 
závěrů zpracovaného posudku a přijetí
a prosazování dlouhodobé strategie MČ.  
Po bohaté diskusi bylo jednohlasně 
přijato usnesení, že Zastupitelstvo nejen 
souhlasí se závěry a doporučeními 
urbanistického posudku, ale zavazuje 
odpovědné orgány městské části 
prosazovat závěry a doporučení studie při 
jednáních o dalších výstavbách v jiných 
lokalitách v rámci MČ.

Dne 8.1.2010 nám starosta Ing. 
Dorazil oznámil, že OÚPR MB provedl 
úpravu směrné části Územního plánu 
města Brna v lokalitě Vinohrad a zvýšil 
index podlažní plochy na hodnotu 
IPP=0,7. Podle informací z OÚPR byla 
zpráva na MČ doručena na začátku 
prosince ještě před jednáním prosin-
cového Zastupitelstva MČ, velmi nás 
proto překvapilo, že tato informace 
nebyla poskytnuta přítomným zastupi-
telům před ani při projednávání tohoto 
bodu programu Zastupitelstva MČ.

Závěrem:
Rozhodnutí OÚPR nerespektuje studii 

Program rozvoje MČ Tuřany od firmy 
SAURA,  Urbanist ické a  kraj inné 
vyhodnocení studie „Obytný soubor 
Holásecká jezera“ od firmy LÖW, 
rozhodnutí zastupitelstva městské části 
Brno – Tuřany a petici převážné většiny 
občanů Holásek. 

Budeme dále pokračovat v úsilí za 
ochranu přírodních a životních podmínek 
v Holáskách. Přivítali bychom pomoc 
každého, kdo se s našim cílem ztotožňuje.

Ing. Petr Dombrovský

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Opět skončily svátky míru, lásky
a porozumění. Na závěr těchto svátků 
jako každoročně proběhla Tříkrálová 
sbírka. Naši malí přátelé se znovu 
vypravili mezi Vás. Zazpívali Vám, napsali 
na Vaše dveře ono znamení tří králů K + M 
+ B. Vy jste byli tak laskaví a odměnili je 
svým dárkem do pokladničky.

Věřte, že tyto peníze budou využity ve 
prospěch těch nejpotřebnějších. Dovolte 
mi proto, abych Vám jménem naší 
organizace poděkovala. S radostí za 
štědrost si Vám dovoluji oznámit, že
v Tuřanech, Brněnských Ivanovicích, 
Holáskách a Dvorskách

bylo vybráno 59 745 Kč.

Děkuji Vám všem a přeji Vám hodně 
zdraví, štěstí a osobních úspěchů
v tomto roce.

Za Diecézní charitu
Libuše Aujeská

Jména koledníků:
Běhálková Eliška, Běhálková Tereza, 
Dvořáčková Barbora, Dvořáček Jan, 
Dvořáčková Kristýna, Dvořáková Lenka, 
Hrůza Tomáš, Chalupová Martina, 
Kopecká Markéta, Koukalová Karolína, 
Kroupa Adam, Kroupová Adélka, Lhodcký 
Jakub, Lhodcký Matyáš, Orálková 
Sabrina, Petrasová Marie, Podborská Iva, 
Richter Jan, Richter Jakub, Seják Zdeněk, 
Schnirchová Martina, Schnirch Petr, 
Schnirch Pavel, Sláma Jakub, Slámová 
Marcela, Skoupilová Alena, Šipr Vojtěch, 
Vlková Iveta, Vlková Pavlína, Vystavělová 
Tereza, Wolfová Nikola.
Dospělí: Dvorská Kamila, Krumlová 
Marie, Přichystalová Hana, Růžičková 
Růžena
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„NAŠE“ MISTRYNĚ SVĚTA 

LISTY úno r 2010SPORT

Závěr  roku 2009  přinesl  obrovskou 
radost  žákyni  9.B naší základní školy 
Katce Prosserové. Jako členka klubu 
Aerobic centrum Brno se účastnila se svou 
taneční skupinou mistrovství světa  Fisaf 
World Fitness Championships  2009 na 
ostrově Martiniku. Děvčata závodila
v kategorii 14 – 16 let aerobik step team
a domů si každá dovezla cennou

Mateřská škola Zapletalova 67 děkuje 
jménem dětí Truhlářství Pernes se sídlem 
ve Dvorskách za nové pískoviště a lavičky, 
panu Sieglovi za opravu průlezek a 
houpaček, panu Vymazalovi z TJ Sokol 

zlatou medaili a titul  mistryně světa.
Pro Katku to nebyl  jediný úspěch

v loňském roce.  Se svým týmem se  
účastnila i mistrovství Evropy ve španěl-
ském městě Blanes, kde dívky obsadily 
bronzovou příčku. V září pak ještě v Praze 
na mistrovství ČR vybojovaly  1. místo.  

Ke krásnému postupu mistryně 
republiky až k metě mistryně světa Katce 
gratulujeme !!!!!!! 

zleva: Kristýna Řeholová, Michaela Alexová, Kateřina Prosserová, Charlota Hodolvá, Michaela Kerblerová a Pavla 
Vymazalová

PODĚKOVÁNÍ MŠ 

Dvorska za hračky dětem pod stromeček, 
paní Bartošové za ložní prádlo na 
postýlky, panu Hlaváčkovi za adventní 
kalendáře a panu  Dvořákovi za opravu 
kopírovacího zařízení.

Táňa Šeinerová

TJ HOLÁSKY INFORMUJE

V loňském posledním příspěvku jsem 
pozval na vánoční turnaj stolních tenistů, 
který se konal 25. a 26. 12. 2009. Nyní Vás 
seznámím s výsledky obou turnajů . 
Na prvním místě v jednotlivcích se trochu 
překvapivě umístil Rýdl Jan, druhý byl 
Vysloužil Jan, třetí Vysloužil Vítězslav a na 
pěkném čtvrtém místě skončil nový žák 
Bišof Radim.

Ve čtyřhrách bylo toto pořadí :

1. Vysloužil Jan + Vysloužil Vítězslav
2. Rýdl Jan + Bišof Radim
3. Zbořil Dan + Jelínek Kamil

Všichni žáci dostali pěkné věcné ceny
a diplomy. Druhý den, tedy na Štěpána, se 
odehrál turnaj dospělých, na kterém 
zúčastnilo dvacet čtyři hráčů, a proto se 
hrálo jen v jednotlivcích .

V tomto turnaji bylo toto pořadí :

1. Táborský Jindřich (host)
2. Javůrek Tomáš (host) 
3. Javůrek Martin
4. Pospíšil Josef 
5. Grulich Zdeněk
6. Handl Jiří

Oba hosté jsou našimi bývalými hráči
a u Tomáše doufáme v jeho návrat do 
našich řad. Byl by velkou posilou pro naše 
A družstvo na udržení v Krajské soutěži. 
Mistrovské soutěže jsou v první polovině 
a tyto soutěže budou končit v měsících 
březen – dubem 2010.

Ostatní aktivity na Orlovně probíhají 
dle rozvrhu a celkově lze konstatovat 
velký zájem o všechna cvičení. 
V lednu a začátkem února proběhly 
společenské plesy a zábava důchodců
z Chrlic.

Program na další akce, cvičení, prodej 
bude umístěn ve vývěsní skřínce na 
Orlovně (společně s fotbalisty Tuřan).

Přejeme Vám všem hodně sportov-
ních úspěchů a pevného zdraví .

M. Vladík, V. Klimeš

Fotografie z vánočního turnaje – dospělí

Fotbalový klub SK Tuřany přivítá ve svých 
řadách děti ročníku narození 1997 až 
2004. Těší se trenéři mladších žáků a 
přípravek.

Další informace na tel. čísle: 720 354 007

SK TUŘANY HLEDÁ NOVÉ FOTBALISTY
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pro nakrmení či přebalení dětí. Současně 
centrální Family Point na Josefské ulici 
poskytuje kompletní informační servis o 
službách a programech pro rodiny, nabízí 
řadu besed, přednášek a zajímavých akcí.

Konference byla určena nejen odborní-
kům, ale i všem rodičům, kteří se na ní 
mohli dozvědět užitečné informace a 
získat nově vydané informační materiály. 
Pomoci skloubit péči o dítě s pracovními 
aktivitami má informační brožura o 
flexibilních pracovních úvazcích a 
alternativních formách zaměstnávání. 
Pohyb v centru jistě usnadní Mapa míst 
přátelských rodině v centru města a 
Mapa bezbariérové přístupnosti centra 
Brna. Kromě těchto informačních 
materiálů budou k dispozici také kartičky 
s pokyny pro první pomoc při nejčastěj-
ších úrazech malých dětí. Všechny tyto 
výstupy a mnohé další aktuality na poli 
prorodinné politiky je možné získat na 
nově vytvořeném webu www.brno-
prorodiny.cz, který od nového roku 
shrnuje všechny podstatné informace k 
tomuto tématu.
Na www.familypoint.cz můžete sledovat 
nabídky a činnost Family Pointu.

Ivana Draholová, členka
Poradního sboru RMB pro rodinu

SENIOŘI SOBĚ

Starší lidé jsou ve vyšší míře ohroženi 
majetkovou i násilnou trestnou činností, 
při níž se mohou stát oběťmi domácího 
násilí, podvodného jednání či různých 
forem zneužívání. Proto je nutné zvyšovat 
pocit bezpečí starších lidí a chránit jejich 
práva. Zároveň je nutné motivovat senio-
ry k odpovědnému přístupu ke svému 
životu, zdraví a majetku. To vše si vzal za cíl 
projekt Senioři sobě v Jihomoravském 
kraji realizovaný Jihomoravským krajem
a Krajským ředitelstvím policie Jiho-
moravského kraje.
Svět kolem nás se vyvíjí stále rychleji. Na 
pěstování blízkých vztahů mezi lidmi 
zbývá méně a méně času. Jako příslušníci 
starší generace jste mnozí žili v době, kdy 
nebylo nutné v nepřítomnosti zamykat 
dveře domů. Jízdní kolo jste po třech 
dnech našli tam, kde jste jej opřeli o zídku. 
Úcta ke stáří byla v lidech pěstována od 
dětství. Tyto časy jsou minulostí. Lidé se 
sice stále stejně dělí na dobré a špatné, 
ale ti špatní mají bohužel více možností 
páchat zlo.
Snahou projektu je poradit a naučit se, jak 
se nenechat okrást, podvést a přepad-
nout.
Vybrali jsme pro vás několik základních 
doporučení vypracovaných autory pro-
jektu:
Jak se chránit před okradením?
Věnujte velkou pozornost své tašce, nikde 
ji neodkládejte, noste ji stále zapnutou
a pokud ji nesete přes rameno, nenechá-
vejte ji viset na zádech, ale mějte ji stále 
na očích a chraňte ji rukama na boku nebo 
břiše.

Peníze, doklady i klíče noste v tašce vždy 
odděleně. 
Noste u sebe jen tolik peněz, kolik oprav-
du potřebujete.
Nikdy se před nikým nechlubte svými 
úsporami nebo cennostmi, neplaťte žád-
né zálohy podomním prodejcům.
Jak předcházet riziku přepadení?
Při vstupování do domu se pozorně roz-
hlédněte a nevcházejte tam s někým 
neznámým.
Nepřijímejte doprovod nabízený nezná-
mými lidmi.
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li 
kdo je za nimi. Používejte kukátko na 
dveřích a otvírejte s použitím bezpeč-
nostního řetízku.
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho 
cizího nevpouštějte do bytu.
Nepodléhejte lákavé vidině snadného 
zbohatnutí, odmítejte všechny nabídky 
zvýhodněných koupí a výher.
Zabezpečte vstupní dveře bezpečnost-
ním kováním, profilovou cylindrickou 
vložkou, vrchním přídavným zámkem, 
dveřní závorou, pojistkou dveřních závě-
sů.
Zamykejte dveře pokaždé, když opouštíte 
byt, dům. I v noci, kdy jste doma, zamykej-
te vstupní dveře, dveře do bytu a balkó-
nové dveře.

Důležité telefonní kontakty
112 Jednotné evropské číslo tísňového 

volání
158  Policie České republiky
156  Městská policie
155  Zdravotnická záchranná služba
150  Hasičský záchranný sbor ČR
800 157 157 Senior linka – Život 90
800 200 007 Senior linka - Zlatá linka seniorů

Brno uspořádalo 1. konferenci o rodině
První konference věnovaná naplňování 
Koncepce rodinné politiky v Brně se 
uskutečnila na sklonku minulého roku. 
Město Brno si stanovilo podporu rodiny 
jako jeden ze svých stěžejních cílů. Byl 
založen Poradní sbor RMB pro rodinu, 
vytvořena Koncepce rodinné politiky 
města Brna, kterou schválilo zastupitel-
stvo města a rozvinuty první aktivity. Za 
tyto činnosti získalo v roce 2008 Brno 
první místo v soutěži Město přátelské 
rodině. Finanční částka, která byla s touto 
cenou spojena, umožnila vznik nových 
zajímavých projektů.

Účastníci konference se v jejím průběhu 
seznámili s rodinnou politikou města 
Brna a jejími konkrétními výsledky. 
Představeny byly nově vzniklé Family 
Pointy, kterých je již  v různých měst-
ských částech celkem jedenáct. Tato 
místa umožňují maminkám klidné zázemí 

KOBLIHY(40ks)
¼ l mléka, 40 dkg mouky výběrové,
4 lžíce cukru, 4 lžíce rumu, 
4 dkg másla, 4 žloutky
Sůl, vanilka, citr.kůra a 1 kostka kvasnic

MÍSTO PRO RODINU

RECEPTY

BOŽÍ MILOSTI
4 žloutky, 4 lžíce šlehačky
šťáva z jednoho citronu,
kůra, špetka soli, 1/2 prášku do pečiva, 
polohrubá mouka podle potřeby

Zpracovat na vále těsto, nechat  asi půl 
hodinky odpočnout.
Vyválet na sílu nudlového těsta, vykrajo-
vat tvary. Smažit v rozpáleném tuku. sněhový pes leden 2010
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STAROŽITNOSTI
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov (vedle hotelu Bílá růže)

IHNED PROPLÁCÍME VEŠKERÉ
STAROŽITNOSTI V HOTOVOSTI

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti.

Telefon non-stop: 737 171 367

PŘIJEDEME  ●  ZAPLATÍME  ●  ODVEZEME

kapesní a náramkové hodinky do r.v. 1980, 

šperky, stříbrné příbory, české granáty, taba-

těrky, pudřenky, svíc-

ny, lustry, alpaku kom-

binovanou se sklem, 

porcelánové figurky, 

veškeré sklo, bižuterii, 

světla, rádia, gramofo-

ny, fotoaparáty, dale-

kohledy, hračky, diva-

dla, betlémy, vánoční 

ozdoby, vojenské věci, 

hudební  nástroje,  

p l a k á t y ,  k n i h y ,  

pohlednice, reklamní 

předměty a další.

Zejména: nábytek, obrazy, rámy, hodiny, 

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

pá   11  - 15  hod.
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Nová služba v KADEŘNICTVÍ IVANA - každou středu, objednávky na Tel.: 545 219 094

RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ A LYMFATICKÉ MASÁŽE

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

 

 
FILOZOFICKÁ FAKULTA HLEDÁ

 

PAMĚTNÍKY BRNĚNSKÝCH KIN

 

 

 
• Navštěvoval/a jste 
brněnská kina ve 30. letech 
nebo za 2. světové války?

 

• Nebo jste pracoval/a

 

v
 
některém z brněnských kin 

do roku 1968?
  

 
HLEDÁME PRÁVĚ VÁS  

VŠE, CO SI PAMATUJETE, JE PRO NÁS VELMI CENNÉ  
 

 

• Jste-li tím, koho hledáme, nebo 
někoho takového znáte, ozvěte se

 • Podělte se s námi o vaše 
vzpomínky

 
• Vyprávějte nám

 
• Pomozte nám s naším 
výzkumem a kontaktujte nás:

 

 

 

Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU,

 

Arna Nováka 1, 602 00 Brno

 

Sekretariát: tel. 549 49 7437 (po-čt 11:00-13:00)

 

Mgr. Pavel Skopal, PhD. : tel. 732 156 999

 

 Mgr. Lucie Česálková, PhD. : tel. 732 550 097

 

Mgr. Luděk Havel: tel. 723

 

885

 

469

 

Projekty a poradenství k žádostem z 
dotačního programu

ZELENÁ ÚSPORÁM  www.svedasro.cz

NEPLAŤTE ZA ELEKTŘINU, VYROBTE SI VLASTNÍ !

Zajistíme pro vás:
- kompletní vyřízení všech povolení
- dodávku a montáže elektrárny na klíč
- revize a uvedení do provozu
- záruční a pozáruční servis
- až 100% financování
- až 100% pojištění rizik

Buďte součástí projektu čerpání zeleného bonusu. 
Pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu a nejen 
ušetříte ale i vyděláte desítky tisíc ročně!

Více informací na Monika Štikarovská - 605 575 265

JAZYKOVÉ KURZY

www.adispa.cz

 JŠ Adispa - Dr. Kozáková,

Podlipná 19, 620 00 Brno

 tel. 545 220 060, 608 746 133

„Pohádkové krajinky
   ze sukulentních rostlin"

od 12. do 28. března 2010

Brno–Bystrc, Zahradní 
centrum Čtyřlístek, 
Bystrcká 40 (vedle OBI, 
snadné parkování, u 
zastávky Kamenolom 
tram. 1, 3 a 11)

VÝSTAVA SUKULENTŮ
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