
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
toto vydání listů jsem nucen věnovat přede-

vším situaci a dění kolem mateřské školy U Lípy 
Svobody. Jistě ještě někteří z vás máte v paměti 
lampiónový průvod dětí a  rodičů na  podporu 
bývalé ředitelky Marie Přichystalové. Nic proti 
tomu, ale tímto způsobem manipulovat děti se 
mi zdá neadekvátní. Určitě si také vzpomene-
te na otevřený dopis, který se objevil ve Vašich 
schránkách v  přímé reakci na  článek p.  Pfefra, 
který byl uveřejněn v Listech jen s tím rozdílem, 
že on se podepsal, kdežto pisatel letáku ne. Ten 
leták nesl titul „Nechceme Vaše lidi u našich dětí“. 
Mimo jiné se v něm bylo možno dočíst, že ředi-
telce p.  Přichystalové někdo telefonicky vyhro-
žoval a že podala trestní oznámení. Toto tvrzení 
a spousta jiných „zaručených zpráv“ tu od bývalé 
ředitelky, tu od nespokojených rodičů, se obje-
vilo v týdeníku 5+2.  Vyšetřováním Policií ČR se 
však zjistilo, že se uvedený skutek nestal. Mluvila 
tedy paní Přichystalová pravdu? Já tvrdím, ne-
mluvila, a  je to jednoznačně prokázáno. Důkaz 
o  tom najdete v  tomto vydání. Dalších podiv-
ností kolem mateřské školy by se našlo ještě více 
a některé ještě zmíním. 

Dne 21. 5. 2013 došlo v Brněnských Ivanovi-
cích na ulici Tuřanská k požáru dvou rodinných 
domů. Požár ohlásil majitel jednoho z  nich. 
Ve  stížnosti, kterou poslali rodiče na  Českou 
školní inspekci, se mluví o  výbuchu plynu. Co 
na tom, že k žádnému výbuchu plynu nedošlo. 
Tato událost měla opět posloužit k  očernění 
nové ředitelky p. Bartlové. Kdo dal tuto informa-
ci rodičům a kdo řekl, že současná ředitelka tuto 
vážnou situaci neřešila a  byla zaneprázdněna 
prací v ředitelně, když v zápise v třídní knize je 
zapsáno něco jiného. Právě ona to byla, kdo vy-
běhl na zahradu, když uviděla černý dým a po-
slala děti do budovy školy, zajistila uzavření oken 
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a děti poučila o situaci. Od rodičů, kteří nestojí 
za těmito stížnostmi, jsem se dozvěděl, že situaci 
zvládla. Jen jedno pochybení v  této situaci na-
stalo, a to, že na schůzce s rodiči o této události 
nepodala informaci.

V dalším letáku, který jste měli opět možnost 
číst, se objevilo hned několik nepravdivých infor-
mací. Ředitelka odmítla druhou schůzku se sdru-
žením rodičů. Proč ji odmítla? Protože na první 
schůzce byla nevybíravě některými rodiči napa-
dána a někteří se neštítili ani vulgárních výrazů 
a  oslovení. Jak to vím? Za  zřizovatele se této 
schůzky zúčastnil právník našeho úřadu. Další 
zajímavou informací z letáku je, že v rámci reor-
ganizace dostali výpověď tři zkušení pedagogo-
vé. Pojďme si shrnout fakta, výpověď dostal pan 
učitel Horák, sice s  vysokoškolským vzděláním, 
ale naprosto s  nevhodným zaměřením, dále 
pak paní učitelka N. Přichystalová, která nemá 
patřičné vzdělání a za dobu zhruba devíti let si 
je nedoplnila, na  tento nedostatek poukazuje 
i zpráva České školní inspekce. Posledním v řadě 
je bývalá ředitelka paní M. Přichystalová, která, 
jak se zdá, nemluví pravdu. Má sice dlouhole-
tou pedagogickou praxi, ale manažerskou část 
své práce nezvládá, což dokládá zpráva České 
školní inspekce a  dvě veřejnosprávní kontro-
ly. Co na  tom, že přijme nadpočetného učitele 
a  nemá na  tento pracovní poměr financování? 
Co na  tom, že pod jejím vedením v  minulosti 
s rodiči téměř nespolupracovala, ale teď se jimi 
zaštiťuje?  Co na tom, že zavedený vnitřní kon-
trolní systém neodpovídá potřebám a že neby-
ly ve  smyslu § 25 – 31 zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole ve veřejné správě vytvořeny 
podmínky pro hospodárný, efektivní a  účelný 
výkon veřejné správy. 

Jedna z  posledních perliček, o  které jste se 
mohli také dočíst v  posledním letáku, že byli 
v šatně - cituji „volně položené kuchyňské nože“. 
Ano skutečně tam tyto nože současná ředitelka 
objevila a odnesla. Tyto nože opravdu do školky 
nepatří, ale byly součástí nabídky knih jedno-
ho prodejce spolu s  knihami. Je nutné ovšem 
dodat, že byly tyto nože zataveny v pevné folii, 
s níž má při rozbalování co dělat i dospělý člo-
věk. A nakonec jedno odhalení, co se nožů týká. 
Podle informace prodejce, jenž nože bez vědomí 
současné ředitelky do školky dodal, nože převza-
la s největší pravděpodobností paní učitelka M. 
Přichystalová. Já se tedy ptám slovy pisatele prv-
ního nepodepsaného letáku: „Opravdu chcete 
takové lidi u Vašich dětí“? 

Jistě by se dalo dále pokračovat ve  vyvrace-
ní článků a nepravd. Jen mi dovolte můj názor 
na tuto situaci. Někdo rodičům a veřejnosti neří-
ká pravdu a ještě k tomu s nimi manipuluje. Kdo 
to je? Říkám slovy klasika, ať si laskavý čtenář 
odpoví sám…

Na závěr mi dovolte se zmínit o tom, co hodlá 
radnice v letošním roce udělat pro Vás, občany. 
V  první řadě je to dokončení rekonstrukce MŠ 
Holásecká, která bude spočívat ve  vybudování 
dětského dopravního hřiště, jež budou moci pro 
výuku používat i ostatní mateřské školy a vybu-
dování nového plotu. Dále je to odkanalizování 
MŠ Zapletalova, zateplení střechy a nový plot MŠ 
V Aleji. Ještě letos provedeme opravu vnitřního 
traktu hasičky na  Jahodové. Na  základě poža-
davků spoluobčanů jsme uvolnili prostředky 
na vybudování zpevněných cest v ulicích Mysli-
vecká, Ledárenská a zpevnění cesty k „Rybárně“. 
Dále bude instalován bezpečnostní prvek a zpo-
malující radar na ulici Zapletalova.

Mnoho občanů se mne dotazuje, jak to vy-
padá s křižovatkou Kaštanová/Popelova. V sou-
časnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele, 
které provádějí Brněnské komunikace a lze před-
pokládat, že realizace začne na podzim letošní-
ho roku.

Poslední zastupitelstvo mimo jiné schválilo 
finanční pomoc rodině postižené požárem v Br-
něnských Ivanovicích. Dále naše zastupitelstvo 
po  plodné diskusi zastupitelů schválilo návrh 
na pomoc oblastem postižených povodní část-
kou 100 000 korun. Tato částka bude poskytnuta 
obci Zálezlice, jež byla povodní postižena opa-
kovaně.

Na závěr Listů mi dovolte, abych Vám popřál 
krásné léto a dětem báječné prázdniny.

Váš starosta Aleš Jakubec
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Z jednání RMČ a ZMČ BRno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ 
Brno-Tuřany:  5. 9. 2013 v  18 hodin 
na radnici

Rada na 73. schůzi dne 10. 4. 2013:  
- vzala na vědomí výsledky hospodaření MČ 
za období 1-3/2013,
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit s  celo-
ročním hospodařením a finančním vypořádá-
ním MČ za  rok 2012, schválit účetní závěrku 
MČ, ZŠ a  jednotlivých MŠ ke  dni 31.12.2012 
a schválila závěrečný účet MČ za rok 2012, 
- uložila ÚMČ zajistit očištění stávajícího 
chodníku na ul. Glocová v úseku mezi ulice-
mi U Lesíčka a Rolencovou a připravit návrh 
na jeho předláždění,
- souhlasila s  úpravou směrné části ÚPmB 
v  ploše ZPF podél prodloužení ulice Petlá-
kovy na  plochu ZPF s  objekty pro rodinnou 
rekreaci,
- požaduje doplnit zadání o solární napájení 
radaru a vodorovné dopravní značení  (optic-
kopsychologickou brzdu) na ulici Zapletalové 
při hranici obce a ukládá ÚMČ připravit výbě-
rové řízení,
- nemá k  předložené Strategii parkování 
ve městě Brně žádné připomínky,
- neměla připomínky k záměru rozšíření op-
tické sítě Letiště Brno–Tuřany firmou Sitel s. 
r.o., Nad elektrárnou 45, Praha,
- doporučila zohlednit požadavky vlastníků 
pozemků v pracovní variantě č. 3 návrhu Re-
gulačního plán V Aleji,
- nesouhlasila s řešením potřeby parkovacích 
míst na ul. Podlipná pro zřízení bistra proná-
jmem sousedního pozemku s výpovědní lhů-
tou nezohledňující provozování budoucího 
bistra, nesouhlasila s  kompenzací potřeby 
parkovacích míst zřízením parkovacího stá-
ní na  obecním pozemku; požaduje důsled-
né dodržení platné legislativy v  tom, že pro 
provozovnu musí být zřízena parkovací místa 
v dostatečném počtu na vlastním pozemku,
- doporučila ZMČ souhlasit s  textem návrhu 
vyhlášky, kterou se mění a  doplňuje obec-
ně závazná vyhl. statutárního města Brna č. 
28/2005, o stanovení podmínky provozování 
taxislužby na území města Brna,
- souhlasila s vyspravením polní cesty na čás-
tech pozemků p.č. 1807/2 a 4797 k.ú. Tuřany  
na náklady žadatelky,
- doporučila ZMČ souhlasit s  předloženým 
návrhem obecně závazné vyhlášky statutár-
ního města Brna č.17/2011, kterou se vydá-
vají požární řády městských částí města Brna 
a navrhla doplnění jejích příloh,
- souhlasila s  úplnou uzavírkou „Cyklotrasy 
Svitavská“ v k.ú. Holásky v rámci akce CTPark 
Modřice II – prodloužení veřejného vodovo-
du a  s  dobou uzavírky 2 měsíce, upozornila 
zhotovitele na  skutečnost, že MČ požaduje 
po ukončení výkopových prací provést obno-
vu zpevněného povrchu účelové komunika-
ce v celé šířce s upnutím do obrub,
- souhlasila s  úplnou uzavírkou a  zvláštním 
užíváním komunikací Malínské, Podlipné, 

Šípkové a Farní v rozsahu dle žádosti pro do-
stavbu kanalizace a rekonstrukci komunikací 
v těchto ulicích.

Rada na 74. schůzi dne 18. 4. 2013:  
- souhlasila s rozsahem nutných víceprací při 
budování oddílného kanalizačního systému 
ZŠ na ulici Měšťanské ve výši 613 683 Kč.

Rada na 75. schůzi dne 2. 5. 2013:  
- vzala na  vědomí přerušení provozu mateř-
ských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsí-
cích červenci a srpnu 2013, 
- pověřila ÚMČ zadáním veřejné zakázky 
na zhotovení průkazů energetické náročnosti 
budov i pro příspěvkové organizace,
- souhlasila s návrhem, kterým se mění a do-
plňuje nařízení statutárního města Brna 
č.1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, 
- udělila výjimky při pořádání Letních nocí 
spočívající v prodloužení akce do 3 hodin ná-
sledujícího dne (21. 6. a 19. 7. ve Dvorskách),
- souhlasila s obsahem vyzývacích podmínek 
pro výběr zhotovitele na  provádění  údržby 
zeleně v  rámci realizace skladebných částí 
ÚSES v  k.ú. Tuřany, včetně výsadby nových 
dřevin a ukládá úřadu vyzvat k podání nabíd-
ky tyto subjekty:
• Ing.  Martin Vlado, IČO 75791226, Holasice 
14, 664 71  Lažánky,
• Karel Zeman, IČO 62095773, Černého 
818/39, 635 00 Brno,
• Martin Minks, IČO 69756678, Terezy Nováko-
vé 165/101, 621 00  Brno,
- souhlasila s  užitím znaku MČ Brno-Tuřany 
v připravované publikaci "Brněnské podzemí 
- kniha třetí", o které požádal Ing. Aleš Svobo-
da za  společnost R - atelier, s.r.o., Botanická 
44, 620 00 Brno,
- souhlasila s  prostorovým uspořádáním ko-
munikace (jednopruhová s  výhybnou a  ob-
ratištěm) tak, jak je navrženo v  projektové 
dokumentaci DUR na prodloužení komunika-
ce a inženýrských sítí na ulici Růžové, kterou 
zpracoval VHS Atelier s.r.o., Troubsko,
- souhlasila s  umístěním dvou kusů reklam-
ních panelů firmy Keraservis s.r.o. na pozem-
ku p.č.1423/1, k.ú. Brněnské Ivanovice při ulici 
Kaštanové,
- souhlasila s  napojením RD na  ulici Kašta-
nové na  obslužnou komunikaci podél řeky 
Svitavy,
- souhlasila s  nabídkou Ing.  Petra Haraš-
ty na  zpracování projektové dokumentace 
za cenu do 15 000 Kč pro územní rozhodnu-
tí na  prodloužení chodníku na  ulici Glocové 
v rozsahu dle situace,
- souhlasila s  nabídkou firmy Varsta s.r.o. 
na  propojení oddílné kanalizace MŠ do  vy-
budovaných nových stok na  ulici Holásecké 
v ceně 25 198 Kč,
- souhlasila s nabídkou Ing. arch. Borise Med-
ka, Húskova, Brno  na provedení aktualizace 
projektové dokumentace na dokončení opra-
vy zahrady MŠ Holásecká a oplocení za cenu 
do 23 tis. Kč,

Rada na 76. schůzi dne 7. 5. 2013:  
- schválila zhotovitele díla oplocení MŠ Holá-
secká – firmu  Waler spol. s r.o., Selská 61, Brno, 
IČ 25309536 za cenu 542 513 Kč, 
- souhlasila s  cenovou kalkulací firmy Varsta 
s.r.o. na propojení oddílné kanalizace zdravot-
ního střediska na Holásecké do vybudovaných 
nových stok na Holásecké v ceně       84 327 Kč .

Rada na 77. schůzi dne 15. 5. 2013:  
- schválila zpracování průkazu energetické 
náročnosti budov dle cenové nabídky firmy  
VAŠSTAV, s.r.o., Brno  ve výši 53 200 Kč bez DPH 
na  objekty radnice Tuřanské nám. 1, ZŠ Měš-
ťanská 21, ZŠ Požární 1, ZŠ Dvorecká 67, MŠ 
Holásecká 11, MŠ Zapletalova 67, MŠ V Aleji 2, 
MŠ U Lípy Svobody 3,
- nesouhlasila se změnou vymezení aktivní 
zóny vodního toku Svratka a Svitava, k.ú. Mod-
řice, Holásky a Chrlice z důvodu zmenšení roz-
livové plochy a možného ohrožení nemovitos-
tí v k.ú. Holásky povodňovou vlnou, 
- udělila souhlas k užívání prostor v ZŠ Měšťan-
ská 21, Brno pro Lužánky-středisko volného 
času, Lidická 50, Brno k provozování zájmové-
ho kroužku karate.

Rada na 78. schůzi dne 3. 6. 2013:  
- schválila provádění  údržby zeleně v  rámci 
realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Tuřany 
včetně výsadby nových dřevin dle nabídky fir-
my Martin Minks, Brno za cenu  720.347 Kč,   
- schválila aktualizaci Sazebníku úhrad ná-
kladů za poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  infor-
macím, 
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení k  do-
končení úpravy zahrady v  MŠ Holásecká 
včetně dopravního hřiště. Pro výběrové řízení 
ukládá použít standardní vyzývací podmínky 
a ukládá úřadu oslovit firmy: 
1. GEO-ING Jihlava spol. s  r.o., Znojemská 78, 
Jihlava, IČ 18199089
2. CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, Pohořelice, IĆ 
29307163
3. CANDELA, s.r.o., Štefáčkova 11, Brno, IČ 
45476021
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení pro od-
dělení vnitřní kanalizace na  zdravotním stře-
disku na  ulici Holásecké. Pro výběrové řízení 
ukládá použít standardní vyzývací podmínky 
a ukládá úřadu oslovit firmy: 
1. VARSTA, s.r.o., Barvy 8, Brno, IČ 26917840
2. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, Brno IČ 25538543
3. KVADROS, a.s., Železná 1a, Brno IČ 26240360
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení na vy-
spravení polních cest v prodloužení ulic Ledá-
renské a Myslivecké jako jedné akce. Pro výbě-
rové řízení ukládá použít standardní vyzývací 
podmínky a ukládá úřadu oslovit firmy: 
1. ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, Morava-
ny, IČ 25504011
2. H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 113, Brno, IČ 
25515161
3. Jihomoravská stavební a  obchodní spol. 
s r.o., Veslařská 25, Brno, IČ 25571125
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Z jednání RMČ a ZMČ BRno-Tuřany
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení na za-
teplení podkroví a výměnu oplocení před MŠ 
V  Aleji směrem do  ulice. Pro výběrové řízení 
ukládá použít standardní vyzývací podmínky 
a ukládá úřadu oslovit firmy: 
1. Cooptel, stavební a.s., Černovické nábřeží 
7a, Brno, IČ 25560271
2. SK DLAŽBA, s.r.o., Královopolská 54, Brno, IČ 
28268156
3. EK STAVBY s.r.o., V  Jámách 6, Moravany, IČ 
29229146
- uložila ÚMČ zrušit výběrové řízení na  akci 
Oplocení MŠ Holásecká a akce nerealizovat. 
- souhlasila s umístěním 3 staveništních buněk 
a dvou kontejnerů na pozemek p.č. 3751, k.ú. 
Tuřany při Měšťanské po  dobu výstavby ko-

munikace na ulicích Měšťanské a Malínské, tj. 
do 31.12.2013.
Zastupitelstvo na 19. schůzi 
dne 18. 4. 2013: 
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření MČ Br-
no-Tuřany za období 1-3/2013,
- souhlasilo s  celoročním hospodařením a  fi-
nančním vypořádáním MČ za rok 2012, a to bez 
výhrad a  schválilo závěrečný účet MČ za  rok 
2012,
- schválilo účetní závěrku MČ sestavenou k roz-
vahovému dni 31.12.2012,
- souhlasilo s předloženým návrhem obecně zá-
vazné vyhl. statutárního města Brna č.17/2011, 
kterou se vydávají požární řády městských částí 
města Brna a navrhlo doplnění jejich příloh,

- souhlasilo s  textem návrhu vyhlášky, kterou 
se mění a  doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 28/2005, o stanove-
ní podmínky provozování taxislužby na území 
města Brna,
- nedoporučilo prodej části pozemku p.č. 183 
k.ú. Dvorska, ale jeho pronájem, nedoporučilo 
prodej pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky, dopo-
ručilo prodej nebo pronájem pozemků p.č. 418 
a 423 k.ú. Dvorska, pouze pronájem pozemků 
p.č. 422 a 447 k.ú. Dvorska a nedoporučilo pro-
dej ani pronájem pozemku p.č. 448 k.ú. Dvor-
ska, 
- doporučilo směnu pozemku p.č. 1514/8 k.ú. 
Horní Heršpice za pozemky p.č. 101/1 a 102/10 
v k.ú. Brněnské Ivanovice.

BojujMe SPoLeČnĚ PRoTI ČeRnÝM SKLádKáM

MoToRISTé, na co SI dáT PoZoR PřI náKuPu ojeTého voZu?

Dlouhodobě nás velmi trápí problematika 
černých skládek, jejich odstraňování je po-
měrně nákladnou záležitostí (odstraňování 
ve  většině případů provádí specializované 
firmy) a  váže finanční prostředky, které by 
mohly být využity smysluplnějším způsobem.  
Proto se naše  městská část jako jedna z prv-
ních zapojila do iniciativy ZmapujTo.cz. Cílem 
tohoto ekologického projektu  je  boj proti 
nelegálním skládkám odpadu, které nejen  
že narušují vzhled obce a okolní přírody,  ale 
často obsahují  i  nebezpečné látky, při jejichž 
úniku může dojít k  vážnému poškození  lo-
kálního ekosystému. Kromě toho se na sklád-
kách vyskytují  obvykle i potkani, kteří mohou 

1. Čím začít koupi ojetého vozu?
Nechte si předložit veškeré doklady k  vozi-
dlu a  porovnejte je se skutečností. Překon-
trolujte tzv. identifikátory - zejména VIN 
kód, číslování skla. U  automobilů vyrobe-
ných do  září 2001 ověřte také číslo motoru 
(u mladších vozidel už se číslo motoru neu-
vádí). Součástí kontroly by měla být i  tech-
nická kontrola a měření emisí.

2. Jak se nestát obětí podvodu?
Na  ojeté vozy se mohou vztahovat práva 
třetích osob - mohou být např. předmětem 
zástavy anebo pořízená na  leasing. Abyste 
se nestali obětí podvodu, je vhodné zjistit, 
zda na  vůz nejsou žádná práva cizích osob 
vázána.

přenášet různá infekční onemocnění. Včasná 
informace o založených skládkách  také zabrá-
ní  jejich zvětšování a tím bychom mohli část 
finančních prostředků ušetřit.
Uživatel chytrého telefonu dokáže skládku na-
hlásit jednoduše a rychle díky mobilní aplika-

ci, kterou si zdarma stáhne do svého telefonu, 
skládku je možné nahlásit  i  pomocí  webového 
formuláře umístěného na  www.ZmapujTo.cz 

Podrobnější  informace o  mapování černých 
skládek naleznete na www.ZmapujTo.cz.

Zhotovitel zajistí sadové úpravy ve formě výsadby nových stromů na veřejném prostranství zrekonstruovaných ulic. Výsadba proběhne až po do-
končení stavebních prací. Žádáme proto občany, aby tyto pozemky neosazovali.

vÝSadBa na ZReKonSTRuovanÝch uLIcích

 V prodejnách ŠKODA Plus Vás na vůz zatížený 
právy upozorní.

3. Jak nekoupit kradený vůz?
Bez odborníků a specializovaných agentur se 
při koupi vozu přes inzerát nikdy zcela nevyva-
rujete tohoto rizika. Vždy se však vyplatí zjistit 
původ automobilu. Pokud je vůz individuálně 
dovezený z  ciziny, zvyšuje se pravděpodob-
nost toho, že jde o opravené nabourané vozi-
dlo. Vyšší je i riziko koupě kradeného vozu. 

4. Jak zjistit historii vozu?
Kontrolou servisní knížky. Ta je vždy dokla-
dem o tom, v jakém je vozidlo stavu a jak o něj 
předchozí majitel pečoval. Pokud Vám nebude 
předložena, je to signál, že něco není v pořád-

ku. Vůz například nebyl pravidelně servisován 
nebo byl bouraný. 

5. Jak poznat, že vůz byl bouraný?
Platí, že žádná závažnější nehoda nelze na au-
tomobilu zcela opravit. Vždy po  ní zůstanou 
stopy. Jednou z metod je měření hloubky laku 
speciálním diagnostickým přístrojem. Tuto 
službu Vám udělají v autobazarech. Při laickém 
zkoumání vozu se sledují spáry mezi jednotli-
vými komponenty na karosérii. Mnohé prozra-
dí i odstíny laku.

Jak zkontrolovat vůz před koupí a jak uza-
vřít kupní smlouvu? Poradíme Vám v  dal-
ším vydání.

Autocentrum K.E.I. radí

Jak zkontrolovat vůz před koupí a jak uzavřít kupní smlouvu? Poradíme Vám v dalším vydání.
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STRážnícI na KoLech Budou LeToS ješTĚ víc vIdĚT

o náZvu uLIČKy Mohou hLaSovaT všIchnI BRňané. oSoBnĚ

V  zářivě žlutých dresech, od  letoška i  díky 
využití reflexních pruhů v  pase a  na  mod-
rých rukávech ještě lépe viditelných, vyra-
zily už v  květnu do  terénu na  území města 
Brna cyklohlídky městské policie. Jejich 
značnou výhodou je fakt, že právě na  kole 
mohou operativněji vykonávat hlídkovou 
činnost na  rozlehlých prostranstvích měst-
ské aglomerace, a  to i  v  odlehlejších loka-
litách, kde není možné ke  zrychlenému 
přesunu používat motorizované prostředky. 
Cyklohlídky strážníků budou po  celé léto 
dohlížet na  dodržování veřejného pořádku 
a  monitorovat městský mobiliář v  brněn-
ských parcích či v přírodních územích vyu-
žívaných hojně k  rekreaci a odpočinku. Za-
pojení cyklohlídek MPB do přímého výkonu 
služby se v minulých letech osvědčilo, a tak 
kromě Brněnské přehrady, vinohradských 
Akátek a líšeňského Mariánského údolí, bu-
dou strážníci na  jízdních kolech občanům 
k dispozici i v dalších vytipovaných částech 
města.                                                                                 

 Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Návrh pojmenovat některé z  veřejných míst 
po  bývalém českém prezidentovi Václavu 
Havlovi a již uzavřená anketa na toto téma vy-
volaly intenzivní veřejnou diskusi. Na podněty, 
které z  ní vzešly, reaguje vedení města Brna 
a  městské části Brno-střed návrhem nového 
hlasování.  
Nová anketa je zaměřena pouze na dosud ne-
pojmenovanou komunikaci mezi katedrálou 
sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku 
(parc. č. 311, k. ú. Město Brno). K původnímu 
společnému návrhu TJ Sokol Brno I  a  zmíně-
ného divadla nazvat ji uličkou Václava Havla 
jsou nyní připojeny další varianty, a  to ulice 
Karla Andrého nebo Jana Calábka. 
Změnily se i  podmínky hlasování. Původně 
bylo možné hlasovat na internetu, nyní budou 
moci občané starší 15 let vyjádřit svůj názor 
pouze osobně prostřednictvím originálních 
hlasovacích lístků s připojeným čestným pro-
hlášením o  místě trvalého bydliště v  Brně. 
Odevzdat je bude možné na  dvou místech 
– v Urban centru a na Úřadě městské části Br-
no-střed. Anketa bude probíhat od  3. června 
do 31. srpna. Její výsledek poslouží jako pod-
klad pro rozhodování samosprávných orgánů.
Anketní lístek obdrží zájemci přímo v místech 
hlasování. Vybrat si budou moci z uvedených 

tří jmen, k dispozici bude také varianta veřejné 
prostranství mezi katedrálou na Petrově a di-
vadlem nepojmenovávat. 

Hlasovací místa
• Urban centrum (Mečová 5, Stará radnice)
Otevírací doba: pondělí–pátek 10–12 hodin, 
13–18 hodin
• Úřad městské části Brno střed (pracoviště 
Czech Point, Dominikánská 2)
Otevírací doba: pondělí a  středa 8–12 hodin, 
12.30–17 hodin, úterý a čtvrtek 6.30–12 hodin, 
12.30–14 hodin, pátek 6.30–12 hodin

Navržené osobnosti
Václav Havel (1936–2011) byl český dramatik, 
esejista, kritik komunistického režimu, jeden 
z prvních mluvčích Charty 77 a politik. Byl po-
sledním prezidentem Československa a  prv-
ním prezidentem České republiky.

Christian Karel André (1763–1831) byl přední 
osobností moravského duchovního života, 
přírodovědec, pedagog a  sekretář Hospodář-
ské společnosti v Brně. Je jedním ze zakladate-
lů Moravského zemského muzea.

Jan Calábek (1903–1992) byl profesorem fy-

ziologie rostlin. Byl jedním z průkopníků a po-
pularizátorů vědecké kinematografie, zaklada-
tel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný 
předseda Čs. společnosti pro vědeckou kine-
matografii při ČSAV.
Úřad městské části Brno-střed

Pojmenování brněnských ulic se řídí platnými 
zákonnými předpisy [zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ze dne 12. dubna 2000, 
vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. ze 
dne 11. září 2000, Zásady tvorby uličního ná-
zvosloví a  označování ulic, veřejných prostran-
ství a číslování budov ve městě Brně, schválené 
Zastupitelstvem města Brna 17. dubna 2001 
s platností od 1. května 2001]. Návrhy od veřej-
nosti, institucí a  organizací odborně zpracová-
vá Pracovní skupina pro názvosloví města Brna 
(poradní orgán Rady města Brna), ta je po pro-
jednání se zastupitelstvy příslušných městských 
částí doporučí Odboru vnitřních věcí Magistrátu 
města Brna předložit Radě města Brna a  poté 
Zastupitelstvu města Brna ke konečnému schvá-
lení. Za  posledních deset let vzniklo v  centru 
Brna několik nových ulic: Pod Červenou skálou 
(2003, Štýřice), Londýnské náměstí (2005, Štýři-
ce), Holandská (2005, Štýřice), Jaroslava Foglara 
(2006, Štýřice) či Zderadova (2007, Trnitá).

ZMĚna PRovoZní doBy na SBĚRnÝch STředIScích odPadů
Ulice Provozní doba Obsluhu zajišťuje Telefon

SSO Malinská Po 14:00-18:00; Út-Pá 9:00-13:00, 14:00-18:00; So 8:00-12:00 SAKO Brno, a.s. 606 914 766

SSO Sladovnická Út-So 9:00-13:00, 14:00-18:00; SAKO Brno, a.s 606 914 769

Otevírací doba prodloužena do 18.00 hodin.
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RodInné cenTRuM TuřáneK Se chySTá na Své oTevření
Když se setkají dva přátelé po nějaké době, 

tak se často ptají: „Co je nového?“ Až se takto 
někdo zeptá nás, tak máme co odpovědět. 
Můžeme říct: „Otevíráme v Tuřanech nové Ro-
dinné centrum. Bude se jmenovat Tuřánek.“ 

Myšlenka na  založení Rodinného centra 
v Tuřanech není úplně nová, ale až nyní se po-
vedlo dát dohromady fungující skupinku lidí, 
kteří se rozhodli založit občanské sdružení.  

Naším hlavním cílem je poskytnout dětem 
a maminkám z našeho okolí prostor pro smy-
sluplné trávení volného času, podpořit spole-
čenský život rodin s malými dětmi a také na-
bídnout volnočasové a vzdělávací aktivity pro 
všechny, kteří o to budou mít zájem.

Navazujeme na úspěšné cvičení pro rodiče 
s dětmi na Orlovně, které výborně funguje již 
mnoho let. Protože je o toto cvičení velký zá-
jem, rozhodly jsme se nabídku cvičení rozšířit 

o další dvě skupiny cvičení, a to cvičení pro ko-
jence do jednoho roku a pro děti od jednoho 
do dvou let. Mezi další aktivity bude patřit klub 
pro rodiče s dětmi, kdy si děti budou moci hrát 
v herně a maminky si zatím mohou u kávy či 
čaje povídat, věnovat se tvořivé činnosti a sdí-
let radosti, rady nebo zkušenosti s  ostatními 
v podobné životní situaci.

Zajímavými aktivitami budou také masáže 
pro miminka,  hravé malování nebo angličtina 
pro děti s  rodiči.  Pro předškoláky nabízíme 
kroužek Nulťáček aneb do školy vesele a snad-
no a pro starší děti Klub stolních her.

Zázemí nám laskavě nabídl pan farář Pavlů 
z místní farnosti v Tuřanech. Díky jeho vstříc-
nosti můžeme klub a většinu kroužků provo-
zovat v prostorách zvaných „Domeček“ za kos-
telem. Jde o hezké a klidné místo v zeleni, sou-
časně všem snadno dostupné - je u zastávky 

autobusu Hanácká. Některé aktivity jsou plá-
novány na  Orlovnu, která poskytuje výhodu 
většího prostoru.

Na  místě je také poděkování Úřadu naší 
městské části za přislíbenou podporu.

Ve středu 18. září plánujeme slavnostní ote-
vření centra s informacemi k provozu, prezen-
tací jednotlivých aktivit, malým občerstvením 
a vystoupením hudební skupiny Two Bases. 

Všichni jsou vítáni.
Klub, kroužky i  cvičení začínají v  týdnu 

od 23. září 2013
Více informací na  internetových stránkách 

sdružení http://turanek.blogspot.cz/ , e-mailo-
vé adrese centrum.turanek@gmail.com nebo 
na telefonu 773 177 615. 

Za Rodinné centrum Tuřánek 
Markéta Brázdová, Katka Cahlíková, 

Klára Rotreklová a Pavla Šimková

Pondělí

Cvičení pro děti 1-2 roky
9.15-10.15 h
Pavla Šimková
Domeček

Angličtina pro děti
10.30-11.30 h
Pavla Šimková
Domeček

Nulťáček
(příprava do školy)
15.30-16.15 h
Markéta Brázdová
Domeček

Klub stolních her
16.30-18.00 h
Markéta Brázdová
Domeček

Úterý

Cvičení s kojenci a masáže
9.00-10.00 h
Klára Rotreklová
Domeček

Herna
10.00-11.00 h
Klára Rotreklová
Domeček

Středa

Cvičení s dětmi od 18 měsíců
9.30-11.00 h
Katka Cahlíková
Orlovna

Hravé malování
Pro děti 1-3 roky
9.15-10.15 h
Pavla Šimková
Domeček

Angličtina pro rodiče s dětmi
10.30-11.30 h
Pavla Šimková
Domeček

Čtvrtek

Herna
9.00-11.00 h
Markéta Brázdová
Domeček

Klub maminek
10.00-11.00 h
Markéta Brázdová
Domeček

Základní škola informuje rodiče žáků a ve-
řejnost, že od  příštího školního roku bude 
otevírat nové keramické kroužky. V nich bu-
dou žáci pracovat pod vedením paní učitelky 
Mgr. Petry Koláčkové.

Otevření nových kroužků keramiky je 
možné díky zakoupení vlastní keramické 
pece pro potřebu školy (nejen pro zájmovou 
činnost, ale pro výuku). V  keramické dílně 
budou moci žáci využívat základní vybavení 
pro práci s  hlínou, včetně její dekorace po-
mocí engob, glazur a  dalších doplňkových 
materiálů.

Základní škola plánuje otevřít odpoled-
ní kroužky nejen pro žáky druhého stupně 
z Měšťanské, ale také pro žáky družin z Dvo-
recké a  Požární a  v  neposlední řadě také 
kroužek pro zájemce z řad dospělých. Již teď 
se těšíme na tvořivou spolupráci s Vámi.

Petra Koláčková, učitelka VV

KeRaMIcKé KRoužKy 
na  ZáKLadní šKoLe 
BRno, MĚšťanSKá 21
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ZávĚReČná šKoLní aKadeMIe 
Závěrečná školní akademie měla letos zcela 

jiný námět, než tomu bylo v  předchozích le-
tech.

Změnu přineslo nejen deštivé počasí. Plán 
realizovat akademii na nádvoří místní radnice 
musel být operativně změněn a  díky vstříc-
nosti TJ Sokol Tuřany byli všichni účinkující 
i návštěvníci v suchu a v teple. 

Změnou bylo zapojení i  místních MŠ. Aka-
demie se tak trochu stala malou slavností 
skoro pro všechny rodiče, protože každý chtěl 
vidět na pódiu to „své dítě“. A určitě se dočkal. 
Je škoda, že se neúčastnily děti z  MŠ U  Lípy 
svobody. Mohla být „přehlídka“ dětí všech vě-

kových kategorií Tuřan úplná.
Další novinkou bylo tematické zaměření: 

žáci 7. B přišli  v osobnostně dramatické výu-
ce s  myšlenkou podpořit a  starat se o  zvířát-
ka, která potřebují pomoc. Proto motto celé 
akademie bylo: prodejem vlastních výrobků 
vytvořených v keramické peci a dobrovolným 
vstupným získat finance na nákup potřebných 
potravin pro psí útulek ve Vyškově (byl vybrán 
po dohodě s pí učitelkou Naďou Mokrou, tre-
nérkou malých dětí ve  školičce sportovních 
dovedností). Snahou žáků i  nemalou podpo-
rou rodičů i  ostatních diváků se na  akademii 
podařilo získat 3.700,- Kč. Za  tuto částku bu-
dou nakoupeny pamlsky a hračky pro pejsky, 
poté osobně předány přímo vedoucí útulku. 
Všem, kteří tuto myšlenku žáků podpořili, dě-
kujeme !!!!!!

Tradicí závěru školního roku se stalo oceně-
ní nejlepších žáků jednotlivých tříd starostou 
obce. Letos poprvé se této cti dostalo žákům 
před tuřanskou veřejností. Z  rukou starosty 
Aleše Jakubce převzalo dar a  diplom celkem 
27 nejlepších žáků základní školy.

Diváci odpoledního představení měli mož-
nost shlédnout téměř tříhodinové vystoupení 
místních dětí. Tančilo se, zpívalo, také cvičilo 
a  hrálo „divadlo“. Předškolní a  prvostupňové 
děti byly plné nadšení a často dokázaly svým 
přístupem strhnout publikum k  bouřlivému 
potlesku. Rodiče mohli obdivovat sportovní 
dovednosti svých ratolestí, které pí uč. Mokrá 

za uplynulý rok posunula zase o stupínek výš. 
A že jsou talenty i mezi staršími žáky, přesvěd-
čila všechny taneční kreace Venduly Maškové 
a  Filipa Gehringera na  samotný závěr akade-
mie.

Božena Küfhaberová, ředitelka školy

převzato z časopisu BIBLIO, červen-srpen 2013
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Jménem dětí mateřské školy bychom chtěly poděkovat Honební-
mu společenstvu Tuřany za finanční dar, který bude použit na zakou-
pení hraček.

Jaroslava Foltánová, 
ředitelka Mateřská škola Brno, Holásecká 11, p.o.

Děkujeme Honebnímu společenstvu Tuřany za finanční dar, ze které-
ho budou zakoupeny hračky a sportovní potřeby pro děti.

Dražilová Lucie, 
ředitelka Mateřská škola Brno, V Aleji 2, p.o.

P o d ě k o v á n í P o d ě k o v á n í

Na  450 spokojených dětí si užilo Dětský 
den s mottem „Prázdniny bez úrazu“. Tuto akci 
uspořádali dne 1. června Nadační fond dětské 
onkologie Krtek a Nadační fond Modrý Hroch, 
ve  spolupráci s  ALFA-HELICOPTER, spol. s  r.o., 
městskou částí Brno-Tuřany, Sborem dobrovol-
ných hasičů Brno-Holásky, Zdravotnickou zá-
chrannou službou Jihomoravského kraje, p. o., 
Hasičským záchranným sborem Jihomoravské-
ho kraje a Fakultou sportovních studií Masary-
kovy univerzity. 

Dne 9.6.2013 se konal dětský den ve Dvor- 
skách a  díky hezkému počasí se účastnilo 
na 70 dětí. Za dozoru členů MS Tuřany - Dvor-
ska si děti zastřílely na  terče a  mezi staršími 
účastníky se rozpoutal boj o pohár.

Na  dostihové dráze si děti vyzkoušely běh 
přes překážky, který byl rozdělen do 2 skupin 
dle věku. Mezi nejrychlejšími do 10 let byl Da-
neček Gromes a  Barunka Drásalová.

 Z větších účastníků zvítězil Marek Návedla, 
druhý byl Jakub Kopic.

 Děti byly odměněny poháry, které daroval 
šipkový klubu PPaO Tuřany.

Za  pomoci místních stárek a  stárků si děti 
mohly vyzkoušet chytání rybiček a  jablíček, 
jízdu na  koních, skákání v  pytli, hod na  koš, 
fotbalovou branku a již zmíněnou střelbu.

Po absolvování všech disciplín si děti opek-
ly špekáčky a po vyhlášení výsledků je čekala 
sladká odměna se spousty bonbonů. Doufám, 

Příjemný areál při ul. Karkulínova, který po-
skytli k  příležitosti Dne dětí TJ Sokol Brno-Tu-
řany a  SK Tuřany, nabídl dětem čtyři soutěžní 
disciplíny, tématicky zaměřeny jak zvládnout 
prázdniny bez úrazu. Po  splnění povinných 
úkolů se děti zúčastnily losování o deset vyhlíd-
kových letů nad Brnem a dalších drobných od-
měn. Doprovodný program jistě také nenudil, 
ukázka práce psovoda z  Městské Policie Brno, 
aquazorbing, malování na  obličej, žonglování, 
hašení domečku a  opékání špekáčků. Velké 
pozornosti se opět dočkala ukázka aikida členy 
Aikido yoshinkan dojo Brno pod vedením pana 
Kerpana. Spolupořádající společnost před-
vedla dva vrtulníky, jeden byl k  prohlédnutí 
v  záchranné verzi a  druhý pro přepravu osob. 
Závěr odpoledne patřil ukázce záchranné akce, 
vyhledání, vyproštění a ošetření osoby ze sutin. 
Osobu nalezl pes vycvičený pro vyhledávání 
osob, členové JSDH Brno-Holásky osobu vy-
prostili a předali do péče zdravotnické záchran-
né službě k ošetření. Během příprav vypadalo, 
že z okolních mraků bude pršet celé odpoled-
ne, ale nebylo tomu tak. Děti svým zarputilým 
soutěžením nakonec vylákaly i  slunce z  poza 
mraků. Celé odpoledne profesionálně mode-
rovali Hana Holišová a Jan Antonín Duchoslav. 

Poděkování si zaslouží členové JSDH Brno-
-Holásky za pomoc při přípravě, nejvíce děkuji 
sponzorům a  partnerům, kteří velkou měrou 
napomohli k uspořádání Dne dětí. 

Jsou jimi: Tenisový klub Tuřany; Zemako 

s.r.o.; AGSTAV TŘEBÍČ a.s.; MOTeC spol. s  r.o.; 
EEIKA Brno, s.r.o.; MANAG správní, a.s.; AGRO 
Brno-Tuřany, a.s.; MaDe, spol. s r.o.; ASKOM a.s.; 
Služby Minks s.r.o.; STRABAG ČR a.s.; Ing. Alois 
Preisler-NOTA;  LEIS SERVIS s.r.o.; Heineken Čes-
ká republika, a.s.; Blue Sky Service, s.r.o.; SEBAK 
spol. s r.o.; IMOS Brno, a.s.; ColaTransport, s r.o.; 
MAKRO ČR; LETIŠTĚ BRNO a.s.; PŘEMYSL VESELÝ 
stavební a  inženýrská činnost s.r.o.; Keraservis 
s.r.o.; Restaurace Sokolovna.

Michal Krátký, místostarosta

den dĚTí 2013

dĚTSKÝ den ve dvoRSKách
že nejen dětem se den líbil a  budou se těšit 
na další rok.

Tímto bych chtěla poděkovat manželům 
Rohmovým a  Michalu Kráčmarovi za  nápoje 
pro děti, 

MS Tuřany - Dvorska a místním krojovaným 
stárkům za přípravu a organizaci,

MČ Brno-Tuřany za finanční dar, šipkovému 
klubu PPaO, firmě Dahlhausen a místním ob-
čanům za věcné ceny.

Žaneta Živělová
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„dřevo“ od KoLéBKy do RaKve

KLuB ČeSKÝch TuRISTů a fyZIcKá aKTIvITa SenIoRů

Ve čtvrtek 18. dubna t. r. se uskutečnila ver-
nisáž  další výstavy v našem kulturním centru 
v  Tuřanech zaměřená na  dřevo jako mate-
riál, který nás opravdu provází každodenně 
po  celý život každého člověka. Výstava byla 
připravena za  vydatné pomoci a  spolupráce 
s Moravským  zemským muzeem v Brně, Ho-
ráckým muzeem v  Novém Městě na  Moravě 
a tuřanským spolkem Rozmarýnkem. Jsou zde 
vystaveny i  některé nástroje, které za  pomo-
ci šikovnosti a umu mistrů dřeva dávaly  tvar 
a tím nový život pokáceným stromům.

Pro úvodní slovo k vernisáži  použil pan Zde-
něk Pochop doslov z Výučního listu cechu sto-
lařů předávaný tovaryšům stolařského řemes-
la po složení požadovaných znalostí. Tento list 
jako součást certifikátu oboru nazvaný „K upo-
mínce“ dokládá, jaká důležitost byla přikládá-
na nejen na ovládání řemesla, ale i na morálku 
příslušníků cechu.

Vzhledem k  tomuto závažnému obsahu  
„Upomínky“ otiskujeme ji v celém znění.

Každý návštěvník výstavy dostane kopii 
této upomínky, protože rady a myšlenky v ní 
uvedené, jsou životní pravdy generací našich 
předků, které stojí za to plně akceptovat.

Výstava je otevřena každý čtvrtek od  11 
do 18  hodin a potrvá do 11. července 2013.

Spolek Rozmarýnek

Projekt KČT, který dotuje MPSV, navazuje na 
pilotní projekt z roku 2012, který podporuje 
vlastní rozhodnutí pro pohyb v přírodě s vý-
běrem vhodných  tras, které budou odpovídat  
pohybovým možnostem seniorů. V letošním 
roce k projektu přistoupil i Jihomoravský kraj, 
první vlaštovka se rozletěla v Brně. Zástupce 
KČT a zároveň koordinátorka projektu oslovila 
postupně Domovy pro seniory ve městě Brně. 
Projekt je ale určen i pro kluby seniorů,  indivi-
duální zájemce s věkovou hranicí nad 50 let, 
rodiny seniorů, pečovatele i pro širokou veřej-
nost. Cílem je nabídnout společenství lidí i růz-
ného věku a návštěvu zajímavých míst nejen 
v nejbližším okolí. Tento aspekt je pro seniory, 
kteří v některých případech ztrácejí sociální 
vazby, velmi důležitý. 

První akce v letošním roce se konala dne 2. 
5. 2013 a byla jí Jarní vycházka s průvodcem 

po Botanické zahradě a arboretu Medelovy 
Univerzity v Brně. Nabídku využilo 25 senio-
rů ze tří DPS: Holásecká (Tuřany), Podpěrova 
(Medlánky) a  Okružní (Lesná). 

     I přes mírnou nepřízeň počasí se podařilo  
průvodci Ing.  Michalu Pavlíkovi, vedoucímu 
oddělení dřevin, zaujmout svým svěžím výkla-
dem o pěstování orchideí ve skleníku a násled-
nou komentovanou procházkou po arboretu 
všechny účastníky  a možná nejvíce ty, kteří 
jsou odkázáni na invalidní vozík. Rádi mu tou-
to formou ještě jednou děkujeme. Nejstaršímu 
účastníkovi bylo 96 let a jedna paní upoutaná 
na vozíku  se přiznala, že vycházka byla pro ni 
velmi důležitá, dostala se ven po třech letech. 
Rádi bychom poděkovali i pí. Miriam Jankové, 
která nám velmi vyšla vstříc. Jarní rozkvetlá 
zahrada byla nádherná, o dech beroucích roz-
kvetlých orchidejích ani nemluvě. 

V červnu se uskutečnila vycházka s průvod-
cem po Cacovickém ostrově v Brně–Malomě-
řicích a kolem řeky Svitavy a výlet do Adamova 
s návštěvou Světelského oltáře.

Ozvěte se, přidejte se k nám, včetně inspi-
rativních nápadů, kdy a kam. Nebuďte sami, s 
námi bude veselo.

Kontakt : PhDr. Jiřina Dobešová , 
koordinátorka projektu KČT

Tel. 736754638, e-mail: 
Dobesova.Jirina@seznam.cz

24. 7.2013 
Návštěva hvězdárny a planetária v Brně
14. 8.2013 
Vycházka s průvodcem po arboretu Křtiny 
28.8.2013  
Procházka po židovském hřbitově 
11.9.2013  Výlet za muflony a daňky v oboře 
s prohlídkou zámku v Židlochovicích
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vážení SPoLuoBČané,
události posledních dní a týdnů vyprovo-

kovaly Komisi redakční k nutnosti uvést infor-
mace týkající se MŠ U Lípy Svobody 3, p.o. na 
pravou míru. Dne 20. června jste se v týdeníku 
5plus2 mohli dočíst, že došlo v mateřské škol-
ce k výbuchu plynu. Tato informace je lživá a 
nepravdivá, k výbuchu plynu nedošlo ani ve 
školce, ani v jejím okolí. Celá záležitost mi při-
pomíná dětskou hru na tichou poštu, situace 
totiž vznikla požárem dvou rodinných domů, 
který se stal dne 21. května 2013. Při požáru 
střechy jednoho z domů došlo k výbuchu ka-
nystru s benzínem, tak jak je uvedeno v oficiál-
ní zprávě HZS JmK. První, kdo si zahrál tichou 
poštu, bylo Sdružení rodičů a přátel MŠ U Lípy 
Svobody, které den po požáru napsalo stíž-

nost na Českou školní inspekci, kde uvádí, že 
došlo v blízkosti MŠ k výbuchu plynu a ihned 
odkazují na zprávu hasičů, ve které se mluví o 
kanystru s benzínem. Ptám se, zda je to poli-
továníhodná záměna, nebo úmysl nepravdivě 
informovat Českou školní inspekci. Následnou 
pomyslnou korunu všemu dává článek v týde-
níku 5plus2, díky němuž je zcela evidentní, jak 
si toto médium ověřuje informace a získává 
podklady.  

Na konci již zmiňovaného článku se také 
uvádí, že „předchozí ředitelka Přichystalo-
vá čelila anonymnímu vyhrožování“. Na této 
stránce si můžete přečíst trestní oznámení a 
následnou odpověď na dožádání informací 
ze strany Policie České republiky o výsledku 

šetření. Po přečtení druhého odstavce, nechť 
si každý čtenář udělá obrázek sám. (Z důvodu 
ochrany osobních údajů jsou některé části za-
černěny.)

Za Komisi redakční, Michal Krátký
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InfoRMace PeTIČního vÝBoRu oBČanů hoLáSeK 
a oBČanSKého SdRužení hoLáSKy

Pomalu se přibližuje období prázdnin, které 
nese malé omezení provozu na Orlovně, jde 
nejspíš o čerpání dovolených, výletů celých ro-
din za rekreací a poznáním. Pro nás na Orlovně 
ale jde o čas, kdy se provádí větší opravy, údrž-
ba, úklid atd. Letos jsme již začali s opravou 
podlahy v šatně sauny. Hlavní záležitostí bude 
vymalování tělocvičny a přilehlých prostor a 
také oprava osvětlení v tělocvičně, provádí se  
nutné opravy střechy. Máme také zájem o do-
kompletování chráněné části předzahrádky o 
další hrací prvky, pro potěšení našich nejmen-
ších . 

Společenské akce proběhnou dle plánu, 
sledujte vývěsku na Orlovně. Avizovaná Tra-
vesti show proběhla s docela dobrou účastí 

Vážení občané.
V souladu s plánem činnosti ZO klubu dů-

chodců v Tuřanech se 42 členů naší organi-
zace zúčastnilo zájezdu do Třebíče a Dalešic.  
Všichni zúčastnění byli seznámeni s historií ži-
dovského města v Třebíči a prohlédli si skvost 
architektury v Třebíči - baziliku Sv. Prokopa. Pro 
všechny přítomné byla překvapením i prohlíd-
ka náročného technického díla, vodní přečer-
pávací elektrárny v Dalešicích. Spokojeni ode-
šli všichni členové ZO KD i z další organizované 
akce - projížďky lodí po brněnské přehradě.  
Vedení ZO KD děkuje vedení MČ v Tuřanech, 
zvláště panu starostovi, za finanční pomoc při 
zajištění této akce. Nyní se již připravujeme na 
zájezd do družebních Čachtic. Ten se uskuteční 
7. září a na návštěvu našich kamarádů na Slo-
vensku se již všichni těšíme. 

Za ZO KD Antonín Vondruška

Podle našich informací v návaznosti na 
lednovou veřejnou prezentaci konceptu "Re-
gulačního plánu V aleji, k.ú. Holásky" (lokali-
ta Vinohrad) na Orlovně a následné jednání 

a domlouvá se opakování v listopadu 2013. 
Na základě dohody s paní Cáhlíkovou se nám 
snad podaří od září rozšířit cvičení dětí o další 
aktivity, oznámíme vše včas na vývěsce. Ostat-
ní cvičení probíhají dle dohodnutého plánu, 
ale určitě se po dohodě najde místo i pro vás, 
které by chtěly začít cvičit a totéž se týká cviče-
ní kulturistů. 

Nyní k našim stolním tenistům, kterým 
skončila sezona 2012-2013. Tato sezona byla 
jedna z nejúspěšnějších. Sice A-družstvo ne-
postoupilo, ale skončilo na pěkném 3. místě . 
V předešlých sezonách se vždy zachraňovalo. 
B-družstvo nemuselo hrát baráž a udrželo se v 
městském přeboru. Další družstva v městských 
soutěžích, a to C, D, E a F postoupila do vyšších 

soutěží .G-družstvo začátečníků zůstalo ve své 
třídě. Žáci skončili na 5. místě. Do nové sezony 
2013-2014, která začne v půlce září, přihlašu-
jeme opět 7 družstev a jedny žáky. V těchto 
dnech se trénuje tak „ na půl „ a ostrý trénink 
začne cca od poloviny srpna.

Všem našim příznivcům, všem hráčům, 
všem cvičencům, přejeme přes prázdniny hod-
ně pěkných dnů, hodně zdraví a odpočinku, 
také náš restaurant Orlovna se na vás těší. Vždy 
bude připraven splnit vaše přání. Těšíme se 
na setkání v plné sestavě v nové sezoně 2013 
-2014, ať už při sportování nebo při společen-
ských akcích.

Viktor Klimeš a Miroslav Vladík

Městské části Tuřany s vlastníky pozemků v 
této lokalitě MČ zaslala na OÚPR všechny pí-
semné připomínky občanů, vlastníků i občan-
ských sdružení se souhrnným stanoviskem, 

aby OÚPR "zohlednil požadavky vlastníků po-
zemků v pracovní variantě č. 3 návrhu". Jsme 
zvědavi na výsledek.

Hana Dombrovská a Vladimír Skácel

TĚLovÝchovná jednoTa hoLáSKy

KLuB důchodců 
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náTěRy dVeří 350,- KČ/Kus, 

náTěRy RadiáToRů, oKen, 

fasád, náByTKu, aJ.

Tel: 606 469 316, 547 225 340

www.maliribrno-horak.cz

Platba hotově = sLeVa 250,-Kč!

MALBY 14,- Kč/m2

ELEKTROINSTALACE, 
provádím veškeré opravy, 

montáž a revizi 
hromosvodů, 

pohotovost vč. So. a Ne. 
Peca Bronislav, 

tel.: 608 850 834

Pochůzkový prodej zakázán!
Vážení spoluobčané, od 17.6.2013 nabylo účinnosti Nařízení statutárního města Brna č.4/2013, dle kterého je pochůzkový prodej a prodej 
bez prodejního zařízení na celém území MČ Brno-Tuřany zakázán. Znění celého Nařízení č.4/2013 naleznete na www.brno.cz v sekci 
dokumenty města Brna - vyhlášky, nařízení a opatření obecné povahy. V případech porušování vyhlášky volejte ihned Městskou policii Brno, 
linka 156.           Michal Krátký, místostarosta 
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PARKOVÁNÍ

PØED
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