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TJ Brno-Dvorska, stárci a stárky Vás srdeènì zvou na

DVORSKÉ HODY
Sobota 28. srpna 2010 ve 20.00 hod. pøedhodová zábava – hraje skupina MODUL

Nedìle 29. srpna 2010 ve 14.00 hod. prùvod krojovaných
ve 20.00 hod. hodová zábava
hraje kapela Zla�anka z Kobylnic
areál dostihového závodištì ve Dvorskách

Program: pátek  25.6.2010   od 17.00 hod. Zvaní na hody v obci

                                    sobota 26.6.2010

              13.30 hod.  Požehnání hodù u kaple Panny Marie

                   14.00 hod.  Prùvod krojovaných obcí a odpolední

                         taneèek ve dvoøe Sdružení Práh

                   20.00 hod.  Veèerní zábava dvùr Sdružení Práh

Sbor dobrovolných hasièù Brnìnské Ivanovice, Jahodová 5

poøádá v sobotu 26.èervna 2010

„Netradièní hasièské hody“

     Trasa prùvodu: Jahodová, Pastevní, Kaštanová, Ivanovické námìstí, Tuøanská, Zezulová

                                           a dvùr Sdružení Práh

        Srdeènì zvou hasièi Brnìnské Ivanovice a krojované páry

Sbor dobrovolných hasièù Holásky a stárci  Vás srdeènì zvou na tradièní

Bartolomìjské hody 
20. srpna 2010 od 20:00 hod.  Pøedhodová zábava 
21. srpna 2010 od 13:00 hod.  Zvaní obèanù mìstské èásti na hody 
                        od 20:00 hod.  Hodová zábava – hraje Bivojanka
22. srpna 2010  v  10:00 hod.  Polní mše svatá – høištì pøi ul. Javorová 
                             14:00 hod.  Prùvod stárkù – od Restaurace pod Lípami

 Po prùvodu posezení u hudby
 na høišti pøi ul. Javorová v Holáskách

   Jedna z nejvýznamnějších osobností naší i světové kultury, akademický malíř
a restaurátor Vladimír Terš oslavil 6. května 2010 v plné svěžestí a s tvůrčím elánem 90 
roků. Byl jedním z hlavních restaurátorů a zachránců Slovanské epopeje před jejím 
umístěním v zámku v Moravském Krumlově. Je jedním ze slavných rodáků z Tuřan, kde  
byl také po roce 1989 prohlášen Čestným občanem.
     Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Po ukončení studií přesídlil na 
vyzvání svých profesorů z Prahy do Opavy, aby pomohl zachránit válkou zničené památky 
v tomto kraji. Namaloval zde mnoho vynikajících obrazů. Zejména zde jako restaurátor 
zachránil a také objevil významné gotické fresky z doby Karla IV. a dokonce i autora těchto 
fresek. Pracoval hlavně jako restaurátor i jinde na Moravě, v Čechách a na Slovensku, ale 
také ve Francii, Německu, Anglii aj. Jeho bratr a souputník, též tuřanský rodák, je  
vynikající akademický malíř Rudolf Kundera, Čestný občan města Brna, který před II. 
světovou válkou odešel do Francie, kde  v roce 2005 zemřel.
      Ak. malíř Vladimír Terš žije a stále pracuje více než padesát roků ve Slezsku. Střídavě
v Opavě a Hradci n. Moravicí, kde se usadil se svou rodinou natrvalo a hluboce se svým 
dílem zapsal nejen do historie Slezska, ale i České republiky. Česká televize o něm natočila 
již v roce 2005 dokumentární film pod názvem Moje obrazy jsou dílem staletí.

PhDr. Vlasta Svobodová, CS., MgA.

Akademický malíř a restaurátor 

VLADIMÍR TERŠ – RODÁK Z TUŘAN
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OTÁZKY PRO STAROSTU

Tentokrát jsme panu 
starostovi sami položi-
li nìkolik otázek a tady 
jsou jeho odpovìdi, 

1. V našem zpravodaji 
již v øíjnu 2007 jste 

psal o dopravní situaci na ul. Sokolnické 
a o vybudování pøechodù na této ulici. 
Je kvìten 2010 a obèané se poøád ptají: 
„Kdy se koneènì doèkáme pøechodu na 
ul. Sokolnická?“
Situace kolem vybudování pøechodu se 
ukázala složitìjší, než jsme si v poèátku 
pøedstavovali. Bylo nutno zkoordinovat 
projektovou dokumentaci tak, aby s ní 
souhlasily všechny dotèené orgány. 
Projekt je v souèasné dobì hotov a nyní 
probíhá územní a souèasnì i stavební 
øízení. Po vydání územního souhlasu
a stavebního povolení budeme akci 
realizovat. V souèasné dobì již vyzvala 
RMÈ stavební firmy k podání nabídek na 
realizaci tak, abychom po dokonèení 
povolovacího procesu byli schopni
v krátké dobì vybrat firmu, která bude 
akci realizovat. Doufám, že nejpozdìji na 
podzim tohoto roku bude stavba pøecho-
du vèetnì nových zastávek MHD realizo-
vána.

2. Je už pøipraveno øešení køižovatky ulic 
Kaštanová, Popelova a Vino-hradská?
A kdy dojde k realizaci?
Celá akce je øešena v rámci investièních 
akcí mìsta Brna. V souèasné dobì se 
dokonèují projekty jednak na stavební 
úpravy køižovatky (její rozšíøení vèetnì 
zálivù pro MHD) a jednak na vybudování 

svìtelného signalizaèního zaøízení (se-
maforu). Zároveò probíhají jednání
s majitelem soukromých pozemkù, po-
tøebných pro rozšíøení, o smìnì tìchto 
pozemkù za jiné pozemky mìsta. 
Dokonèení potøebných „formalit“ vèetnì 
vydání stavebního povolení pøedpoklá-
dám ještì v letošním roce a realizaci
v roce 2011. 
Køižovatka bude øešena jako prùseèná
s tím, že semafory budou elektronicky 
spojeny s výstražnou signalizací železniè-
ního pøejezdu tak, aby pøed pøíjezdem 
vlaku bylo umožnìno bezpeèné uvolnìní 
køižovatky.

3. Doèkají se vùbec nìkdy obèané ul. 
Farní vybudování kanalizace a kdy se 
mohou tìšit na kanalizaci obèané 
Dvorsk?
Nejenom obèané ulice Farní, ale i obèané 
dalších tøinácti ulic by se mìli doèkat 
zahájení tak dlouho oèekávané rekon-
strukce kanalizace v Tuøanech. Situace 
byla pøed dvìma lety hodnì dramatická 
v tom, že kvùli nezajištìní projektové 
dokumentace v døívìjších letech hrozilo, 
že žádné práce za peníze z evropských 
fondù nebude možné provádìt. Toto se 
podaøilo napravit a v souèasné dobì je 
dokonèena projektová dokumentace 
pro stavební povolení a dokonèuje se 
projekt na komplexní opravu všech ko-
munikací po provedení kanalizace. 
Rekonstrukce kanalizace v Tuøanech je 
souèástí investièní akce mìsta Brna za 
více než 1 miliardu Kè, na kterou žádalo 
mìsto evropské dotace. Žádost byla již 
schválena na Ministerstvu životního 
prostøedí a nyní smìøuje k posouzení k 
Evropské komisi v Bruselu. V pøípadì 
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schválení v Evropské komisi musí mìsto 
do jednoho roku od schválení zaèít
s realizací. Moudøejší tedy budeme po 
prázdninách, kdy bychom chtìli obèany 
na besedì podrobnì seznámit s tím, co 
nás od pøíštího roku èeká.
V Tuøanech by se tedy mìly práce roz-
bìhnout v roce 2011. Pro Dvorska ne-
chala mìstská èást vypracovat projekto-
vou dokumentaci pro územní øízení.
V souèasné dobì je toto územní øízení 
pøed dokonèením, vydání územního 
rozhodnutí pøedpokládáme v èervenci 
2010. Pak mìstská èást zažádá investièní 
odbor Magistrátu mìsta Brna o vypraco-
vání investièního zámìru na vybudování 
kanalizace. I v pøípadì bezkolizního pro-
jednání v orgánech mìsta nelze poèítat
s realizací pøed rokem 2014. První krok 
na dlouhé cestì však již byl uèinìn. I zde 
se projevilo, že od roku 2000 (od odcho-
du starostù Medka a Šnajdra) vedení 
mìstské èásti nezajiš�ovalo projektovou 
dokumentaci na dokonèení kanalizace
v naší MÈ. „Setrvaèností“ tak byla dokon-
èena kanalizace v Holáskách. Budování 
kanalizace z pøedchozích dotací EU, kdy 
probìhlo napø. vybudování kanalizace
v Líšni, nemohlo být pro projektovou 
nepøipravenost realizováno. 

4. Dostat se na tuøanskou poštu je zvláš-
tì pro starší obèany velký problém. 
Dojde k jejímu pøestìhování do prostor 
po spoøitelnì?
Tady jen struènou odpovìï – ano, je 
poèítáno s tím, že na podzim tohoto roku 
se naši obèané doèkají nové bezbariéro-
vé poboèky Èeské pošty v rekonstruova-
ných prostorách po Èeské spoøitelnì, 
vèetnì nového bankomatu, který v naší 
MÈ chybí.

5. Cyklisté již netrpìlivì èekají na cyklos-
tezku mezi Tuøany a Chrlicemi. Tak kdy?
Dokonèení cyklostezky bude v èervnu 
2010. Dle mého názoru se jedná spíš
o chodník, než o cyklostezku. Vzhledem
k velkému množství inženýrských sítí
a nepøístupnému terénu bylo nesmírnì 
obtížné v tomto prostoru najít místo pro 
vybudování alespoò nìjakého propojení 
mezi obìmi mìstskými èástmi. Jak se 
cyklostezka osvìdèí v praxi, ukáže až èas. 
Další dokonèovanou cyklostezkou na 
území naší mìstské èásti je cyklostezka 
od ulice Kaštanová podél Svitavy až
k mostu pøes dálnici D 2 v Holáskách, kde 
se napojí na stávající cyklostezku do 
Pøízøenic a Modøic. Má být dokonèena na 
podzim tohoto roku po vybudování lávky 
pøes Svitavu.

6. Jsou pøipraveny nìjaké investièní 
akce na rok 2011 a další?
Ještì v letošním roce chceme zahájit 
budování dìtského høištì pro starší dìti 
za základní školou na Mìš�anské. Mìl by 
zde vzniknout plácek pro kopanou, bas-
ketbal, lezecká stìna, stùl pro stolní 
tenis, náøadí pro posilování, ale i klidné 
místo pro odpoèinek. 
V letošním nebo nejpozdìji v pøíštím 
roce budou provedeny práce na obnovì 
krajinné zelenì v k.ú. Tuøany – podrob-
nosti najdete na jiném místì v tomto 
vydání Listù, projekènì se zpracovává 
totéž pro Holásky a chceme zajistit pro-
jekt i pro Dvorska.
V letošním roce chystáme ještì zpraco-
vání projektù na opravu zbylé èásti budo-
vy Tuøanské námìstí 3 (pekárna), úpravy 
dvora radnice.
Mìstská èást byla také úspìšná v soutìži 

Z RADNICE
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ostatních mìstských èástí pøi pøedkládá-
ní projektù do  Integrovaného programu 
rozvoje mìsta (IPRM). Ze tøí podaných 
projektù odborná komise doporuèila
a Zastupitelstvo mìsta Brna schválilo dva 
projekty, a to nadstavbu a rekonstrukci 
základní školy Mìš�anská za 16,8 mil. Kè 
a novostavbu víceúèelové haly (tìlocviè-
ny) pøi ulici Hanácká za 28 mil. Kè. 
Finanèní prostøedky na tyto akce jsou 
financovány z 85 % z evropských fondù, 
zbytek pùjde z rozpoètù JM kraje a mìsta 
Brna. Pøedpokládaná realizace je v le-
tech 2011 až 2014.

7. Blíží se léto, tak se nabízí otázka – co 
koupalištì v Tuøanech? Bude možný 
jeho provoz?
Zatím ne. Projekt rekonstrukce koupališ-
tì byl tøetím projektem podaným do 
IPRM. Vzhledem k tomu, že jedním
z podstatných kritérií pro hodnocení byla 
celoroèní využitelnost, nezískal dosta-
teèné množství bodù. 
Pøesto o obnovení provozu koupalištì 
usilujeme. Bìhem tohoto volebního 
období se podaøilo vykoupit všechny 
soukromé pozemky pod koupalištìm do 
majetku mìsta a na žádost Rady mìstské 
èásti souhlasila Rada mìsta Brna s vypra-
cováním investièní zámìru na vybudová-
ní koupalištì. Tento investièní zámìr byl 
dokonèen a je v souèasné dobì projed-
náván v komisích rady mìsta Brna a poté 
ho bude posuzovat Rada mìsta Brna. Vše 
záleží na tom, jak se souèasná napjatá 
situace s finanèními zdroji projeví na 
dalším postupu pøípravných prací. 

8. Využila naše MÈ èerpání penìz z fon-
dù EU?

Mìstské èásti mají omezenou právní 
subjektivitu a tudíž všechny žádosti
o peníze z fondù EU musí probíhat pøes 
Radu a Zastupitelstvo mìsta Brna.
Z evropských fondù by mìla být v násle-
dujících letech financována rekonstruk-
ce kanalizace v Tuøanech, obnova krajin-
né zelenì, nadstavba ZŠ a novostavba 
víceúèelové haly. Celková hodnota všech 
tìchto akcí je cca 250 – 300 miliónù Kè. 
Bez aktivní spoluúèasti MÈ a spolupráce 
s mìstem by samozøejmì žádná z tìchto 
akcí pøipravena nebyla. 
Kromì evropských fondù byla naše MÈ
v loòském roce úspìšná i v žádosti
o dotaci na Ministerstvu vnitra na poøíze-
ní nového požárního vozidla pro JSDH 
Holásky. Využitím dotace a díky i další 
dotaci z JM kraje a mìsta Brna budou 
naši hasièi do konce tohoto roku vyzbro-
jeni novým vozidlem.

9. Je nìco nového ohlednì výstavby
v Holáskách v lokalitách U potoka
a Vinohrad?
Výstavba v lokalitì U potoka i v lokalitì 
Vinohrad je dle mých informací na mrt-
vém bodì. Mìstu Brnu se nepodaøilo 
vykoupit pozemek nutný pro komunikaè-
ní napojení celé lokality, a tak finanèní 
prostøedky urèené v letošním rozpoètu 
mìsta Brna na vybudování infrastruktu-
ry budou pravdìpodobnì využity pro 
jiný projekt pro rozvoj bydlení v mìstì 
Brnì. Rovnìž tak nemám zprávy, že by  
soukromý investor v souèasné dobì 
vyvíjel nìjakou aktivitu pro získání dal-
ších pozemkù, ani nezažádal o územní 
øízení.

10. Pane starosto, po naší MÈ jsou slyšet 

hlasy, že tato "sestava" na radnici nic 
neudìlala. Já si to nemyslím, jen dobøe 
vím, že o tom co udìláte, na sebe nepì-
jete chvalozpìvy, ale berete to jako svoji 
práci. Øeknìte mi tedy, jak jste Vy spo-
kojen se zde žijícími obèany.

Tato otázka je nejtìžší ze všech. 
Odpovìï na Vaši otázku je ano, jsem 
spokojen.  Jsem rád, že místní obèané 
mají zájem o dìní v naší mìstské èásti, že 
se zde najde velké množství lidí, kteøí se 
bez nároku na jakoukoliv odmìnu starají 
o kulturní, spoleèenský a sportovní život, 
jsem rád, že se po poèáteèních rozpacích 
podaøilo nastartovat i spolupráci drtivé 
vìtšiny zastupitelù. Hry na koalici a opo-
zici ponechme pro „velkou“ politiku
a snažme se všichni ze všech sil zpøíjem-
nit si bìžný každodenní život v naší mìst-
ské èásti. 
Pokud se týká první èásti otázky o tom, co 
se udìlalo nebo neudìlalo, to posoudí 
nejlépe lidé ve volbách. Práce na radnici 
je vzhledem k délce investièního procesu 
v mìstì Brnì bìhem na dlouhou tra�. Od 
prvotního podnìtu pøes provìøovací 
studie a projekèní práce až k prosazení 
akce do rozpoètu mìsta uplynou nejmé-
nì ètyøi roky. 
Pokud však nastoupíte na radnici a vy-
zvete písemnì bývalé vedení radnice, 
aby vám pøedali veškerou agendu a sdìli-
li, jaké akce jsou rozpracovány a nachys-
tány k realizaci a nedoèkáte se odpovìdi, 
je vám jasné, že nebylo co sdìlit. Jedinou 
akcí byla rozdìlaná rekonstrukce radnice 
a v šuplíku nezaplacená faktura za opra-
vu objektu Tuøanská 12 za 1,3 mil. Kè, 
kterou jsme museli v roce 2007 uhradit
z rezervního fondu. 

I pøesto se podaøilo za toto volební obdo-
bí realizovat nìkolik akcí, napø. generální 
opravy dvou mateøských školek v Brnìn-
ských Ivanovicích a Dvorskách (o prázd-
ninách zde probìhne ještì rekonstrukce 
soc. zaøízení), vybudování dìtského 
høištì pro veøejnost a dìti ze ZŠ 
Dvorecká, výmìna zanedbaných pøípo-
jek na ZŠ Požární  (kanal izace),  
Mìš�anská (pøípojka elektro) a Dvorecká 
(kanalizace a voda), vybudování semafo-
ru pøed radnicí, úprava plochy na 
Tuøanském námìstí, dokonèení oprav 
radnice vèetnì nového výtahu, vybudo-
vání kulturnì-spoleèenského centra
a zateplení dvorní fasády.
Další práce budou realizovány letos – 
pøemístìní pošty, dokonèení oprav byto-
vého domu na ul. Pastevní (po loòské 
opravì støechy bude letos provedena 
oprava fasády), zaèneme budovat nové 
høištì pro starší dìti a mládež na ul. 
Mìš�anské, dokonèíme výmìnu oken na 
zdravotním støedisku. O vìtších akcích 
jsem již hovoøil, ty jsou nachystány na 
další roky.
Po projekèní stránce máme nachystáno 
zateplení a opravu MŠ Holásecká a ještì 
letos pøipravíme projekty na opravu 
pekárny a úpravy dvora radnice.
Tolik alespoò ve struènosti. Jako poslední 
poznámku k obèanùm naší MÈ si dovo-
lím øíct, že nás mrzí menší úèast na bese-
dách s obèany a na zasedáních zastupi-
telstva, kde mohou obèané sdìlit své 
poznatky a podnìty pro další práci radni-
ce. Se svými starostmi mohou kdykoliv 
pøijít i na radnici, žádná koule na klice od 
dveøí ke starostovi a místostarostce již 
toto volební období není.  

Z RADNICE
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Rada na 95. schùzi dne 24. 3. 2010:

- Souhlasila s obsahem návrhu investiè-
ního zámìru „Rekonstrukce koupalištì 
v Tuøanech“ pøedloženého Odborem 
investièním MMB,

- nesouhlasila s umístìním stavby pøi ul. 
Jahodové nazvané Velkoobchod 
bezlepkových potravin na pozemku 
p.è. 1316/10,

- souhlasila s návrhem zástavby v lo-
kalitì mezi ul. Myslivecká a Sokolnická 
nazvané Zástavba rodinnými domy 
Mariánské dvorky za tìchto pøedpo-
kladù: a) investor zpracuje detailní 
etapizaci výstavby a uvádìní jednotli-
vých stavebních objektù do užívání
a tento harmonogram pøedloží pøed 
podáním žádosti o vydání územního 
rozhodnutí RMÈ k odsouhlasení, b) 
investor k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí  pøedloží  p lánovací  
smlouvu uzavøenou s mìstem Brnem 
prostøednictvím Odboru majetkového 
MMB, pop. stanovisko tohoto odboru, 
že uzavøení plánovací smlouvy 
nepožaduje,

- seznámila se s obsahem územního 
rozhodnutí na umístìní stavby naz-
vané „Bytová zástavba Brno-Chrlice“
v lokalitì Žlíbky – Ovèírny a požaduje 
pøed zahájením stavebního øízení 
pøedložit k odsouhlasení návrh plánu 
organizace  výstavby,  ze jména 
dopravních tras na staveništì s návrhy 
opatøení k vylouèení staveništní 
dopravy smìøující do ul. Chrlické a 
Moravské,  ukládá ÚMÈ podat 
stavebnímu úøadu ÚMÈ Brno-Chrlice 
žádost o zaøazení MÈ Brno-Tuøany do 
okruhu úèastníkù stavebního øízení,

- nesouhlasí s umístìním RD na 

Z JEDNÁNÍ RMÈ A ZMÈ pozemku p.è. 4665, k.ú. Tuøany dle 
pøedloženého návrhu bez øešení 
dopravního napojení, požaduje 
doplnit návrh o komplexní øešení 
dopravy na komunikaci ve spojnici 
ulice Myslivecké a Sokolnické jako 
budoucí nové ulice vèetnì organizace 
dopravy, odstavných a parkovacích 
stání, výhyben, napojení lokality na 
sítì techn. vybavení a po dopracování 
požaduje návrh znovu projednat 
v komisi stavební, rozvoje a správy 
majetku a pøedložit Radì k vyjádøení,

- nesouhlasí s umístìním reklamních 
ploch na ul. Špirková na zábradlí ve 
správì BKOM,

- schválila pøerušení provozu MŠ v pù-
sobnosti MÈ v mìsících èervenec a sr-
pen 2010,

- schválila pronájem nebytových prostor 
v objektu Tuø. námìstí 3 a pøilehlého 
dvora Èeské poštì po provedení 
stavebních úprav,

- neschválila snížení nájemného za 
užívání èásti støechy ZŠ Požární 
spoleèní Vodafone,

- schválila výpùjèku èástí tuøanského 
kroje mìstu Modøice pro výstavu krojù 
z okolí Brna,

- schválila uzavøení smlouvy na celoroè-
ní údržbu ploch veøejné zelenì a letní 
údržbu místních pìších komunikací
v  MÈ s  uchazeèem Mart inem 
Minksem,

Rada na 96. schùzi dne 7. 4. 2010:

- uložila ÚMÈ požádat Odbor dopravy 
MMB o zpracování investièního 
zámìru na prodloužení vozovky na ul. 
Zezulová, vè. zpevnìní parkovacích 
stání,

- schválila text vyzývacího dopisu na 
výbìr zhotovitele stavebních úprav 

budovy Tuø. nám. 3,
- schválila zajištìní zadávacího øízení na 

nákup cisternové automobilové 
støíkaèky pro JSDH Holásky.

Rada na 97. schùzi dne 21. 4. 2010:

- doporuèila ZMÈ souhlasit se zmìnou 
ÚPmB v k.ú. Dvorska podél potoka 
Dunávka z plochy ZPF na plochu BP,

- projednala závìreèný úèet MÈ Brno-
Tuøany za rok 2009,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory TJ Brno-Dvorska ve výši 2 500 
Kè na zajištìní Dìtského dne ve 
Dvorskách, TJ Holásky ve výši 45 000 Kè 
na zajištìní provozu v roce 2010, SK 
Tuøany ve výši 45 000 Kè na zajištìní 
provozu v roce 2010, Církvi èeskoslo-
venské husitské ve výši 20 000 Kè na 
opravu nátìrù oken, revizi hromosvo-
dù a elektroinstalce,

- schválila zpracování studie Novostavby 
tìlocvièny (víceúèelové haly) v areálu 
TJ Sokol Brno-Tuøany dle nabídky firmy 
MUSIL, HYBSKÁ, arch. ateliér s.r.o.

- schválila vypracování projektové 
dokumentace pro rekonstrukci soc. 
zaøízení v MŠ Zapletalova Ing. Juøíèkem 
za cenu 25 000 Kè,

- schválila pøijetí fin. daru ve výši 10 tis. 
Kè od  spol. Alfa-HELICOPTER na 
Dìtský den 30.5.2010,

- jmenovala hodnotící komisi a komisi 
pro otevírání obálek s nabídkami na 
výbìr zhotovitele staveb. úprav 
budovy Tuø. nám. 3 ( Ing. Dorazil, Ing. 
Petrás, Ing. Harašta, CSc., Zd. Svoboda, 
Ing. Gallová).

Rada na 98. schùzi dne 5. 5. 2010:

- souhlasila s odstoupením M. Moty-
èkové z funkce vedoucí ekonomického 
odboru (zástup za MD) a jmenovala 
Ing. Radku Svaèinovou do funkce 

vedoucí ekonomického odboru MÈ 
(zástup za MD),

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory TK Tuøany ve výši 30 000 Kè na 
zajištìní provozních nákladù,  SDH Br. 
Ivanovice ve výši 3 000 Kè na zajištìní 
Soutìže hasièské dovednosti, Øímsko-
katolické farnosti u kostela Zvìstování 
Panny Marie v Tuøanech ve výši 50 000 
Kè na rekonstrukci krovù a støechy 
ambitù v areálu kostela,

- schválila nabídku firmy SIDESTAV na 
stavební úpravy objektu Tuø. nám., 3 za 
cenu 2 967 185 Kè (s DPH),

- schválila nabídku Brnìnských komuni-
kací na provádìní techn. dozoru 
investora staveb. úprav objektu Tuø. 
nám 3,

- schválila poøádání kult. poøadu Den 
dìtí na sokolovnì dne 30. 5. 2010
a zakoupení odmìn do soutìží v cenì
5 000 Kè.

Rada na 99. schùzi dne 19. 5. 2010:

- uložila ÚMÈ požádat Odbor technic-
kých sítí MMB o zahájení pøípravných 
prací na zpracování inv. zámìru na 
doplnìní veøejného osvìtlení na ul. 
Nenovické,

- souhlasila se zásahem do ploch 
významné zelenì dle obecnì závazné 
vyhl. v souvislosti s rekonstrukcí 
komunikací po Tuøanských stokách,

- souhlasila s obesláním zhotovitelù
k podání nabídky na realizaci stavby 
p øe c h o d u  p ro  c h o d c e  n a  u l .  
Sokolnická,

- schválila poskytnutí veøejné finanèní 
podpory Moravského rybáøského 
svazu ve výši 5 000 Kè na zajištìní 
dìtských rybáøských závodù, SK Tuøany 
ve výši 8 000 Kè na mezinárodní turnaj 
v kopané pro starší pøípravky, Èeskému 
zahrádkáøskému svazu ve výši 10 000 

Z RADNICE
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Kè na nákup a montáž tlakové nádoby 
na vodu, výmìnu okapù a jejich 
pøeskládání,

- schválila úpravu zastávky MHD na 
Ivanovickém nám.,

- doporuèila ZMÈ souhlasit s návrhem 
obecnì závazné vyhlášky mìsta Brna
o místním poplatku za provoz systému 
shromažïování, sbìru, pøepravy, 
tøídìní, využívání a odstraòování 
komunálních odpadù.

Zastupitelstvo na 24. schùzi
dne 29. 4. 2010:

- schválilo závìreèný úèet MÈ za rok 
2009:

a) souhlasilo s celoroèním hospodaøením 
a finanèním vypoøádáním MÈ za rok 
2009, a to bez výhrad,

b) schválilo závìreèný úèet MÈ za r. 2009 
zahrnující:
- celkové pøíjmy ve výši 34 423 tis. Kè
- celkové výdaje ve výši 36 943 tis. Kè
- rozdíl mezi pøíjmy a výdaje ve výši
  2 520 tis. Kè je kryt zapojením FRR
- zdroje po finanèním vypoøádání ve                 

          výši  8 019 tis. Kè
-  celkový výsledek hospodaøení za  

    bìžný rok k 31. 12. 2009 ve výši
   6 382 tis. Kè
- stav fondu rezerv a rozvoje k 31. 12.  

         2009 ve výši 1 273 699 Kè
- stav sociálního fondu k 31.12.2009
   ve výši 1 731 Kè

c) schvaluje výsledky hospodaøení 
pøíspìvkových organizací zøízených MÈ 
za r. 2009 a rozdìlení jejich hospodáø-

ského výsledku za r. 2009,
-  schválilo poskytnutí veøejné finanèní 

podpory ve výši 45 000 Kè SK Tuøany na 
provoz klubu v r. 2010,

-    nesouhlasilo se zmìnou ÚP na pozem-
cích p.è. 117/1 a 117/2 k.ú. BI ze 
stávající stabilizované plochy ZPF s 
objekty pro rodinnou rekreaci na 
návrhovou plochu SV – plocha pro 
výrobu a služby,

-  souhlasilo se zmìnou ÚPmB v k.ú 
Dvorska podél potoka Dunávka z 
plochy ZPF s objekty pro rekreaci na 
plochu BP – pøedmìstské bydlení,

- souhlasilo se zmìnou ÚPmB na 
pozemku p.è. 173/1 k.ú. Dvorska ze 
stávající územní rezervy pro komunika-
ci na návrhovou plochu pro bydlení,

- souhlasilo s pøedloženým návrhem 
obecnì závazné vyhl., kterou se mìní a 
doplòuje Statut mìsta Brna a souhlasi-
lo s tím, aby Magistrát mìsta Brna 
zajiš�oval náhradní péèi o zvíøe dle 
zákona na ochranu zvíøat proti týrání,

- souhlasilo s pøedloženým návrhem 
obecnì závazné vyhl., kterou se 
doplòuje Statut mìsta Brna ve vìci 
vyhlášení místního referenda,

-  souhlasilo s pøedloženým návrhem 
obecnì závazné vyhl. o zákazu požívání 
alkoholu na veøejných prostranstvích, 
navrhlo stanovení veøejných pro-
stranství v MÈ, na kterých je zakázáno 
požívání alkoholických nápojù a na 
kterých se v dobì konání akcí zákaz 
požívání  a lkohol ických nápojù 
nevztahuje.

název hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

ODS 629 22,7 150 18,9 146 24,8 141 22,5 153 20,2 39 21,9
ÈSSD 605 21,9 190 24,0 110 18,7 121 19,3 135 17,8 49 27,5
TOP 09 525 19 127 16,0 109 18,5 114 18,2 148 19,5 27 15,2
Vìci veøejné 337 12,2 75 9,5 77 13,1 78 12,4 89 11,7 18 10,1
KDU-ÈSL 246 8,9 60 7,6 34 5,8 56 8,9 86 11,3 10 5,6
KSÈM 209 7,6 65 8,2 35 5,9 53 8,5 34 4,5 22 12,4
Str. práv obè. Zemanovci 128 4,6 49 6,2 21 3,6 20 3,2 35 4,6 3 1,7
Suverenita 74 2,7 25 3,2 21 3,6 9 1,4 17 2,2 2 1,1
Strana zelených 73 2,6 16 2,0 13 2,2 15 2,4 26 3,4 3 1,7
Moravané 28 1 4 0,5 7 1,2 6 1 11 1,5 0 0
Èeská pirátská 26 0,9 12 1,5 4 0,7 4 0,6 6 0,8 0 0
DSSS 22 0,8 7 0,9 8 1,4 3 0,5 3 0,4 1 0,6
Strana svob. obèanù 16 0,6 4 0,5 1 0,2 2 0,3 8 1,1 1 0,6
Pravý blok 15 0,5 3 0,4 2 0,3 4 0,6 4 0,5 2 1,1
Obèané 8 0,3 5 0,6 0 0 1 0,2 2 0,3 0 0
ÈSNS 3 0,1 1 0,1 1 0,2 0 0 1 0,1 0 0
Koruna èeská 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

Volební úèast              
celkem/% 2945 71,2 793 72,1 589 70,5 627 69,1 758 74,3 178 64,5

DvorskaTuøany II
341Volby  2010 339

Holásky Tuøany I
340

Br. Ivanovice

Celkem 338
Okrsek

342

V naší mìstské èásti získaly hlasy tyto politické strany nebo

 volební uskupení. Jsou setøídìné podle poètu získaných hlasù celkem.

PARLAMENTNÍ VOLBY 2010

Veøejné zasedání zastupitelstva MÈ Brno-Tuøany

24. 6. 2010 v 18 hodin v prostorách radnice

Z RADNICE

ZVÝŠENÍ SAZBY DANÌ Z NEMOVITOSTÍ

Vìtšinu poplatníkù danì z nemovitostí 
pøekvapila výše platby uvedená letos na 
doruèené složence. Zvýšení danì má na 
svìdomí zákon 362/2009 Sb., kterým se 
mìní základní sazby za metr ètvereèní - u 
rodinných domù, bytù a stavebních 
pozemkù se zvedly z jedné koruny na 
dvì. Od zdaòovacího období roku2010 
dochází ke zvýšení vìtšiny sazeb danì z 
nemovitostí, a tedy ke zvýšení daòové 
povinnosti témìø u všech poplatníkù 
této danì v celé republice, nikoliv pouze 
v naší mìstské èásti. Toto zvýšení se 
nevztahuje u pozemkù na sazby pro 

ornou pùdu, chmelnice, vinice, zahrady, 
ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a 
rybníky a výjimkou jsou také stavby slou-
žící pro ostatní podnikatelskou èinnost.

Upozornìní: 
V roce 2010 byly ukonèeny pozemkové 
úpravy v katastrálním území Dvorska. 
Majitelé pozemkù, kterých se tato po-
zemková úprava týkala, jsou povinni v 
termínu stanoveném zákonem podat  
vyplnìný formuláø Pøiznání k dani z ne-
movitostí správci danì, tj.  FÚ Brno II, 
Cejl 113 (tel. 545 120 111). 
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Z dùvodu èastých stížností na provoz 
malého létání se ve ètvrtek 13.5.2010 
uskuteènila beseda s obèany. Na stížnos-
ti ohlednì obtìžování hlukem z provozu 
malého létání, pøevážnì obyvatel 
Holásek a Brnìnských Ivanovic, odpoví-
dal Ing. Tomáš Plaèek – øeditel tuøanské-
ho letištì. Pøislíbil minimalizovat poèet 
letù malých letadel nad zastavìnou èástí 
naší MÈ, pøevážnì o víkendu, a osobní 
kontrolu dodržování pravidel provozu 
malého létání. 
Pøipravili jsme pro vás malou anketu,
z jejíž výsledkù bychom chtìli zjistit, zda 
došlo k nìjaké nápravì. Pan øeditel 

Plaèek pøislíbil úèast na další besedì 
zhruba za dva mìsíce, na které bychom 
výsledky ankety vyhodnotili.
Obèané, kteøí se chtìjí k dané vìci       
vyjádøit, mohou své odpovìdi posílat    
e-mailem   nebo písemnì 
pøedat svou odpovìï na podatelnì ÚMÈ 
Brno-Tuøany nebo vhodit do schránky 
MÈ, ZŠ Holásky, ZŠ Mìš�anská, restaura-
ce Pod lipami – Holásky,  prùjezd na 
Tuøanském nám. 1 (naproti vchodu na 
poštu) do konce mìsíce èervence 2010. 

info@turany.cz

MALÉ LÉTÁNÍ

V bøeznu 2009 byl autorizovaným pro-
jektantem územních systémù ekologické 
stability (ing. Martin Beneš) zpracován 
realizaèní projekt skladebných èástí - 
ÚSES (územních systémù ekologické 
stability) v k.ú. Tuøany, který je nezbyt-
ným podkladem pro podání žádosti
o finanèní prostøedky z Operaèního pro-
gramu MŽP.
I pøes velmi složité finanèní podmínky, 
jejichž dùsledkem byl historicky nejnižší 
objem pøidìlených dotací z Operaèního 
programu osy 6, oblast podpory 6.3. – 
Obnova krajinných struktur, byl projekt  
realizace skladebných èástí - ÚSES vy-
hodnocen, jako vysoce kvalitní a byla na 
jeho realizaci pøidìlena  èástka 5 249 754 
Kè.
Za výše uvedenou finanèní èástku bude 
provedena výsadba krajinné zelenì
v celkem devíti lokalitách. 
Výsadba keøù a stromù bude provedena 
do pøipravené pùdy, pokud bude trávník 
založen vèas, mohou být døeviny vysaze-
ny do nìj. Podle termínu výsadeb bude 
upravena technologie prací a zvolena 
expedièní úprava rostlinného materiálu. 
Vysazované døeviny byly zvoleny dle 
vymezených STG (skupiny typù geobio-
cénù). 
Minimální velikost pro soliterní stromy je 
stanovena od 175-200 cm (obvodem 
kmínku od 8-10 do 14-16cm) dle jednot-
livých druhù døevin. Velikost výsadbové-
ho materiálu byla zvolena s ohledem na 
zkušenosti s obdobnými výsadbami.
Pro další výsadby stromù bude použit 
materiál v kvalitì bìžnì používané – 

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENÌ V k.ú. TUØANY

tøíleté až ètyøleté sazenice stromkù, 
jedenkrát školkované (2/1). Jde o materi-
ál dostateènì vyzrálý s odpovídajícím 
koøenovým systémem.
Výsadby stromù budou doprovázet vý-
sadby keøù, jejichž funkcí je vytvoøit 
okrajový pláš� a rovnìž podpoøí vývoj 
lemových - ekotonových spoleèenstev
a podrostu.
                   
Cílem realizovaných krajinných úprav je 
posílení ekologicko stabilizaèní funkce 
øešeného území, zvýšení biodiverzity 
území a v neposlední øadì významnì 
pøispìje k udržení krajinného rázu, který 
byl v minulosti negativnì ovlivnìn zemì-
dìlskou velkovýrobou a snahou umis�o-
vat výrobní a prùmyslové areály v jižní 
èástí Brnìnské aglomerace. Tyto snahy 
pøetrvaly až do dnešní doby. V souèasné 
dobì je aktuální hrozba realizace prù-
myslové zóny Tuøany. Pokud by nebyly 
realizovány krajinné úpravy pøed pøípad-
nou realizací této zóny, nebylo by pak již 
možné navrhované projekty uskuteènit
a krajina by se stala pro biotu i obèany 
mìstské èásti zcela neprostupnou.
V pøípadì, že by vybudování výše uvede-
né prùmyslové zóny nebylo schváleno, 
význam navrhovaných krajinných opat-
øení by zùstal zachován. Vzhledem
k tomu, že se jedná o jižní okraj Brnìnské 
aglomerace s akutním nedostatkem 
krajinné zelenì, absencí jejího propojení 
s obytnou zónou a malou pøístupností 
území pro obyvatele i rekreanty.

               Ing. Martin Beneš, Rolencova 47

Ráda bych ještì jednou touto cestou  
podìkovala dvìma žákyním 9.  tøídy ZŠ 
na Mìš�anské ulici, aby se o jejich vzác-
ném èinu dovìdìli i ostatní spoluobèané.
Co se vlastnì stalo? Jeden pátek  jsem se 
zastavila v tuøanské pekárnì pro chleba a 
pøi ukládání horkého chleba do auta mi 
vypadla penìženka i s doklady a plateb-
ními kartami. Naštìstí ji po mém odjezdu 
našly Markéta Èejková a Romana 
Marešová a odnesly ji na obecní úøad, 
aby zajistily její vrácení. To, jak se èestnì 
zachovaly, si zaslouží veøejné podìková-

ní a úctu, tím víc, že se jedná o velmi 
mladé dívky. Dík patøí i jejich rodièùm za 
dobrou výchovu. Mohou na nì být hrdé. 
Ještì jednou díky. 

Eva Jirková

K podìkování se vyslovením veøejné 
pochvaly pøipojuje také vedení Základní 
školy Brno, Mìš�anská 21. K výše uvede-
ným žákyním pøipojuje i jméno žáka 
fotbalové tøídy 7.C  Františka  Žáèka, 
který také potìšil nálezem  penìženky 
jednoho našeho obèana.

Božena Küfhaberová, øeditelka školy

PODÌKOVÁNÍ POCTIVÝM NÁLEZCÙM

INFORMACE

 

Provoz malého létání  - anketa 
 

Bližší urèení místa, ulice, kde se uskuteènilo hodnocení:……………………………………………………………........... 
 

         stejný rozsah létání              snížení provozu 

pracovní dny                  ANO / NE                    ANO / NE 

víkend                  ANO / NE                    ANO / NE 

 

mailto:info@turany.cz
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VÍTÁNÍ DÌTÍ

Na závìr školního roku se jistì tìší žáci 
naší základní školy. Vysvìdèení dostanou 
tentokrát již v pátek 25. èervna, tedy o 3 
dny døív.  Uèitelé tak budou mít dostatek 
prostoru k uzavøení povinné dokumenta-
ce, zhodnocení školního roku a mají 
naplánované vzdìlávací semináøe, na 
nìž nebyl bìhem roku èas.
Pracovní harmonogram uèitelù i žákù 
bude posledních 14 dní v èervnu pestrý. 
Kromì výletù a  exkurzí se bude pro žáky 
konat sportovní den (15. a 16. 6) na TCM 
v Brnìnských Ivanovicích, v úterý 22. 6. 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

probìhne sbìr starého papíru po 
Tuøanech,  støeda 23. 6. pøinese dìtem 
trochu nervozity pøi realizaci školní aka-
demie – dopoledne pro žáky a odpoled-
ne pro rodièe (opìt na školním dvoøe),  
ve ètvrtek  (24. 6.)  pak budou na radnici  
pøijati  a ocenìni nejlepší žáci tøíd a v 
pátek 25. 6. se s žáky 9. tøíd rozlouèí kro-
mì uèitelù paní místostarostka s panem 
starostou.  Rozlouèení opìt probìhne v 
reprezentaèních prostorách tuøanské 
radnice.

Božena Küfhaberová, øeditelka školy

V sobotu 17. dubna 2010 byly slavnostnì 
uvítány tyto dìti :
Natálie Surá,Vít Koudelka, Tobiáš Štìp-
nièka, Eliška Matulová, Karolína 
Hrabálková, Eliška Toužínová, Eliška 
Sázavská, Dominik Sedláèek, Natálie 
Bartlová, Sofie Kunderová, Matìj Klíma, 
Jakub Florián, Matìj Florián, Michal 
Kopøiva, Kristýna Bordovská, Amálie 
Bordovská, Damián Tvarùžek, Martina 
Moržolová, Anna Mesárošová, Barbora 
Marková, Sofie Manolovová, Gabriela 
Šromová, Zuzana Chalupová.
Rodièe i dìti pøivítala paní místostarost-
ka Ing. Vlasta Hrdlíková a pásmo písnièek 
pøipravily  dìti z mateøské školy 
Holásecká. Podìkování za pøíjemný 

prùbìh této slavností akce patøí také 
uèitelkám mateøské školy a èlenkám 
sociálnì zdravotní komise Rady mìstské 
èásti Brno–Tuøany.

matrikáøka Blanka Gärtnerová

DEN DÌTÍ

V nedìli 30. 5. 2010 se uskuteènilo na 
sokolovnì v Tuøanech zábavné odpoled-
ne v rámci oslav Dne dìtí. Poèasí nám 
sice nepøálo, ale dìti pøesto pøišly. Byly 
mimo jiné obdarovány sladkostmi (vý-
borný byl koláè z pekárny Crocus). 
Tombola se nekonala, ale dìti o ni nepøi-
jdou. Na zaèátku školního roku dne 4. 9. 
2010 v 15 h se uskuteèní ve dvoøe radni-
ce sportovní odpoledne s tombolou. 

Podìkování patøí sponzorùm:
p. František Siegl, A.D. Josef Šedivý s.r.o., 
ALFA-Helicopter, spol. s r.o., AUTO-
PYTELA s.r.o., B.A.W.D.F. s.r.o., Borro 
Czech s.r.o., Makro s.r.o., Marketing 
Systems International, spol s r.o., SDH 
Brnìnské Ivanovice, 1. FC, Pekárna 
Crocus – p. Aulehla, Restaurace 
Sokolovna – pí Macinková, Autoškola – 

Navrátil, Nota- Ing. Preisler

Dále dìkujeme i Policii ÈR a Autoškole 
Navrátil, kteøí pøipravili doprovodný 
program, paní Janì Podborské za zdra-
votnický dozor, SDH Brnìnské Ivanovice, 
èlenùm komise sportovní a volno-
èasových aktivit a všem, kteøí se podíleli 
na organizaci DD 

vedení radnice

Mateøská škola U Lípy Svobody 3 dìkuje 
paní Smutné za bezplatnou pøepravu 
dìtí do divadla Radost, paní Malíkové za 
prùbìžnou spolupráci, panu Hurtovi za 
kanceláøské potøeby, panu Kubeschovi 
za ochotu a opravu podezdívky, panu 
Vorálkovi za prùbìžné opravy v MŠ, 
manželùm Chlebeèkovým za údržbu 
školní zahrady a pøevoz písku, paní 
Drápelové a Sedláèkové za dárky pro 
dìti, paní Drápelové za dárky ke Dni dìtí. 
Velké podìkování patøí také panu 
Kadlecovi za nátìr zahradních lavièek.

Marie Pøichystalová, øeditelka MŠ

PODÌKOVÁNÍ MŠ

Mateøská škola Zapletalova 67 dìkuje 
jménem dìtí firmì Bláha za bezúplatné 
opravy sociálních zaøízení, panu Holkovi 
za opravu šatny a všem rodièùm, kteøí 
pomohli pøi úklidu a úpravì školní zahra-
dy.

Táòa Šeinerová, MŠ Zapletalova

Všechny mateøské školky dìkují  
Honebnímu spoleèenstvu Tuøany za 
opakovaný finanèní dar, ze kterého bu-
dou zakoupeny hraèky, sportovní potøe-
by a ložní prádlo pro dìti.

øeditelky MŠ

KULTURA

Vedení ZŠ a uèitelky prvních tøíd zvou 
všechny rodièe budoucích prvòáèkù na 
informaèní schùzku, která se  letos koná 
pøímo na budovì, kam byly  dìti zaøaze-
ny – tedy na Dvorecké 4 a Požární 1. 
Termín schùzku je  stejný:  pondìlí 14. 

èervna 2010 v 17 hodin.   Rozpis žákù do 
tøíd 1.A a 1.B je již delší dobu vyvìšen na 
obou budovách, na webových stránkách 
školy i v MŠ.  Rodièe získají pokyny k 
zahájení školního roku,  informace o 
pomùckách,  stravování,  družinì apod. 

POZVÁNKA
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PØÍSPÌVEK NA PÉÈI

Ocitli jste se v tíživé životní situaci? 
Obra�te se na sociální odbor.
Posláním Odboru sociální  péèe 
Magistrátu mìsta Brna je poskytovat 
pomoc obèanùm mìsta Brna v nepøízni-
vých sociálních situacích formou sociál-
ních dávek a sociálních služeb. Máte plné 
právo pomoc v nouzi požadovat. Rozsah 
èinností na úseku sociální péèe je dán 
platnou legislativou, která vymezuje 
pøíjemce dávek a služeb sociální péèe. 
Statut mìsta Brna rozdìluje pùsobnost 
danou legislativou mezi mìsto a mìstské 
èásti.
Kontaktní informace:
Odbor sociální péèe Magistrátu mìsta 
Brna
Kolištì 19, Brno 601 67  Tel. 542 173 701
vedoucí odboru:    Ing. Miroslav Foltýn, 
tel. 542 173 721
Sociální odbor MÈ Brno–Tuøany
Vìra Suchá tel.: 545 128 234 , suchatura-
ny.cz 
Spoustu informací mùžete získat na 
internetové adrese: 

Sociální komise rady MÈ Brno-Tuøany 
Vám chce pomoci orientovat se v infor-
macích o sociálních dávkách a v typech 
sociálních služeb, zvláštì tìm, kteøí ne-
mohou využívat internet. V tomto èísle 
zpravodaje se zamìøíme  na nejžádanìjší 
formu pomoci, a to je: 

PØÍSPÌVEK NA PÉÈI

 
- Pøíspìvek na péèi je pravidelná mìsíè-

ní dávka sloužící osobám, které se 

www.socialnipe-
ce.brno.cz

Co je to pøíspìvek na péèi ?

nacházejí v nepøíznivém zdravotním 
stavu a nezvládají péèi o svoji osobu a 
o domácnost v plném rozsahu.

- Pøíspìvek je urèen na úhradu nákladù 
spojených se zajištìním péèe a pomo-
ci od èlovìka z okolí nebo od poskyto-
vatele sociálních služeb (peèovatelské 
služby, osobní asistence apod.).

- Pøíspìvek na péèi vyplácí Magistrát 
mìsta Brna (pro mimobrnìnské obec-
ní úøady), ten také vydává rozhodnutí 
o pøiznání dávky a stupni závislosti 
žadatele.

- Výše pøíspìvku je poskytovaná dle 
stupnì závislosti. Pokud bude osoba 
nacházející se v nouzi umístìna v 
domovì dùchodcù nebo v domovì 
pro seniory je vyøízení žádosti pod-
mínkou.

 
Øízení je zahájeno ode dne podání žádos-
ti. Sociální pracovnice Magistrátu mìsta 
Brna musí následnì provést sociální 
šetøení v místì faktického bydlištì žada-
tele (tedy tam, kde osoba potøebující 
pomoc v souèasné dobì bydlí). Sociální 
šetøení je zpravidla pøedem telefonicky 
oznámeno a dohodnuta doba návštìvy. 
Sociální pracovnice zjiš�ují schopnost 
samostatného života osoby v pøiroze-
ném prostøedí.  Pøi návštìvì je vyplnìn 
dotazník na zvládání úkonù bìžného 
života.
Míra závislosti na pomoci je odvislá od 
poètu úkonù bìžného každodenního 
života, pøi nichž osoba potøebuje pomoc 
èi dohled:

Jak se postupuje v øízení o pøíspìvek na 
péèi ?

- I. lehká závislost - více než 12 úkonù, u 
osoby do 18 let vìku více než 5 úkonù 

- II. støednì tìžká závislost - více než 18 
úkonù, u osoby do 18 let více než 10 
úkonù 

- III. tìžká závislost - více než 24 úkonù, 
u osoby do 18 let vìku více než 15 
úkonù 

- IV. úplná závislost - více než 30 úkonù, 
u osoby do 18 let vìku více než 20 
úkonù 

Po provedeném sociálním šetøení je 
žádost pøedána posudkovým lékaøùm 
úøadu práce. Jestliže Vám bude pøiznán 
pøíspìvek na péèi, bude Vám zpìtnì 
vyplacen i za dobu od podání žádosti.

 
- pøíspìvek na péèi mùže žádat osoba 

závislá na pomoci druhých nacházející 
se dlouhodobì v nepøíznivém zdra-
votním stavu - tedy ten, kdo nezvládá 
péèi o svoji osobu a domácnost v 
plném rozsahu a musí mu nìkdo po-
máhat 

- nárok na tento pøíspìvek mají i dìti od 
1 roku 

- Kde žádat:
- obèané s trvalým pobytem v Brnì na 

Magistrátu mìsta Brna, Kolištì 19, 1. a 
2. p., tel: 54217 3809 

 
- Žadatelem o pøíspìvek na péèi je vždy 

osoba zdravotnì znevýhodnìná, 
která potøebuje pomoc druhé fyzické 
osoby.

- Osoba peèující je ta, která je uvedena 
v „oznámení o poskytovateli služby“ 

Kdo mùže žádat o pøíspìvek na péèi a 
kde?

Kdo je žadatelem o pøíspìvek na péèi a 
kdo je peèující osoba ?

(souèást žádosti) a podílí se nìjakým 
zpùsobem na péèi o èlovìka závislého 
na pomoci druhých. Jedna závislá 
osoba na péèi mùže mít i více peèují-
cích osob.

 
- Žádost vyplòuje žadatel sám nebo za 

pomoci nìkoho jiného. 
- Žádost musí být žadatelem na pøede-

psaných místech vlastnoruènì pode-
psána. 

- V pøípadì, že je žadatel zbaven zpùso-
bilosti k právním úkonùm, podepisuje 
žádost ustanovený opatrovník žadate-
le. 

- K žádosti nejsou potøeba lékaøské 
zprávy a razítka, je nutné pouze v 
žádosti uvést jména ošetøujících léka-
øù a kontakt na nì. Magistrát mìsta 
Brna si sám potøebné lékaøské zprávy 
vyžádá. 

- Jesliže žadatel již využívá sociálních 
služeb nìkterých poskytovatelù (napø. 
peèovatelská služba), je nutné do 
formuláøe Oznámení o poskytování 
pomoci doložit toto razítkem organi-
zace. 

 
-  Jestliže máte stanovený stupeò závis-

losti a Váš zdravotní stav se zhoršil, 
mùžete podat „návrh na zmìnu výše 
pøiznaného pøíspìvku na péèi“. 
Formuláø je k dispozici na Magistrátu 
mìsta Brna. Máte tak možnost získat 
vyšší stupeò pøíspìvku. 

-  Bude u Vás provedeno opìt sociální 
šetøení a Váš zdravotní stav budou 
posuzovat lékaøi Mìstské správy soci-
álního zabezpeèení.

Jak vyplnit žádost o pøíspìvek na péèi ?

Mám pøíspìvek na péèi, ale mùj stav se 
zhoršil, jak situaci øešit ?

SOCIÁLNÍ PÉÈE SOCIÁLNÍ PÉÈE

http://www.socialnipece.brno.cz
http://socialnipece.brno.cz/texty/62/podmenu/119/co-je-to-prispevek-na-peci-/
http://socialnipece.brno.cz/texty/62/podmenu/120/jak-se-postupuje-v-rizeni-o-prispevek-na-peci-/
http://socialnipece.brno.cz/texty/62/podmenu/121/kdo-muze-zadat-o-prispevek-na-peci-a-kde-/
http://socialnipece.brno.cz/texty/62/podmenu/122/kdo-je-zadatelem-o-prispevek-na-peci-a-kdo-je-pecujici-osoba-/
http://socialnipece.brno.cz/texty/62/podmenu/123/jak-vyplnit-zadost-o-prispevek-na-peci-/
http://socialnipece.brno.cz/texty/62/podmenu/124/mam-prispevek-na-peci-ale-muj-stav-se-zhorsil-jak-situaci-resit-/
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Peèuji o osobu, která má pøíspìvek na 
péèi, jsem tedy sociálnì a zdravotnì 
pojištìn ?
Osoby peèující jsou zdravotnì i sociálnì 
pojištìny v pøípadì, že peèují o osoby s 
pøiznaným pøíspìvkem na péèi ve stupni 
II. – IV. Pojištìny jsou i osoby peèující o 
osoby mladší 10 let závislé ve stupni I. 
Doba péèe je zapoèítávána jako tzv. ná-
hradní doba dùchodového pojištìní.

Starám se o pøíbuzného,ale nebydlíme 
ve spoleèné domácnosti. Mohu být 
peèující osoba ?
Peèující osoby nemusí s osobou pobírají-
cí pøíspìvek na péèi sdílet spoleènou 
domácnost. Je tedy možné oznaèit za 
poskytovatele péèe i osobu, která ne-
bydlí spoleènì s èlovìkem závislým na 
péèi.

Mohu si nechat zasílat pøíspìvek na péèi 
na bankovní úèet ?
Ano, pøi vyplòování žádosti si žadatel 
zvolí formu vyplácení pøíspìvku. 
Pøíspìvek lze vyplácet poštovní poukáz-
kou nebo bankovním pøevodem.

Kdo mùže pøíspìvek na péèi žadateli 
vyøídit ? 
- Soudem stanovený opatrovník (u 

obèanù zbavených zpùsobilosti k 
právním úkonùm), 

- osoba povìøená na základì plné moci 
od žadatele (v pøípadì, že je žadatel 
schopen podpisu, není nutná plná 
moc k podání žádosti napø. peèující 
osobou) 

-  zákonný zástupce nezletilého dítìte 
-  žadatel mùže zaslat vyplnìnou žádost 

poštou.

Peèujeme o blízkého a stále chodíme do 
práce, máme však již strach nechávat ho 

doma samotného, co mùžeme dìlat ? 
- V tìchto situacích je možné umístit 

nemocného do nìkterého z tzv. cen-
ter denních služeb, které mohou být 
souèástí domova pro seniory nebo 
existují samostatnì. 

- Další možnost je využít služeb odleh-
èovací péèe èi peèovatelské služby. 
Platba za pobyt je závislá na poètu 
hodin, které tam senior stráví.

Pobírám pøíspìvek na péèi a jsem hospi-
talizován. Co musím udìlat ? 
-  Ze zákona 108/2006 Sb. o sociálních 

službách vyvstává povinnost, hlásit 
veškeré zmìny (hospitalizace, zmìna 
trvalého bydlištì, zmìnu výplaty, 
zmìnu poskytovatele, atp.) do 8 dnù 
na úøad, který o pøiznání pøíspìvku 
rozhodl.

-  Jestliže je osoba s pøíspìvkem na péèi 
hospitalizovaná déle jak 1 mìsíc, 
pøíspìvek není v daném mìsíci vyplá-
cen. (Po propuštìní z nemocnice je 
nejvhodnìjší doložit délku hospitali-
zace potvrzením o úhradì regulaèních 
poplatkù.)

Jsem veden na úøadu práce, mohu být 
peèující osobou ? 
Ano, mùžete. V pøípadì, že peèujete o 
osobu ve stupni závislosti II. – IV., nebo o 
osobu ve stupni I. ve vìku do 10 let, stát 
Vám hradí zdravotní a sociální pojištìní

V pøíštím vydání Listù budeme pokraèo-
vat s informováním obèanù v dalších 
oblastech.

M. Šnajdrová, soc. a zdravotní komise

INFORMACE PETIÈNÍHO VÝBORU OBÈANÙ HOLÁSEK 

K ZÁSTAVBÌ V LOKALITÁCH VINOHRAD A U POTOKA

Jak jsme již informovali v únorovém èísle 
Listù Odbor územního plánování a rozvo-
je mìsta Brna (dále jen OÚPR) vyhovìl 
developerské firmì Komfort  a provedl
v prosinci loòského roku úpravu smìrné 
èásti Územního plánu mìsta Brna v loka-
litì Vinohrad. Tímto rozhodnutím zvýšit 
index podlažní plochy (IPP) na hodnotu 
0,7 OÚPR nerespektuje jak postoj pøe-
vážné vìtšiny obèanù Holásek vyjádøený 
v petici a rozhodnutí Zastupitelstva mìst-
ské èásti Brno – Tuøany, tak i závìry
a doporuèení Urbanistického a krajinné-
ho vyhodnocení studie „Obytný soubor 
Holásecká jezera“ vypracovaný odbor-
nou firmou LÖW a studii Program rozvoje 
Mìstské èásti Tuøany od firmy SAURA.
Dne 30. bøezna jsme proto zaslali primá-
toru mìsta Brna Romanu Onderkovi 
„Žádost o pøehodnocení úpravy smìrné 
èásti ÚPmB v lokalitì Vinohrad“. Na pod-
poru žádosti jsme uvedli „Generel bydle-
ní mìsta Brna – Brno 2008“, petici obèa-
nù Holásek, vyjádøení Zastupitelstva MÈ 
Brno – Tuøany, odborný posudek firmy 
LÖW & spol., studii firmy SAURA, vyjádøe-
ní Odboru životního prostøedí Krajského 
úøadu Jihomoravského kraje, vlastnickou 
strukturu v lokalitì Vinohrad a v nepo-
slední øadì otázku existence Chránìné 
pøírodní památky Holásecká jezera. Na 
druhé stranì podkladem k navýšení IPP 
byla "utajovaná" studie firmy Komfort, 
jejíž úplnou verzi úøedníci OÚPR i projek-
tant firmy Komfort odmítli poskytnout k 
nahlédnutí nejen obèanùm, ale dokonce 
i vlastníkùm dotèených pozemkù. 
Na jednání Zastupitelstva MÈ Brno-
Tuøany dne 29.4.2010 na dotaz – „Jak 

vypadá aktuální stav výstavby v lokalitì U 
Potoka?“ – odpovìdìl pan starosta, že se 
zatím nic nedìje, ale že zaslal žádost na 
Bytový odbor Magistrátu mìsta Brna, 
zda je poèítáno i nadále s výstavbou do-
mù s peèovatelskou službou èi nikoli.
Obèané Holásek, majitelé klíèového 
pozemku pro zpøístupnìní lokality
U potoka, byli kontaktování realitním 
zástupcem developerské firmy Komfort
a poté i Bytovým odborem Magistrátu 
mìsta Brna se žádostí o odprodej èásti 
pozemku za úèelem zasí�ování lokality,
z èehož plyne, že pøíprava výstavby inten-
zivnì pokraèuje.
Dle našeho názoru je hrozba, že v lokalitì 
U potoka vyrostou pìti nebo více patrové 
objekty se startovacími a sociálními byty, 
zcela reálná. Další osud této lokality i 
okolí nyní závisí zvláštì na postoji vlastní-
kù výstavbou dotèených pozemkù U 
potoka. 
V souèasné dobì probíhá pøíprava refe-
renda o odtržení Pøízøenic a Dolních 
Heršpic od mìsta Brna z dùvodu nespo-
kojenosti s prací odborù Magistrátu 
mìsta Brna, který ignoruje názory obèa-
nù a jejich zástupcù. S ohledem na to se
i mezi obyvateli Holásek šíøí hlasy smì-
rem k odtržení MÈ. Na zasedání 
Zastupitelstva MÈ obèané požádali sta-
rostu o vyjádøení názoru o výhodách
a nevýhodách pøípadného odtržení MÈ 
od Brna v nejbližších Listech.    
Hlasy ve stejném duchu o možnosti odtr-
žení MÈ Brno Tuøany zaznìly i na besedì 
zástupce Letištì Brno Tuøany s obèany 
dne 13. 5. 2010.

Za petièní výbor obèanù Holásek
PhDr. Hana Dombrovská a Ing. Vladimír Skácel

SOCIÁLNÍ PÉÈE
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Na posledním zasedání ZMÈ dne 29.4. 
2010 jsem byl panem Ing. Chvátalem
z Holásek vyzván, abych v nejbližším 
vydání Listù jemu a i mnoha jiným obèa-
nùm Holásek sdìlil svùj názor na odtrže-
ní MÈ Brno-Tuøany od mìsta Brna. I když 
jsem svùj názor podrobnì øekl již na 
zasedání ZMÈ, èiním tak i touto formou.
Osobnì považuji odtržení naší MÈ od 
mìsta Brna za krok, který by obyvatelùm 
naší MÈ kromì možnosti relativnì samo-

NÁZOR STAROSTY MÈ K ODTRŽENÍ OD BRNA

statného rozhodování o územním plánu 
(i zde je nadøazený územní plán JM kra-
je), v podstatì nic pozitivního nepøinesl. 
Pøi nejisté výši èástky daòových výnosù, 
kterou nejde pøed odtržením ani pøibliž-
nì vyèíslit, by na nás pøešla povinnost 
zajistit a zaplatit z našeho rozpoètu napø. 
místní policii, výstavbu, údržbu a opravy 
veøejného osvìtlení, místních komunika-
cí a chodníkù atd. Rovnìž tak bychom 
museli plnì hradit provoz a údržbu ško-

vaší mìstské èásti, a možná nebude ještì 
ani zahájena.
Pro lokalitu U Potoka platí územní plán 
mìsta Brna, který v dané lokalitì plánuje 
v souladu se studií z roku 2006 (autoøi 
ing. Arch. Fixel, ing. Arch. Pech) výstavbu 
bytových domù s peèovatelskou služ-
bou. Tato skuteènost zùstává v platnosti 
a nejsou zámìry mìsta tento stav mìnit.
V souèasné dobì je pøíprava výstavby 
bytových domù s peèovatelskou službou 
již delší dobu zastavena a stále probíhají 
jednání smìøující k zajištìní potøebných 
pozemkù pro vedení komunikace s pøí-
slušnou technickou infrastrukturou, 
která je pro tuto výstavbu podmiòující 
investicí.
Pokud se nepodaøí komunikaci pøipravit 
a realizovat, nebude mìsto dále v do-
hledné dobì výstavbu domù s peèovatel-
skou službou urèených pro starší obèany 
v této lokalitì pøipravovat. Výstavba 
startovacích ani sociálních bytù není v 
této lokalitì plánována.

Mgr. Jiøí Lahoda
vedoucí Bytového odboru“

(Opis odpovìdi vedoucího bytového 
odboru MMB z 26. 5. 2010 k výše 
uvedené problematice.)

„Vážený pane starosto,
ve vazbì na Váš dopis ze dne 21. 4. 2010 
k problematice plánované výstavby 
obecních bytù v lokalitì U Potoka sdìluji:
Mìsto Brno pøipravuje projekt revitaliza-
ce èásti domù v oblasti ulic Cejl, 
Bratislavská, Francouzská, Stará. Tento 
projekt ale nepoèítá s vystìhováním 
stávajících obyvatel mimo toto území. 
Èást domù bude opravována za obydle-
ní,v èásti se budou nájemci stìhovat v 
dané lokalitì. Vaše mìstská èást tedy 
rozhodnì nemusí mít obavy, že by mìsto 
pøestìhovalo nájemce z této lokality do 
novì pøipravované výstavby ve vaší mìst-
ské èásti. Navíc opravy domù v problé-
mové lokalitì Cejl, Bratislavská, 
Francouzská, Stará jsou plánovány již na 
roky 2010-2013, a v této dobì nebude 
dokonèena výstavba bytových domù ve 

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMÙ V LOKALITÌ U POTOKA 

„PEJSKAØI“ BUÏTE OHLEDUPLNÌJŠÍ

Za úèelem omezit stále se zvyšující zne-
èiš�ování veøejného prostranství psími 
exkrementy jsme nechali  na zkoušku 
nainstalovat do vìtších parkù na odpad-
kové koše nástavce se sáèky a žádáme 
majitele psù, aby tyto sáèky využívali k 
odstranìní výkalù svých ètyønohých 
miláèkù. Zneèiš�ování veøejného pro-
stranství psími exkrementy bohužel 
nejsou ušetøena ani dìtská høištì. Proto 
jsme požádali Mìstskou policii o zvýšený 
dohled nad dodržováním poøádku v naší 
mìstské èásti.
Je tøeba, aby si majitelé psù uvìdomili, že 
tím, že neuklízí po svém psovi, se do-
pouštìjí pøestupkù proti veøejnému 
poøádku, za které jim mùže být ve správ-
ním øízení uložena pokuta až do 20.000 
Kè (§ 47 odst. 1 písm. d zákona è. 
200/1990 Sb.  o pøestupcích v platném 
znìní). 

 Dagmar Malá, ref.ŽP

Se stejným problémem se potýká i ZŠ na 
Mìš�anské ulici. Vedení školy žádá 
všechny majitele psù, kteøí chodí v odpo-
ledních a noèních hodinách, také o víken-
dech, venèit své pejsky, aby si nepletli 
školní pozemek s nedalekým výbìhem 
psù. Tyto nešvary se vyskytovaly už
v loòském roce, nainstalovaná brána ve 
vjezdu do školní kuchynì byla nìkolikrát 
odcizena… Vìøte, že je  hodnì nepøíjem-
né, když zamìstnanci i žáci na školním 
pozemku šlápnou do psích exkrementù.  
Dìti ve škole se uèí o ochranì osobního  
majetku a nedotknutelnosti práv druhé-
ho. Že by tohle dospìlí neznali? Anebo že 
by se školní (tedy mìstský) majetek pøes 
noc  vždy zmìnil na veøejný a ještì navíc 
pro pejsky vymezený prostor?

Božena Küfhaberová, øeditelka školy

INFORMACE

lek a základní školy vèetnì pøípadných 
nových investic. Pro obèany by to zname-
nalo mimo výmìnu všech dokladù také 
omezení a zdražení hromadné dopravy, 
kterou by novì zajiš�oval místo mìsta 
Brna JM kraj.
V souèasné dobì by snahy o odtržení 
znamenaly i konec pøípravy rekonstrukce 
kanalizace z evropských fondù, protože 
na rekonstrukci kanalizace se mìsto 
finanènì spolupodílí a opravy komunika-
cí po rekonstrukci bude financovat mìs-
to Brno v plné výši v hodnotì cca šesti 
našich souèasných roèních rozpoètù. 

Nemalým bøemenem by byl i podíl na 
zadlužení mìsta, který bychom v rámci 
dìlení majetku také pøevzali. Sice by-
chom dostali i napø. mìstské pozemky, 
tìch lukrativních v majetku mìsta však v 
naší MÈ moc není, pokud jsou vùbec 
nìjaké.
Myslím si, že zápory vyplývající z odtrže-
ní v souèasné dobì podstatnì pøevyšují 
klady takového kroku. Já osobnì bych 
radìji zùstal obyvatelem mìsta Brna než 
obce, pro kterou by bylo obtížné vymys-
let i název. 

Ing. Miroslav Dorazil, starosta
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     V Brnì-Tuøanech se zvýšil poèet krá-
deží registraèních znaèek ze zaparkova-
ných vozidel. Touto cestou Vás žádáme
o spolupráci. Kdyby si nìkterý obèan 
všiml podezøelé osoby, která se pohybu-
je kolem vozidel a manipuluje s registraè-
ními znaèkami, ihned prosím zatelefo-
nujte na linku 158. Pokuste se zapamato-
vat si co nejpodrobnìjší popis pachatele 
a pokud možno, zapište si registraèní 
znaèku jeho vozidla.
     Dále upozoròujeme obèany, zejména 
osoby vyššího vìku, aby byly obezøetní 
pøi jednání s neznámými lidmi. Rapidnì 
se zvýšil poèet okradených osob, které 
byly dùvìøivé a vpustily si cizího èlovìka 
domù. Pachatelé se vydávají za nejrùz-
nìjší opraváøe, podomní obchodníky 
nebo nabízejí starším osobám pomoc, 
napø. s nákupem, úklidem atd. Pod touto 
záminkou se dostanou do domu a ve 
vìtšinì pøípadù odcizí finanèní hotovost 
nebo jiné cennosti. Pokud nemáte z okna 
výhled pøed vstupní dveøe nebo nemáte 
na dveøích kukátko, doporuèujeme opat-
øit vstupní dveøe øetízkem. Tento øetízek 
neodepínejte, dokud se nepøesvìdèíte, 
kdo je za dveømi.
     V pøípadì, že Vás taková osoba kon-
taktuje a Vy budete mít podezøení, že se 
jedná o podvodníka, neprodlenì kontak-
tujete linku 158 a pokuste se pachatele 
co nejlépe popsat. Zejména jak vypadal, 
co mìl na sobì, kterým smìrem odešel, 
popø. odjel a registraèní znaèku jeho 
vozidla.

     Zde uvádíme nìkolik konkrétních 
pøípadù:

Na dveøe domu paní Novákové zaklepal 

neznámý muž a nabízel broušení nožù. 
Toto paní Nováková odmítla. Dále jí muž 
nabízel pomoc s nákupem a drobné 
opravy v bytì, což paní Nováková také 
odmítla. Pøi jednání byla nerozhodná, 
jelikož bydlí v domì sama a pomoc by 
uvítala. Neznámý muž ji tedy požádal
o telefonní kontakt, aby se jí mohl ozvat. 
Paní Nováková muži telefonní èíslo pøe-
dala. Muž paní Novákovou po týdnu 
telefonicky kontaktoval a zeptal se jí, zda 
nìco nepotøebuje. Paní Nováková tedy
s pomocí souhlasila a chtìla nakoupit 
balík vod a plynovou bombu. Muž asi za 
hodinu tyto vìci pøivezl. Pøijel i s nìjakou 
ženou, o které tvrdil, že je to jeho man-
želka. Paní Nováková oba vpustila do 
domu. Neznámá žena jí nabídla pomoc
s úklidem a muž mezitím v kuchyni zapo-
jil plynovou bombu. Za tyto služby si 
žádali finanèní hotovost 200 Kè, s èímž 
paní Nováková souhlasila. Pøedala jim 
hotovost a po té oba rychle odešli. Po 
chvíli paní Nováková zjistila, že jí ze skøí-
nì v kuchyni zmizela obálka s finanèní 
hotovostí 30.000 Kè. Muž dokonce stihl 
vymazat své èíslo z telefonu paní 
Novákové, aby ho již nemohla nijak kon-
taktovat.

Neznámá pachatelka nabízela k pro-
deji, pod záminkou doporuèení lékaøe 
poškozené, 6 ks zdravotních balíèkù
v celkové hodnotì 18.000 Kè. Poškozená 
neznámé ženì uvìøila, že jí to doporuèil 
její lékaø a pøedala ženì hotovost 18.000 
Kè. Neznámá žena poškozené pøedala 
pouze 4 ks balíèkù se soupravami 1 ks 
deky a 2 ks polštáøù, pravdìpodobnì

UPOZORNÌNÍ POLICIE ÈR

Žádáme Vás, aby jste si øádnì zabezpeèili 
své domy, byty a zahrady. V pøípadì, že 
byste si všimli podezøelé osoby, která se 
zdržuje poblíž Vašeho nebo i cizího ma-
jetku, ihned informujte Policii na lince 

158. Nenechávejte si své osobní a cenné 
vìci (autorádia, GPS navigace, noteboo-
ky, ...)  ve svých vozidlech.
Nezapomínejte, že Vaše auto není trezor.

                                                                          
prap. Lenka Knotková, inspektor  

z ovèí vlny a øekla, že pro zbylé dva balíè-
ky zajde do svého vozidla. Po té se však již 

nevrátila, èímž zpùsobila poškozené 
škodu ve výši 6.000 Kè. Od lékaøe poško-

Zde je pro Vaši informaci pøehled policejních statistik  nápadu trestné èinnosti
v území spadající pod ÚMÈ Brno–Tuøany pro rok 2010:

V Holáskách a ve Dvorskách nebyl žádný nápad trestné èinnosti. 

 
Leden Únor Bøezen  

BI Tuøany BI Tuøany BI Tuøany 

vloupání do rod. domù 2 2 0 0 1 0 

vloupání do vozidel 10 1 3 1 5 2 

ostatní krádeže 0 0 1 0 0 0 

 

Redakce Listù nabízí jednotlivým politickým stranám èi volebním uskupením 
možnost bezplatné inzerce v záøijovém èísle Listù ve formátu do A6 naležato.

Národopisný soubor Ferdinanda Volka „Ferda“ pøi T.J.Sokol Brno-Tuøany 
Zve všechny pøíznivce lidového kroje a tance 

na neformální setkání obcí,souborù a sdružení Brnìnska a širokého okolí

„DONDITE K NÁM NA BESEDU“
19. 6. 2010 OD 16 HODIN V AREÁLU SOKOLOVNY TUØANY (za deštì v sále)

Pøedstaví se taneèníci z Brnìnských Ivanovic,Holásek,Troubska,Bohunic,
Velké Bíteše aj. a samozøejmì z Tuøan

Vidìt mùžete nejen Moravskou ale i Èeskou besedu a rùzné tance z ostatních obcí.

Vstupné: odpolední 50 Kè, veèerní  70 Kè,  odpolední a veèerní 100, Kè

INFORMACE
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V minulém èísle „Listù„ jsme informovali 
o pomalu konèící sezonì hráèù stolních 
tenistù a dnes lze zodpovìdnì øíci, že 
skonèila úspìšná sezona  2009 – 2010. 
Ètyøi družstva se udržela ve svých soutì-
žích a družstvo Holásky C postoupilo do 
vyšší soutìže. Chtìli bychom tímto podì-
kovat hráèi Jiøímu Šatnému, který toto 
družstvo s pomocí mladších hráèù doslo-
va vytáhl do mìstské soutìže I. Po delší 
pøestávce zavinìné zranìním, nebyl J. 
Šatný v žebøíèku, a proto mohl hrát i za 
družstvo C, tato výhoda byla plnì využita 
a družstvo postoupilo, v nové sezonì 
bude hrát za družstva A nebo B . 
Pochvalu a podìkování zaslouží vedoucí 
žákù pan Sedláèek, který skonèil s našimi 
žáky na pìkném tøetím místì, a pan 
Grulich, který pomáhá pøi všech spole-
èenských akcích na Orlovnì a vždy 
ochotnì pøiloží ruce k dílu.
Do nastávající sezony opìt pøihlašujeme 
pìt družstev dospìlých a jedno družstvo 
žákù. V nové sezonì 2010 – 2011, má 
nejvìtší úkol vedoucí A družstva pan 
Tvarùžek Petr  - udržet družstvo v silné 
Krajské soutìži. V dobì prázdnin bude-
me provoz na Orlovnì upøesòovat a 
pøizpùsobovat potøebám jednotlivých 
oddílù, nutným  opravám a údržbì. Plné 
tréninky stolních tenistù zaènou v polovi-
nì mìsíce srpna, protože mistrovské 

soutìže zaènou v záøí.  
Cvièení rodièù s dìtmi probíhá dvakrát 
týdnì a  návštìva cvièení je velmi dobrá, 
spokojenost rodièù a dìtí také. Zde se 
sluší podìkovat a pochválit všechny 
rodièe a cvièitelky dìtí za organizaci 
cvièení a nákup trampolíny. Cvièení žen 
je také ve dvou dnech v týdnu, ke všeo-
becné spokojenosti. Oèekáváme, že na 
rozdíl od dìtí, budou ženy cvièit i o prázd-
ninách. Kulturisté jsou vlastnì taková 
samostatná jednotka, pravidelnì cvièí a 
trénují, dá se øíci každý den.
Ostatní akce, jako konference Krajských 
dobrovolných hasièù, Valná hromada 
AGRO Brno-Tuøany,   prodej rùzného 
zboží, zábavy dùchodcù, oslava Dne 
matek, probíhají dle pøedem domluve-
ných termínù. Za akci pro dìti,  Pálení 
èarodìjnic, uspoøádanou spolu se spol-
kem Rybáøù, dìkujeme právì jim a man-
želùm Veselým.
Program dalších akcí na Orlovnì je k 
nahlédnutí v prosklené nástìnce v prù-
èelí budovy nebo v pøedsálí Orlovny.  
Rádi vyhovíme pøípadným zájemcùm, 
jak o cvièení, tak pro poøádání spoleèen-
ských èi jiných akcí.
Do dalšího období prázdnin a dovole-
ných pøejeme všem sportovcùm a pøíz-
nivcùm dìní na Orlovnì hodnì zdraví a 
spokojenosti.

V. Klimeš, M. Vladík

TÌLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HOLÁSKY

T.J. Sokol Brno−Tuřany a Kulturní komise MČ Brno−Tuřany
Vás srdečně zvou na divadelní představení

Jiří Balda – Emanuel Brožík

Perly panny Serafínky
Hudbu složil Rudolf Piskáček

V podání
Ochotnického divadelního souboru Budišov

v neděli 19. září 2010 v 17 hodin
Sokolovna Tuřany          Vstupné 80 Kč



STAROŽITNOSTI
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov (vedle hotelu Bílá rùže)

IHNED PROPLÁCÍME VEŠKERÉ
STAROŽITNOSTI V HOTOVOSTI

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

Telefon non-stop: 737 171 367

PØIJEDEME  .  ZAPLATÍME  .  ODVEZEME

kapesní a náramkové hodinky do r.v. 1980, 

šperky, støíbrné pøíbory, èeské granáty, taba-

tìrky,  pudøenky,  

svícny, lustry, alpaku 

kombinovanou se 

sklem, porcelánové 

figurky, veškeré sklo, 

bižuterii, svìtla, rádi-

a, gramofony, fotoa-

paráty, dalekohledy, 

hraèky, divadla, bet-

lémy, vánoèní ozdo-

by, vojenské vìci, 

hudební nástroje, 

p l a k á t y ,  k n i h y ,  

Zejména: nábytek, obrazy, rámy, hodiny, 

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

pá   11  - 15  hod.
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Naléhavì hledám ke koupi RD v 
Tuøanech èi blízkém okolí, horší stav 
nevadí. Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 775 667 214 

Prodám garáž v Br. Ivanovicích ul. 
Sladovnická areál garáží vedle ekodvo-
ra. cena 150 000 Kè   Mobil: 736 275 926 

Nová služba v KADEØNICTVÍ IVANA 
každou støedu, objednávky na

Tel.: 545 219 094

RELAXAÈNÍ, SPORTOVNÍ
A LYMFATICKÉ MASÁŽE

REKLAMA



Pravidelné besedy k projektu Europoint Brno

URBAN CENTRUM  -  Informaèní kanceláø rozvojových projektù MMB, 

MEÈOVÁ 5, STARÁ RADNICE, otevøeno út–pá 10–18 h, so 13–16 h,

tel.: 542 210 297,  www.europointbrno.cz,  www.urbancentrum.brno.cz

KAŽDOU  STØEDU
V URBAN CENTRU

OD 17 HODIN
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SLUNÍÈKO
Dìtské a kojenecké zboží

Najdete nás na ulici Uhýrkova 18 v Brnì Tuøanech

Široký sortiment nového obleèení ve vel. 56-170

Otevøeno: pondìlí 14 - 17 hod.
a v úterý až pátek   9 - 13 a 14 - 17 hod.

17. ÈERVENCE 2010

ZÁVODIŠTÌ BRNO-DVORSKA.

 PØÁTELE KONÍ

A DOSTIHOVÉHO SPORTU

ZVOU POØADATELÉ TJ BRNO-DVORSKA

BRNÌNSKÉ DOSTIHY

REKLAMA

YAMAHA ZVE
Uèitelé hudební školy Yamaha v 
Tuøanech ve spolupráci s uèiteli ZŠ Brno – 
Tuøany zvou všechny zájemce na závì-
reèný koncert žákù obou škol, který se 
koná v nedìli 13. èervna 2010 v 16 hodin 
na Orlovnì. 
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