Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan

ročník XVI.
DOPRAVNÍ SITUACE
NA ULICI SOKOLNICKÁ

Jedním
z nejvíce
bolavých
míst
v dopravě v naší městské části je dopravní
situace na ulici Sokolnická. Díky nové
bytové výstavbě vzrostl počet obyvatel
v této oblasti a všechny trápí jednak
neexistence přechodu pro chodce přes tuto
frekventovanou komunikaci a jednak
rychlost vozidel přijíždějících od Sokolnic.
Naší snahou je tuto situaci postupně
vyřešit ke spokojenosti obyvatel.
Prvním opatřením bude instalace
informačního
ukazatele
okamžité
rychlosti, na který již Rada a
Zastupitelstvo MČ uvolnilo potřebné
finanční prostředky z rozpočtu naší
městské části a po vyřízení potřebných
formalit bude informační ukazatel
instalován.
Potřebné přechody pro chodce by měly
být na této ulici dva. První přechod by měl
být umístěn v místě obratiště autobusu
MHD, druhý přechod by měl být umístěn
u křižovatky ulice Sokolnické s ulicí
Chrlickou a Dvoreckou.
Projekt na přechod u obratiště autobusu
MHD je součástí projektové dokumentace
na zvýšení bezpečnosti provozu BESIP.
Tento projekt byl po svém dokončení
v srpnu 2007 odeslán s žádostí o stavební
povolení na Odbor dopravy Magistrátu
města Brna a v současné době probíhá
stavební řízení.
Projektovou dokumentaci na druhý
přechod zpracovává po dohodě vedení
radnice s Odborem dopravy projekční
oddělení Brněnských komunikací. Po
dokončení projektu bude rovněž zažádáno
o vydání stavebního povolení.
Na
závěr
mi
dovolte
několik
vysvětlujících vět. Současné předpisy
neumožňují pouze „nalajnování“ přechodu
a osazení dvou značek. Součástí nově
vznikajícího
přechodu
musí
být
bezbariérový přístup včetně tzv. „nástupní
plochy“ pro invalidní spoluobčany. Každý
nový přechod si tedy vyžádá stavební
úpravy se zásahem do chodníku i
komunikace.
Snahou vedení radnice je po vydání
stavebních povolení na přechody získat
potřebné finanční prostředky na realizaci
nejenom těchto dvou přechodů, ale i na
další opatření ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu.
Ing. Miroslav Dorazil, starosta
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ŠKOLA V HOLÁSKÁCH MÁ 100 LET
V letošním roce si připomínáme 100 let
od stavby národní školy v Holáskách. Pro
toto krásné jubileum jsme nahlédli do
starých kronik a vybrali jsme pro Vás
několik postřehů z té doby.
O vybudování školy se zasloužil obecní
výbor se starostou Tomášem Krejčím. Již
v roce 1902 začala první jednání o zřízení
samostatné školy v Holáskách. V dubnu
1907 se škola začala stavět a její
kolaudace byla za rekordní 4 měsíce
13. 8. 1907. Náklady na stavbu školy
činily 28 000 tehdejších korun. Dne 24. 8.
1907 byla škola otevřena a od 1. září se
zde mohlo začít učit.

Pro hosty pak prý bylo připraveno
občerstvení ve školní budově a na návsi se
konala zábava.
Řídící učitel Ferdinand Božek z Chrlic,
který na holásecké škole působil
od 1. 1. 1908 do 31. 8. 1932, napsal do
školní kroniky: „Občané holásečtí
s neobyčejnou láskou přilnuli ke škole,
odstraňovali hravě překážky, jež se jim
v cestu stavěly. Jednání jejich bylo vždy
jednomyslné a proto dílo rychle vzkvétalo.
Sám školní rada p. Antonín Machač, c. k.
okresní školdozorce na to poukazoval a
Holásky jiným za vzor uvedl.“
V roce 1930 byla provedena nadstavba
školy za 250 000 tisíc korun. Protože byla
škola stavěna v jubilejním roce 80. výročí
narození prezidenta T. G. Masaryka,
žádala školní rada a obecní zastupitelstvo
kancelář prezidenta o svolení, aby se škola
mohla jmenovat jubilejní. Od 28. 4. 1930
nesla škola název Jubilejní obecná škola
Masarykova v Holáskách. Nápis byl
vyznačen v kamenné omítce. V současné
době ho připomíná pamětní deska ve
vchodu do školy.

Podle kronikáře byla škola otevřena
vysvěcením 23. 8. 1907 za účasti velkého
množství domácího i okolního lidu. Mše
svatá byla sloužena za obec Holásky
v tuřanském chrámu Páně. Pak vyšel
církevní průvod ke kapličce do Holásek,
mládež byla v národních krojích. Svěcení
vykonal vldp. P. Petr Hlobil, farář
z Rajhradu. Slavnostním kazatelem byl dp.
P. Jan Pilař, kooperátor z Tuřan.
„Vldp. světitel a c. k. okresní školdozorce
byli školačkami Rozálií Krumlovou z čís.
29 a Annou Jochmanovou z čís. 19
příhodnými proslovy přivítáni a podány
V letech 1939 až 1966 byl řídícím
jim nádherné kytice vonného kvítí.
I ostatním hostům se dostalo na důkaz učitelem holásecký občan pan Ferdinand
úcty od stárek Rozálie Richtrové z čís. 5 a Kratochvíl, z jehož kroniky jsme čerpali.
Marie Šmídové z č. 2 pěkných kytic.“

Vernisáž
kreseb dětí na téma Letiště bude v prostorách radnice zahájena
31. 10. 2007 v 16.30 h
Vystoupí žáci Hudební školy YAHAMA. Výstava bude přístupna
v průběhu listopadu 2007 vždy v úřední dny.

BESEDA S OBČANY
se koná ve čtvrtek 18. 10. 2007 v 18 hodin
v zasedací místnosti ÚMČ Tuřanské nám. 1, I. poschodí
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VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MČ
Zastupitelstvo na 5. zasedání dne 21. 6. 2007:
schválilo:
- rozpočtové opatření č. 6/2007, kterým se
příjmy rozpočtu navyšují na 28 989 tis. Kč a
výdaje rozpočtu se navyšují na 34 220 tis. Kč;
rozdíl je kryt zapojením FRR
- uzavření darovací smlouvy na s tavbu
komunikace na p.č. 2388 k.ú. Holásky
doporučilo:
- schválit prodej pozemků p.č. 4 136, 2135/10,
209/3 v k.ú. Tuřany, části pozemků p.č. 10 30,
1029/1, 1029/3, 1004/1 k.ú. Br. Ivanovice
- schválit zřízení věcného břeme ne vedení
vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a
plynovodu k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany
- schválit směnu pozemků mezi městem Brnem a
Tréninkovým centrem mládeže v k.ú. Br.
Ivanovice
- schválit rozdělení pozemků pro sportovní areál
Karkulínova dle geomet. plánu od firmy
Hloušek s.r.o.
souhlasilo:
- s návrhem
na změnu územního plá nu
v plochách podél ulice Kaštanové, který podala
firma Reality Recom po zapracování návrhové
plochy KV a rezervy pro dopra vu (kruhový
objezd a záliv pro zastávku MHD)
nesouhlasilo:
- s návrhem změny č. 7 Územního plánu města
Šlapanice - rozšířením plochy pro průmysl:
o není řešena etapizace zástavby
—
definování investic v oblasti dopravní
infrastruktury jako podmiňujíc ích, aby
důsledky nárůstu dopravy nedop adly na
obyvatele MČ Brno — Tuřany
o centrální odvodnění do potoka Dunávky
(řešit odvodnění přednostně vs akováním
nebo zdržením na pozemcích v řešené
návrhové ploše před jeji ch svedením do
vodního toku).
- se zadáním změny ÚPmB - změna funkčních
ploch ZPF na plochy pro doprav u za účelem
výstavby oboustranné čerp.stanice, Tuřanka
- s návrhem změny ÚPmB na p.č. 696 k.ú.
Holásky – zrušení územní rezervy pro
komunikaci a její začleně ní do návrhové
plochy bydlení BC
nedoporučilo:
- prodej pozemku p.č. 859 k.ú. Br. Ivanovice
Zastupitelstvo na 6. zasedání dne 30. 8. 2007:
schválilo:
- změnu sazeb poplatků za užíván í veřejného
prostranství a poplatku ze vst upného
uvedených v příloze vyhl. města Brna
- návrh na změnu ÚPmB v k. ú. Holásky na
pozemcích č. 212/2 a 212/4 na plochu na
bydlení
doporučilo:
- schválit prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 v k.
ú. Holásky a části pozemku p.č. 1209 v k.ú. Br.
Ivanovice
souhlasilo:
- s návrhem Zadání změny ÚPmB - prověřit
možnost změny funkčních ploch v souvislosti
se stavbou cyklostezky na tras e Tuřany Dvorska v pruhu cca 4 m od sil nice jako
rezervu pro komunikaci namísto současného
využití jako zeměd. půdní fond
- s návrhem Zadání změny Ú PmB - Brněnské
Ivanovice, u trati - prověřit možnost změny
funkčních ploch krajinné zelen ě a
zemědělského půdního fondu na plochu

techn. vybavenosti - regulační stanici plynu.
neschválilo:
- rozpočtové opatření č. 8/2007, kterým příjmy
zůstávají ve výši 28 730 tis. Kč a výdaje
rozpočtu se navyšují na 34 361 tis. Kč; rozdíl
mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR
- rozpočtový výhled MČ na období 2009-2018,
vzalo na vědomí:
- výsledky hospodaření MČ Brno -Tuřany
za I. pololetí 2007
nenavrhuje:
- změny ve vyhlášce města Brna č . 34/2005
o regulaci provozu výherních hracích přístrojů
nedoporučilo:
- schválit směnu pozemků v k. ú. Horní Heršpice
ve vlastnictví firem RAVAGO a FINESS
DEVELOP za pozemky v k. ú. Br. Ivanovice a
Dvorska ve vlastnictví města Brna
- schválit prodej části pozemku p.č. 438/1 v k. ú.
Br. Ivanovice
nesouhlasilo:
- s návrhem na změnu ÚPmB na pozemcích p.č.
1466/1 a 1466/39, k.ú. Brněnsk é Ivanovice z
plochy ZPF na plochu sloužící jako parkoviště
Zastupitelstvo na 7. mimořádné m zasedání dne
10. 9. 2007
schválilo:
- rozpočtové opatření č. 8/2007, kterým příjmy
zůstávají ve výši 28 730 tis. Kč a výdaje
rozpočtu se navyšují na 34 361 tis. Kč. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji je kryt z apojením FRR
(jedná se o zvýšení výdajů na deratizaci,
vzduchotechniku v MŠ Holásecká, inf. ukazatel
okamžité rychl osti, opravy silnic, fasádu
radnice, na potřeby k 800. výročí obce)
- rozpočtový výhled MČ na období 2009-2018
- změnu Jednacího řádu ZMČ – uvádění jména
zastupitelů při hlasování,
- doplnění textu přílohy č. l vyhl. města Brna o
místních poplatcích za umístěn í prodejních
zařízení.
nesouhlasilo:
- s návrhem Zadání změny ÚPmB , k. ú.
Holásky, ul. Závětrná – prověřit možnost
změny funkčních ploch ostatní zeleně na
plochy smíšené za účelem výsta vby
administrativního objektu,
Rada na 16. schůzi dne 23. 5. 2007:
schválila:
- přijetí věcného daru, který bude použit na akci
„Dětský den“, v hodnotě 2 452 Kč od
společnosti Makro Cash Carry, 473 Kč od
MARKETING SYSTEMS INTERNATION,
- uzavření smlouvy s Region Bílé Karpaty s.p.o.
o financování projektu „Setkán í Čachtic a
Tuřan“ z Fondu mikroprojektů programu
INTERREG IIIA ČR – SR
- poskytnutí příspěvku 3000 Kč S DH Brněnské
Ivanovice na uspořádání soutěž e v hasičské
dovednosti
- předložené studie na rozšíření stravovacího
provozu a nástavbu učeben nad jídelnou ZŠ,
Měšťanská, souhlasila s podáním žádosti o
vypracování TEZ
- nabídku Ing. Talaše na výkon techn. dozoru na
opravu opěrné stěny a schodišt ě v ZŠ,
Měšťanská
- prodloužení termínu provedení obnovy štukové
výzdoby v přízemí budovy radnice do
31.10.2007

- cenovou nabídku firmy Vegacom na revizi
výstražného a inf. systému ve výši 30 000 Kč
nesouhlasila:
- se záměrem stavby nazvané CTPa rk BrnoČernovická terasa do doby defi nitivního
vyřešení dopravní infrastruktury této lokality
Rada na 17. schůzi dne 6. 6. 2007:
schválila:
- nabídku společn osti Musil, Hybská
–
architektonický ateliér na vypracování projektu
školního víceúčelového hřiště
pro ZŠ
Dvorecká za celkovou cenu 54 860 Kč
- cenovou nabídku Ing. Žižlavské na znalecký
posudek na zhodnocení zdrav . stavu 16 ks
topolů podél ul. Jahodová
svěřila:
- komisi životního prostředí rozhodování ve
věcech vyjádření MČ ke kácení dřevin na
pozemcích MČ
ukládá:
- starostovi přihlásit MČ jako ú častníka řízení
do řízení na umístění stavby CTP Šlapanice
neschválila:
- poskytnutí příspěvku Diecézní charitě Brno ve
výši 10 000 Kč na výtvarnou a keramick ou
činnosti pro děti v Domově sv. Markéty
nesouhlasila:
- s vybudování zpevněné přístupové cesty do
jezdeckého areálu z ulice Javorové
Rada na 18. schůzi dne 20. 6. 2007:
schválila:
- předloženou dokumentaci pro úz emní
rozhodnutí na stavbu komunikace z lokality
Písníky na ul. Rolencovu, souhlasila s podáním
žádosti vypracování TEZ na OI MMB
- rozdělení finančních prostředk ů na provoz
sportovním organizacím v MČ
neschválila:
- záměr prodeje objektu Tuř. nám. č. 3
vybrala:
- nabídku Ing. Páče na zpracování staveb.-techn.
stavu objektu Pastevní 1 vč. o bjemové studie
na celkovou rekonstrukci domu
Rada na 19. schůzi dne 4. 7. 2007:
schválila:
- poskytnutí příspěvku ve výši 1 0 000 Kč SDH
Holásky na uspořádání letního tábora mladých
hasičů
- nabídku firmy V okno s.r.o. Hybešova, Brno
na výměnu l ks vstupních dveří a 2 ks oken na
zdrav. středisku Holásecká 31
- pronájem části pozemku p.č. 13 91 Ing.
Preislerovi na umístění novinového stánku
Rada na 20. schůzi dne 18.7.2007:
schválila:
- poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč svazu
skautů Junák na uspořádání letního tábora
- uzavření smlouvy o dílo na osvětlení kapličky
Panny Marie na ulici U lípy svobody
- nabídku firmy Vzduchotechnika na odvětrání
sociálního zařízení v MŠ Holásecká za cenu
57 629 Kč
- pořádání kulturní akce „Oslava 800. v ýročí
první písemné zmínky o Tuřanec h“ ve dnech
26.-28.9.2008 a pověřila místostar ostku
organizací této akce
souhlasila:
- s nabídkou firmy PREAL na provedení opravy
vikýřů na střeše MŠ Dvorska
- s nabídkou firmy DIRS na opravu fasády
východní štítové stěny budovy radnice v ceně
127 640 Kč

Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany se bude konat 25. 10. 2007 v 18.00 h v prostorách radnice.
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VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY MČ - pokračování

seznámila se:
- s projektovou dokumentací „Obchvat Tuřan“ a
požaduje zapracovat do proj. dokumentace
návrh protihlukových opatření a do TEZ
Komunikační propojení pro cyklisty a chodce
Tuřany-Dvorska
požádala:
- o stanovisko komise dopravy a pořádku
k vytíženosti autobusové linky č. 73 z důvodů
šetření hospodárnosti jejího provozování
- o zahrnutí veškerých chybějících kanalizačních
stok na území MČ do 3. projektu „MČ Tuřany
– dostavba kanalizace“
Rada na 21. schůzi dne 8. 8. 2007:
Souhlasila:
- s bezbariérovým řešením pěší trasy v ulici Na
návsi v návaznosti na ulici U potoka
- se záměrem připojení plynových kamen do
místnosti klubovny SDH Br. Ivanovice
- se
záměrem
dvouetapové
mimořádné
deratizace v lokalitách ul. Podlipná a Tuřanské
nám. v celkové ceně do 7 000 Kč
schválila:
- poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč SDH
Holásky na uspořádání Bartolomějských hodů
2007
- doplnění nabídky V okno o výměnu 3. okna,
celková cena 91 493 Kč
Rada na 22. mimořádné schůzi dne 15. 8. 2007:
schválila:
- uzavření sponzorské smlouvy se společností
Czech Airshow Agency, s.r.o.
Rada na 23. schůzi dne 22. 8. 2007:
Schválila:
- poskytnutí příspvěku SDH Br. Ivanovice
3 000 Kč na uspořádání Dne pro děti
- poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč TJ
Brno – Dvorska na uspořádání hodů
- nabídku Ing. arch. Zdeňka Bureše na
zpracování
projektové
dokumentace
výstavních prostor radnice v ceně 77 350 Kč
- nabídku
firmy
ČINEX,
spol.
s.r.o.
za 118 907 Kč na vybudování spojovacího
koridoru ZŠ Požární a doplněnou o náklady na
elektroinstalaci
- objednání oprav herních prvků na hřištích
v MČ u firmy Lubomír Straka – FLORA
SERVIS za cenu 111 050 Kč
uložila:
- ÚMČ podat na OŠMT MMP žádost
o vypracování TEZ na stavbu nové MŠ
v Holáskách v lokalitě připravované výstavby
DPS
- ÚMČ podat na MMB žádost o vypracování
TEZ na přestavbu křižovatky Kaštanová x
Popelová.

Výměna občanských průkazů

Výzva občanům

Dle nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty
pro výměnu občanských průkazů, jsou
občané povinni provést výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů, a to:
- u OP vydaných do 31. prosince 1998
nejpozději do 31. prosince 2007. Žádost o
vydání občanského průkazu je třeba předložit
nejpozději do 30. listopadu 2007.
- u OP vydaných do 31. prosince 2003
nejpozději do 31. prosince 2008. Žádost o
vydání občanského průkazu je třeba předložit
nejpozději do 30. listopadu 2008.
Občané mají možnost podat žádost o OP na:
- Magistrát města Brna, Husova 5
PO,ST
8.30 – 17.00 h
ÚT,ČT,PÁ 8.30 – 12.00 h
- ÚMČ Brno–Tuřany, matrika, Tuř. nám. 1
PO,ST
8.00 – 17.00 h

Při příležitosti 800 let výročí první
písemné zmínky o Tuřanech připravuje
MČ výstavu, která by dokumentovala
život v našem rodišti v minulých
dobách.
Prosíme občany, kteří vlastní nějaké
historické
předměty,
pohlednice,
fotografie, keramiku apod., které by
dokumentovaly život v naší obci, a byli
by ochotni je zapůjčit, aby kontaktovali
pracovníky ÚMČ nebo místostarostku.
Shromažďování tohoto materiálu pro
výstavu
bude probíhat do konce
listopadu 2007.
Děkujeme za Vaši ochotu.
organizátoři výstavy

Blanka Gärtnerová, matrikářka

Adresář organizací působících
v oblasti sociálních služeb
Komplexní adresář organizací působících
v sociální oblasti ve městě Brně vznikl na
základě projektu zavedení komunitního
plánování sociálních služeb a posílení
spolupráce
nestátních
neziskových
organizací na území města Brna. Adresář má
sloužit lidem k orientaci v nabídce sociálních
služeb a získání kontaktů na příslušnou
organizaci poskytující služby např. pro děti,
mládež a rodiny, seniory, osoby s duševním
onemocněním, osoby s tělesným postižením,
osoby s mentálním postižením, osoby se
smyslovým
postižením,
osoby
s kombinovaným a jiným zdravotním
postižením,
osoby
v sociální
krizi
(společensky
nepřizpůsobené),
etnické
menšiny a cizince, poradenské služby.
Adresář je k dispozici na webových
stránkách nadačního fondu „Domovy
potřebných“ spolu s dalšími informacemi:
www.domovypotrebnych.cz,
e-mail:
info@domovypotrebnych.cz a také na adrese
nadačního fondu Domovy potřebných a
Centra komunitního plánování, Mečová 5,
602 00 Brno, tel. 542 210 165.
Adresář je k nahlédnutí i na sociálním
referátu.

Spolupráce ZŠ
se sociální a zdravotní komisí

Dne 30. srpna 2007 se na ZŠ Měšťanská
konala schůzka zástupců školy se členkami
sociální a zdravotní komise při MČ BrnoTuřany.
Ředitelka
školy,
výchovná
poradkyně a metodička prevence seznámily
předsedkyni komise paní Šnajdrovou a paní
Heřmanskou se zodpovědným přístupem
všech
učitelů
k problémům
užívání
návykových látek u naší mládeže. Zatím se
jeví, že toto není na Měšťanské problémem,
ale prevence přesto není ve škole
zanedbávána.
Nejvhodnější cestou, jak ochránit žáky ZŠ
před „sklouznutím na šikmou plochu“, se
jeví zainteresování dětí ve volnočasových
aktivitách, ať již ve škole či mimo.
Zájmových kroužků nabízí škola svým
svěřencům dostatek, probíhá jednání mezi
radnicí a vedením školy ohledně využití
školního hřiště v pozdějších odpoledních
hodinách nebo se rýsuje možnost
vybudování nového hřiště pro místní děti.
Konkrétním vyústěním schůzky však je
realizace zamýšleného „projektu“ - besedy či
přednášek pro žáky 2. stupně a jejich rodiče
v listopadu tohoto roku, kdy se u kulatého
stolu za účasti odborníka setkají společně
Věra Suchá, sociální referát představitelé místní radnice, základní školy a
rodičovské veřejnosti. Diskuse bude
věnována zejména problémům dnešních
Informace o možnosti poskytnutí okamžité pomoci lidem v tísni
dospívajících dětí.
PhDr. Božena Küfhaberová, PhD., ředitelka školy
Oblastní charita Brno poskytuje tuto pomoc ve dvou střediscích, kde fungují i charitní
šatníky. Lidé v případě nouze mohou středisko navštívit a vybrat si vhodné ošacení.
Denní centrum pro lidi bez domova, Karlova 59/61, 614 00 Brno-Maloměřice poskytuje
Jak rozpoznat problémy u dětí
okamžitou pomoc lidem v akutní nepříznivé sociální situaci, např. poskytnutím
je název přednášky Ing. Voříška pořádané
jednoduchého jídla, ošacení, obutí, možností osobní hygieny (osprchování, oholení),
ve spolupráci ZŠ a MČ Brno-Tuřany.
odpočinkem (TV, denní tisk ), sociálním poradenstvím, pomocí při zajišťování ubytování
apod.
kdy:
14. 11. 2007 v 18 hodin
Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Staňkova 47, 612 00 Brno poskytuje pomoc
kde:
sál Orlovny v Holáskách
maminkám s dětmi, např. ubytování na dobu nezbytně nutnou, sociální poradenství,
materiální výpomoc (šatník pro ubytované i neubytované uživatelky).
Srdečně zveme rodiče, prarodiče i jiné
Veškeré informace o Oblastní charitě Brno naleznete na www.brno.caritas.cz
zájemce.
Michaela Koválová, asistent PR a dobrovolnictví, Oblastní charita Brno, Žižkova 3,
Miroslava Šnajdrová,
předsedkyně soc.zdrav.komise
602 00 Brno, tel.: 545 210 672, 604 243 104, e-mail: michaela.kovalova@caritas.cz
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70 let trvání chrámového sboru

Tuřanské zvony a jejich historie

V neděli 24. června 2007 v 15.00 hodin se uskutečnilo farní
odpoledne u příležitosti výročí 70 let trvání chrámového sboru
kostela Zvěstování Panny Marie. Toto přátelské setkání zahájil
chrámový sbor písněmi „Antende Domino“ a „Modlitba píseň
k Panně Marii Tuřanské“. Autorem obou skladeb je sbormistr
Vojtěch Javor, na varhany doprovázel Pavel Bečička. Všechny
přítomné, zejména bývalé členy chrámového sboru, přivítal farář
P. Luboš Pavlů, který celý program uváděl.

V neděli 30. září 2007 si Tuřany a celá farnost vzpomenuly 35.
výročí posvěcení a vyzdvižení nových zvonů na věž tuřanského
kostela, které se uskutečnilo 1. října 1972.
V kostele Zvěstování Panny Marie v Tuřanech se konala
slavnostní mše svatá, při které zazpíval chrámový sbor také píseň
„Zvoňte zvony na vše strany“, která zazněla před 35 lety. Ve
12.00 hodin se rozezněly kostelní zvony, aby toto výročí
oznámily všem občanům. K nim se ve stejnou dobu připojily i
zvony v kaplích v Brněnských Ivanovicích, Holáskách,
Dvorskách, zvonice v Chrlicích a kaple v Malé Slatině.
Odpoledne se v tuřanském kostele uskutečnilo přátelské setkání
při příležitosti farního odpoledne. Přítomné přivítal p. Luboš
Pavlů. Byli mezi nimi i starostové Tuřan a Chrlic, občané Slatiny
a pan Ivan Knos s chotí – syn zvonařského mistra Gabriela
Knose. Společně odlévali zvony v provizorní dílně, která se
nacházela ve stodole paní Boženy Drásalové v Br. Ivanovicích.
O historii a osudu tuřanských zvonů přednášel pan Zdeněk
Pochop. Program byl doplněn pěveckým vystoupením Tomáše a
Martina Dvořáčkových, které na varhany doprovázel pan Pavel
Bečička. Výstava historických fotografií a dokumentů v kostelní
kapli potrvá dokonce listopadu.
-ZP-

O činnosti chrámového sboru měl přednášku Zdeněk Pochop.
První písemný doklad a fotografie chrámového sboru jsou ze
4. července 1937 a pocházejí z archivu zesnulé paní učitelky
Růženy Bártové. Historická fotografie zachycuje přivítání
brněnského biskupa mons. PhDr. ThDr. Josefa Kupku před
tuřanskou farou při příležitosti svěcení nových zvonů. Chrámový
sbor dirigoval Jono Zalubil (nar.1910, zemř. 1985). V průběhu
let se za dirigentským pultem vystřídali: František Suchý
(nar.1920, zemř. 2005), prof. Ladislav Němec (v letech 1942 –
1972), Pavel Janíček (v letech 1973 – 2004). Od října 2004 vede
chrámový sbor Vojtěch Javora. Od roku 1961 doprovází
chrámový sbor na varhany Pavel Bečička.
Chrámový sbor tvoří naši spoluobčané různého povolání, kteří
mimo svých povinností se dobrovolně lx týdně schází na
zkouškách. Jsou to lidé nadšení a zapálení pro chuť zpívat ve
společnosti dalších zpěváků a zpěvaček. Tímto sborem prošly za
uplynulá léta desítky lidí a byly interpretovány řady skladeb
duchovní hudby. Nelze zapomenout na místní hudebníky
různého věku, kteří hrou na hudební nástroje doprovázeli
chrámový sbor.
Odpolední program setkání byl doplněn hudební vložkou Hany
a Libora Bartoníkových skladbou od Jos. Fialy „Duo pro hoboj a
anglický roh“ a skladbou G. F. Händla „Trio pro 2 hoboje a
varhany“ (Pavel Bečička).
Dirigenti prof. Ladislav Němec a Pavel Janíček převzali
z rukou faráře P. Luboše Pavlů obrazy Pany Marie Tuřanské a
paní Marie Hlavoňová knihu, za svoji dlouholetou práci
v chrámovém sboru.
Současně byla v kostelní kapli zahájena výstava historických
fotografií a dokumentů o 70letém trvání chrámového sboru,
která trvala do 2. září 2007.
V sobotu 7. července 2007 v 17.30 hodin se konala zádušní
mše svatá za zemřelé členy chrámového sboru, kterou celebroval
farář P. Luboš Pavlů a koncelebroval P. Jiří Sedláček. Chrámový
sbor zazpíval skladby „Zdrávas Marie“ a „Můj Jezu Ty jak
chceš“.¨
V letošním roce se chrámový sbor připravuje na „koncert
duchovní hudby“, který se skuteční v neděli 28. října
v tuřanském kostele v 15 hodin.

Foto: Miloslav Kolečka
1. říjen 1972, kostelní nádvoří. Na vozech rolníků Petra Klašky z Brněnských
Ivanovic a Josefa Drysky z Tuřan jsou vystaveny nové zvony: zleva sv. Panna
Maria – 1250 kg, sv. Florián – 50 kg, sv. Cyril a Metoděj – 650 kg, sv. Jáchym
a Anna – 450 kg.

-ZP-

4

LISTY 4/2007

PODĚKOVANÍ
MATEŘSKÝCH ŠKOLEK

PRÁZDNINY, ŠKOLA – A SPOUSTA PRÁCE
Zdá se Vám chyba v nadpisu? Prázdniny jsou přece určeny k odpočinku zejména dětí
(ale i učitelů). A tak lze předpokládat, že avizovaná spousta práce se k prvním dvěma
fenoménům nehodí. A přece nejde o chybu v nadpisu, ani o špatný vtip.
Skutečnost, že dvě budovy místní základní školy se o hlavních prázdninách staly
místem, kde pracovní ruch končil obvykle až v podvečer, je realitou. Díky vstřícnosti
čelních představitelů tuřanské radnice se o letošních prázdninách udělalo tolik práce, že se
výsledek zdá až neuvěřitelný.
Přesně před rokem se ukázala jako vysoce riziková opěrná zeď vzadu u školní kuchyně.
Řadu roků tu chyběla stříška nad schodištěm do suterénní vzduchotechniky, kam volně
pršelo, padal sníh, často zatékalo i do skladových prostor kuchyně. Místnost
vzduchotechniky vlhla čím dál tím víc. Vedení radnice během roku dořešilo veškeré
písemné náležitosti, zajistilo stavební dokumentaci – a hlavně přísun peněz. A tak
s posledním červnovým dnem nastoupily do školy stavební stroje, bagry a další technika.
Firma dodržela svůj slib dokončit celou novou opěrnou zeď včetně nové izolace kolem
stávajících zdí, a tak koncem srpna se mohlo do školní kuchyně opět začít navážet zboží.
A že nešlo o jednoduché práce, by mohli ze stavebního odboru vyprávět. Výdaje byly
navršeny i např. naprosto zkorodovaným vedením vzduchotechniky, které mělo být podle
dokumentace před několika roky odborně zaizolováno…. Inu, asi to tak bylo zvykem – po
nás potopa.
Z druhé strany budovy Měšťanská 21 – jak všichni místní vědí - je prosklený prostor
kolem požárního schodiště. Nejen to, ale i atypická střecha jsou v době dešťů černou
můrou pro zaměstnance školy. Zcela běžně vodu zachytávají do kbelíků v přízemí, kolem
oken stále zatéká… Počátkem července se sešla na místě samém komise složená ze všech
zainteresovaných subjektů. Odborníci prohlédli střechu. Opět díky rozhodnosti pana
starosty a odbornému zásahu vedoucí stavebního oddělení byla nejen střecha, ale i celé
stěny kolem vysokého schodiště zatěsněny z plošiny, a tak svitla naděje, že už déšť
nebude pro školu pohromou. Veškeré opravy v tomto případě hradila firma – na základě
vyřízené reklamace. Stejným způsobem byla opravena i střecha nad tělocvičnou, kde se po
dešti objevovaly stejné problémy.
Zdálo by se, že zajištění tří docela náročných oprav na Měšťanské by mohlo jako
„prázdninový“ úkol radnici stačit. Ukázalo se však, že i budova Požární – ač po
rekonstrukci – vyžadovala svou pozornost. Během jara začala silně zavlhat jedna vnitřní
stěna. Odborníci rozhodli, že se musí podsekat znovu. Opět nastoupila docela náročná
cesta vyjednávání, aby byla reklamace zrealizována během prázdnin, než nastoupí děti. I
zde se zadařilo. Sotva zedníci odešli, pan školník i ochotná paní Přikrylová vrátili vše do
původního stavu, takže žáci vlastně nic nepoznali. Ale zeď je čistá, suchá, vonící novotou.
Při loňské rekonstrukci požádalo vedení školy o dobudování koridoru mezi školní
budovou v Holáskách a osvětou. Jde sice o úsek cca 3 metrů, avšak v zimě to znamená,
že paní učitelka převádí děti přes tento úsek tak, že se musí všichni obléct, přezout a po
pár krocích opět odložit kabáty….Vloni již nezbyly finance. Letos je na radnici „našli“, a
tak přesto, že stavební firmy měly přes léto spoustu jiné „důležitější“ práce, byla vybrána
jedna, která toto dílko během podzimních měsíců dokončí a dětem i učitelkám odpadne
zase jedna starost.
Tak co, milí čtenáři, nadpis snad nelhal. Vedení školy chce touto cestou panu starostovi
a všem, kdo mají zásluhu na stavebních úpravách na škole, moc poděkovat.
PhDr. Božena Küfhaberová, PhD., ředitelka školy

NABÍZÍM PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO
ARIEL

– prací prášek universál na bílé i barevné 15 kg

1050 Kč

ARIEL

– tekutý prací prostředek na bílé i barevné 5 l

450 Kč

SILAN

– aviváž 8 druhů vůní 1,5 l (míchání až na 6 l)

100 Kč

CALGON – tablety do pračky balení 45 ks

350 Kč

Vladimír Bartl, mobil: 602 501 890
Koupit lze v Hostinci na Sokolovně, Hanácká 38, Brno-Tuřany
každý den po 13-té hodině

Děkujeme panu Petru Waidhoferovi za
položení koberců do tříd a opravu podlahové
krytiny. Také děkujeme panu Milanu Bláhovi
za opravu sociálního zařízení a další
instalatérské práce. Další poděkování patří
firmě Kschwend za krásné dárky, které
dostanou děti při oslavě svých narozenin.
Jaroslava Foltánová,
ředitelka MŠ Holásecká 11

Mateřská škola U Lípy Svobody 3 děkuje
Dobrovolnému sdružení hasičů Brněnské
Ivanovice, jmenovitě paní Jandové a paní
Matulkové, za organizaci soutěžního odpoledne
plného zážitků a sladkostí. Manželům
Brtníkovým za zakoupení výtvarných potřeb
pro děti a panu Živělovi za opravu veškerého
„vozového parku“ pro děti.
Marie Přichystalová,
ředitelka MŠ U Lípy Svobody 3

ČTVRTÝM ROKEM
V TUŘANECH !
Hudební škola Yamaha vznikla původně jako
nadace v Japonsku a odtud se rozšířila do
celého světa. V České Republice funguje již od
počátku 90. let minulého století, a to v každém
větším městě, vždy při některé základní škole.
Jejím cílem je vychovávat muzikanty tak, aby
si dovedli zahrát třeba písničku z rádia nebo
televize, tedy jinak řečeno, aby hráli pro své
potěšení.
Máte-li - Vy, občané Tuřan, Holásek, Dvorsk
či Brněnských Ivanovic - přání naučit se hrát na
hudební nástroj či zpívat, můžeme Vám tento
sen splnit pod odborným vedením a v příjemné
inspirující atmosféře. Jsme tu pro všechny
věkové kategorie – nemluvňata, batolata,
předškoláky, školáky, mládež, dospělé i
seniory. Nabízíme Vám skupinovou výuku
formou hry na hudební nástroje (flétna, kytara,
keyboard a klavír), výuku populárního zpěvu
i výuku pro předškolní dětí - a to již od 6
měsíců (!).
„Nemusíte být výjimečně nadaní, ale právě
jste našli výjimečnou školu“, říká motto HŠ
Yamaha. Důkazem, že muzicírovat může
opravdu každý a v každém věku, je několik
vystoupení, které škola každoročně pořádá.
Úvodem vystupují vždy ti nejmenší
předškoláci, kteří týden co týden poctivě
navštěvují výuku společně se svými
maminkami,
babičkami
nebo
tatínky.
S nemalou trémou, ale také svědomitě
připravení, je pak následují jejich starší
muzikantští kolegové, jejichž vystoupení je
vždy zakončeno zaslouženým aplausem. A tak
tým jejich učitelů (paní učitelky Boženka,
Daniela, Lenka, Romana a pan učitel Tomáš)
ví, že svou práci nedělají nadarmo.
Máte-li možnost, navštivte webové stránky na
www.yamahaskola.cz. Pokud však chcete na
vlastní oči vidět, co se můžete u nás naučit,
přijďte se na nás podívat; naše výuka probíhá
každý týden na ZŠ Měšťanská a přihlásit se
můžete kdykoliv!! Více informací se dozvíte na
tel. 607 852 008.
Tomáš Küfhaber
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Začátek školního roku
Letošní školní rok začal pro děti v pondělí 3. září. Vedení školy však pracovalo na
přípravě nového školního roku od poloviny srpna a učitelé nastoupili 29. srpna, aby
připravili třídy, potvrdili si úvazky, třídnictví, proběhlo povinné školení BOZP, PO a
upřesnily se povinnosti pro výuku. Ta na naší škole probíhá ve třech budovách.
Ačkoliv nastal pro letošní školní rok značný úbytek prvňáčků a rodiče si vyžádali více
odkladů, nastoupilo 3. září celkem 374 žáků (počet tedy stejný jako vloni). Jednu třídu
prvňáčků máme v budově na Dvorecké ulici, druhou v budově na ulici Požární.
V jejich první den ve škole je přivítali kromě třídních učitelek paní ředitelka PhDr. B.
Kűfhaberová, Ph.D. a pan zástupce Mgr. R. Vecheta. Popřáli dětem hodně radosti a
úspěchů v jejich prvním školním roce.
Letos se v souvislosti se začátkem nového školního roku hodně píše o školské
reformě, která má postupně změnit školní práci. Také na naší škole učitelé
v uplynulých letech pracovali na tvorbě nového školního vzdělávacího systému a
v červnu jej předložili školské radě. Jeho cílem je vytvořit profil školy, upravit výuku
tak, aby vedla žáky místo hromadění izolovaných vědomostí k hledání souvislostí,
vzájemných vztahů, k praktickému uplatňování poznaného. Nový systém vzdělávání
klade velký důraz na formování osobnosti žáka, na jeho individualitu. To samozřejmě
neznamená, že se děti nebudou ničemu učit. Naopak, nový systém vzdělávání počítá
s aktivním přístupem žáka k získávání vědomostí, s jeho zájmem, nápady. Tady se
musí také projevit větší spolupráce mezi rodinou a školou. Nesmí vítězit snaha rodičů
omlouvat každý nedostatek dítěte, jeho lenost a nechuť ke školní práci. Podle nového
systému vzdělávání letos pracují učitelé s dětmi v prvních a v šestých třídách.
Tak tedy: „ Úspěšný nový školní rok! “

100 let školní budovy
v Holáskách

Přesně před 100 lety, v roce 1907, byla
během
4
měsíců
postavena
škola
v Holáskách na Požární ulici č. 1. Již
z minulých Listů se mohli čtenáři dovědět,
že
v loňském
roce
prošla
rekonstrukcí.zvenku i uvnitř. Je škoda, že její
„nový“ kabát je v šedé, ne zrovna příliš
výrazné barvě. Zato uvnitř! Zásluhou pana
školníka Petra Kadlece přímo září po
prázdninách novými, pestrými barvami.
Zárubně, dveře, radiátory, nová podlaha,
moderní nábytek – vše přímo vybízí děti
k aktivitě a my věříme, že do této školy
chodí velice rády.
I vás, místní občany, sem chceme pozvat na
návštěvu. Právě v rámci zmíněného výročí
pořádá vedení školy ve spolupráci s MČ
Brno -Tuřany vzpomínkové setkání. To se
uskuteční ve středu 21. listopadu 2007
o 16 hodin v budově školy. Návštěvníkům
se škola představí v celé své stoleté kráse.
Pamětníky přivítají žáci i učitelé školy a
představitelé
radnice na vernisáži výstavy,
PhDr. Václav Hruban
která potrvá i následující den. Pokud
nestihnete toto setkání, máte možnosti ještě
Děti se učily základům poskytování první pomoci
22. 11. 2007 od 8 do 14 hodin si školu
prohlédnout.
V poslední době roste počet úrazů dětí, a tak jsme ke konci loňského školního
Aby bylo možné nabídnout co největší
roku ve škole připravili pro žáky malý kurz poskytování první pomoci. množství materiálů, prosí vedení školy místní
Pracovníci ČČK učili děti přenášet raněného, zastavit krvácení, poskytovat první pamětníky
o
zapůjčení
jakýchkoliv
pomoc při topení a děti si zkusily na modelu i metody oživování dýcháním z úst dokumentů, které poslouží k poznání
do úst a masáž srdce.
tehdejšího života ve škole i mimo ni.
Školní akce se zúčastnil i Sbor dobrovolných hasičů z Holásek pod vedením Zapůjčené
dokumenty
i
fotografie
pana Lukáše Lacha. V SDH pracují naše žákyně E. Běhálková, R. Laurencová, samozřejmě po skončení výstavy vrátíme.
I. Kaštická a A. Čečatková. Hasiči seznámili žáky se svou výstrojí, předvedli Budova na Požární (tel. 545 219 130) i na
hasičskou techniku. Dětem se líbila ukázka hašení požáru na školním pozemku. Měšťanské je Vám pro tyto případy
Součástí prezentace hasičského sboru byla i výstava fotografií o činnosti k dispozici (tel.545 219 216).
mladých hasičů.
Na setkání pamětníků, bývalých žáků i
učitelů se těší zaměstnanci současné školy.
Mgr. A. Kodys, učitel ZŠ
PhDr. Božena Küfhaberová, PhD.
ředitelka školy

Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin
Výstava sukuletních rostlin se koná
tentokrát na netradičním místě v BrněBystrci,
v
zahradním
centru
ČTYŘLÍSTEK (vedle OBI, tramvaje č. 1,
3 a 11, zastávka Kamenolom, pro
automobilisty velké parkoviště před OBI).
Otevřeno bude od 25. 10. do 11. 11.
2007 denně od 10 do 18 hodin.
Vystaveno bude kolem 200 exponátů.
Rostliny jsou sesazeny v kamenných a
keramických objektech roztodivných
tvarů. Obvykle jsem použil několik až
mnoho různých druhů sukulentních
rostlin. Celkem se na exponátech
vyskytuje
kolem
tisícovky
druhů
sukulentů.
Zve Jaroslav Honc
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Policie České republiky
Informuje občany
Již od roku 2005 je obvodním oddělením Policie BrnoKomárov důsledně uplatňován systém policejní činnosti
označovaný jako „comunnity policing“. Toto anglické označení
představuje nový přístup orientovaný na službu veřejnosti,
zohledňující komunikaci s občany. Navázáním oboustranného
dialogu se snažíme identifikovat a pojmenovat všechny
problémy v oblasti veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti.
Naše činnost se výrazně posunula k přijímání opatření, které
kriminalitě předchází. Aby však účinnost celého procesu byla
efektivní z dlouhodobého hlediska, bylo zapotřebí prohloubit
součinnost s orgány státní správy, samosprávy i neziskových
organizací, která se ukázala velmi účinná při schopnosti
snižování motivů a příležitostí páchání trestných činů. Zcela
nepostradatelnou součástí myšlenek „comunnity policing“ je
aktivní zapojení každého občana jako člena společnosti do
procesu prevence trestné činnosti. V této oblasti nacházíme
dosud velké rezervy, které bychom rádi odstranili. Chceme
přesvědčit občany, aby nebyli lhostejní k událostem ve svém
okolí. Víme, že se budou cítit dobře jen tam, kde se mohou
spolehnout jeden na druhého a případné podezření z možných
kriminálních deliktů oznámí, a to zavoláním na bezplatnou
linku 158 nebo 112, nebo také policistovi s územní
odpovědností.
Z policejní činnosti
Ve dnech 8.-9.9.2007 proběhlo rozsáhlé opatření zaměřené
k zajištění veřejného pořádku a plynulosti a bezpečnosti
silničního provozu v rámci konání Air show CIAF 2007 na
letišti v Brně - Tuřanech. Během zabezpečení akce bylo
nasazeno v sobotu 104 policistů z MŘ PČR Brno, OŘ PČR
Brno-venkov a SJmk PČR Brno a v neděli 123 policistů a dále
strážníci Městské policie Brno. Letecké show se zúčastnilo
celkem asi 23.000 návštěvníků, na parkovištích bylo během
obou dnů zaparkováno celkem 6.000 osobních vozidel a 20
autobusů. V průběhu leteckého dne nebyly zaznamenány
jakékoliv projevy narušení veřejného pořádku.

Nové kontaktní adresy
Městské ředitelství Brno, Obvodní oddělení Brno–Komárov,
Zvonařka 18, 617 00 Brno
Vedoucí obvodního oddělení:
npor. Ing. Hana Jandeková
974 623 600
Zástupce vedoucího pro trestní řízení:
npor. Ing. Bc. Vít Schwarzbach
974 623 606
Zástupce vedoucího pro výkon:
npor. Bc. Petr Florián
974 623 603
Obchůzkovou službu zajišťují policisté:
- lokalita Brněnské Ivanovice, Holásky:
pprap. Tomáš Hořava,
- lokalita Tuřany, Dvorska:
pprap. Stanislav Ovčáček
V případě potřeby je možno se na ně obrátit na tel. č.
974 623 660, 974 623 661 nebo i na e-mailovou adresu
bmkomar@mvcr.cz
Žádá o spolupráci při pátrání po neznámých pachatelích
Občané, kteří v kritickou dobu níže uvedených případů byli
svědky podezřelého chování či výskytu podezřelých osob a
situací, nechť laskavě sdělí své poznatky na OOP BrnoKomárov, tel. 974623660 nebo na linku 158, případně mohou
vhodit vzkaz do schránky důvěry umístěné na budově
obvodního oddělení.
Policie ČR obvodní oddělení Brno-Komárov provádí šetření
ve věci:
- krádeže kabelky volně položené v nákupním vozíku, ke které
došlo dne 22.8.2007 v době kolem 09:30 hod. v OD Makro
Brno, Kaštanová č. 50. V odcizené kabelce se nacházel
mobilní telefon, osobní věci oznamovatelky, peněženka s
doklady a fin. hotovostí 16.000 Kč. Neznámý pachatel
způsobil škodu ve výši 20.700 Kč.

Retenční nádrž ve Dvorskách
Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, kdy proběhlo, na
základě naší iniciativy, vyčištění hladiny
retenční nádrže na ul. Zapletalova ve
Dvorskách. Čištění zajistil správce nádrže,
kterým je společnost LETIŠTĚ BRNO,
a.s., na vlastní náklady, i když skladba
odpadu (kusy dřeva, komunální odpad,
plastové kanystry aj.), který vyčištěním
vznikl, svědčí spíše o tom, že byl do
nádrže naházen neukázněnými občany.
Stále si však někteří lidé pletou
vyčištěnou nádrž se skládkou a nadále ji
znečišťují – zaměstnanci LETIŠTĚ opět
z nádrže vytáhli kusy dřeva.
Čištění nádrže a likvidace odpadů
vyžadují nemalé finančně prostředky a lze
předpokládat, že v budoucnosti společnost
LETIŠTĚ BRNO odmítne na vlastní
náklady tuto retenční nádrž čistit a
likvidovat vzniklý odpad, který se tam
vyskytne bez jejich zavinění.
Žádáme Vás, abyste se chovali ukázněně
a do nádrže nic neházeli, protože jen tak
nebude svým znečištěním narušovat
vzhled naší obce.

Malé zdroje znečišťování ovzduší
Blíží se topná sezóna a ta sebou nese
problematiku zhoršené kvality ovzduší
díky znečišťujícím látkám, které do něho
při spalování unikají. Spalovací zdroje o
tepelném příkonu nižším než 0,2 MW sem patří převážná většina kotlů
používaných v domácnostech - se řadí
mezi
malé
stacionární
zdroje
znečišťování ovzduší. Pro jejich provoz
platí povinnost jejich provozovatelů
spalovat v nich pouze to palivo, pro které
jsou tyto kotle výrobcem určeny.
V žádném případě nelze v kotlích
spalovat směsný komunální odpad, který
patří do popelnice (např. plasty, zbytky
z domácností aj.), nebo je určen
k separaci (např. PET lahve), ani palivo
smíchané s některou z nebezpečných
látek (např. nátěrové hmoty, oleje, benzín
aj. nebezpečné látky podporující hoření).
Je vždy třeba dodržovat přípustnou
tmavost kouře, přípustnou míru
obtěžování zápachem a neobtěžovat
kouřem a zápachem osoby ve svém
okolí.

referát životního prostředí

Právnické
osoby
a
fyzické
podnikající osoby, které provozují malý
zdroj znečištění (tepelném příkonu do 0,2
MW), mají povinností v oblasti ochrany
ovzduší více.
Mimo jiné sem patří povinnost
zajišťovat minimálně 1 x za 2 roky
prostřednictvím
oprávněné
osoby
měření účinnosti spalování, měření
množství vypouštěných látek a kontrolu
stavu spalinových cest u spalovacích
zdrojů. Provedení povinného měření,
kontroly spalin. cest a jejich výsledky jsou
tito provozovatelé povinni oznámit
obecnímu úřadu do 30 dnů.
Právním předpisem zabývajícím se
ochranou ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb.
o ochraně ovzduší v platném znění a
povinnosti
provozovatelů
malých
stacionárních zdrojů znečištění
jsou
stanoveny v § 3 a § 12 tohoto zákona.
V případě porušování povinností
vyplývajících ze zákona
o ochraně
ovzduší hrozí provozovatelům v souladu s
§ 40 odst. 4 pokuta ve výši od 500 do
150 000,- Kč.
referát životního prostředí
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Pozvánky na akce v knihovně

Léčebna duše nebo obývací pokoj?
Knihovna Jiřího Mahena v Tuřanech vás
chce po prázdninách znovu přivítat ve
svých prostorách
v úplné šíři svých
půjčovních hodin.
Tuřanská pobočka KJM se snaží být
vlídným místem, kam se chodí nejenom
za dobrou literaturou, internetem zdarma a
vyhledáváním informací, ale také místem,
kde se lidé rádi setkávají a zastaví se, aby
poněkud unikli shonu dnešní uspěchané
doby a přitom si vybrali z řady titulů
nabízených knih a časopisů.
Známe mnoho dobrých účinků knihy na
člověka. Po literatuře saháme nejen
z instrumentálních důvodů, abychom se
dozvěděli potřebné informace o výchově,
zdraví, zvířatech i rostlinách, zahrádce,
historii apod.,
ale také instinktivně
vyhledáváme
knihy, v nichž najdeme
příběh, který potvrdí náš názor na život, na
ochranu přírody, na způsob stravování,
třeba se i ztotožníme s literární postavou a
uvědomíme si „tak se to dá řešit, takový
osud nemám jen já, chci to také tak prožít,
...“ V knihách se dá také najít plno
dobrodružství a napětí, jenž nás úplně
odvede třeba od tenze vlastního života.
Léčivá může být nejenom hudba, ale i
kniha, protože obě jsou založeny na
prožitku. Člověk může získat naději, sílu
myšlenky a lásky, odhodlání se uzdravit.
Může si navodit dobrou duševní pohodu.
Četba pro nás může být také prestižní
záležitostí - člověk je informován, dobře
se vyjadřuje, dostává se do společnosti,
která má stejné zájmy.
V neposlední řadě kniha vyvolává
v člověku také psychické zkušenosti,
s knihami
moudříme,
stáváme
se
zkušenějšími.
Čtení má také smysl estetický. Dětské
knihy jsou bohatě ilustrovány, mají krásné
písmo, přirozeně vychovávají ke kultuře
slova i projevu, máme krásné pocity, když
se jí dotýkáme. Knížka je velkým
obohacením duševního života. Dětem se
čtení v knihách líbí, je to pro ně příjemná
doba, kdy se jim rodiče věnují na 100 %.

U čtení si odpočineme, unikneme svízelné
situaci, zklidníme se, načerpáme humor a
přitom naplníme přirozenou touhu dětí
něco se dozvědět a naučit. Je dobré,
uvědomíme-li si, že čas, který věnujeme
čtení s dítětem v jeho raném věku,
pozitivně ovlivní jeho další čtenářské
návyky. Mimo to – mohou to být hezké
chvilky pro matku i dítě.
Milé maminky i tatínkové malých dětí,
určitě souhlasíte s tím, že listování
v knížce je nedílnou součástí výchovy
každého dítěte už od nejranějšího věku.
Děti rády napodobují a my bychom měli
tuto jejich přirozenou vlastnost podporovat
tím, že jim budeme třeba denně číst, den
končit třeba pohádkou a nebo je také
odmalička vodit do knihovny.
Je mylná představa, že by dítě mohlo
získat lásku ke knížkám až ve škole, až
v době, kdy se samo naučí číst. Učitelé
pak už mohou jen správně motivovat.
Knihovna J. Mahena se snaží podporovat
dětské čtenářství různými způsoby. Jeden
z mnoha příkladů: vždy v září (letos až do
4.října) nabízí všem prvňáčkům v rámci
projektu „ Poprvé do školy, poprvé do
knihovny“ registraci zdarma. Projekt
každoročně vzbuzuje velký zájem dětí a
knihovna za něj obdržela ocenění
Ministerstva kultury ČR.
Přeji nám všem, aby nás četba především
bavila. Našim dětem přeji, aby se naučily
vnímat četbu jako potěšení a radost
z poznaného, a také aby na vlastní kůži
poznaly, že ten kdo čte, ten se nenudí!
Poslední sdělení: jak víte, naše knihovna
je jakoby nepřístupná kočárkům, ujišťuji
Vás o ochotné pomoci vynesení do
schodů.
Půjčovní doba:
úterý, čtvrtek 13-17 h,
středa
9-12 h, 13-18 h
tel. 545 22 99 62, mail: turnam@kjm.cz
Vaše knihovnice Jitka Schubertová

TJ SOKOL Brno-Tuřany
Vás všechny srdečně zve na

Ve čtvrtek 23. října 2007 v 17 hod. –
beseda s promítáním s Ing. Josefem
Odehnalem z jeho posledních cest
„Bolívie 2006“
V úterý 20. listopadu 2007 v 17 hod. promítání s Doc. Ing. Klementem Rejškem
„Hebridy a Shetlandy –
ostrovy ztracené v mlze“
Těšíme se na Vaši účast

Pozvánka na turistické výlety
ochránců přírody
13. říjen - Ústí řek Svratky a Jihlavy do
Dolnověstonické nádrže
21. říjen – Prameny Křtinského potoka
6. listopad – Setkání přátel přírodní
zahrady, Exkurze do zahrádky paní Anny
Štočkové.
Aktuální informace o akcích sledujte na
www.veronica.cz!
Hana Chalupská
vedoucí Ekologické poradny Veronica

MIKULÁŠSKÁ
TJ SOKOL Brno-Tuřany pořádá:

Mikulášskou zábavu
pro dospělé
s Mirkem Hamrlem
dne 30. 11. 2007 od 20.00 hodin

Mikulášskou nadílku
pro děti
s programem Jihlavského BOBO divadla
dne 1. 12. 2007 odpoledne
Obojí v prostorách tuřanské sokolovny.

„Po všem hovno, po včelách med“
Tak zní název rozverné komedie Ořechovského
ochotnického divadla, která se na podzim dočká již 50.
reprízy. Toto divadelní představení pro Vás připravila
TJ Sokol Brno-Tuřany ve spolupráci s komisí kulturní,
sportovní a volnočasových aktivit na

tradiční tuřanské hody
ve dnech 20. a 21. října 2007
v sále sokolovny na ulici Hanácká

sobotu 17. listopadu 2007 v 18.00 hodin
v prostorách sokolovny na Hanácké ulici.
Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek bude zajišťovat ZŠ Měšťanská a
prodejna zeleniny v Tuřanech.

V sobotu zábava začíná ve 20 hodin,
v neděli vyjde průvod krojovaných ve 14 hodin
a v neděli večer začne zábava ve 20 hodin.
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UNRA v TUŘANECH
Po ukončení II. Světové války vznikla v Americe organizace na
pomoc zničené Evropě – UNRA.
V létě 1945 byly již v Hamburku zakotveny lodě s materiálem,
který byl překládán na nákladní vlaky a rozvážen do různých států.
Spousta vagónů přijela i do naší republiky a také do Brna. Tehdejší
ministr průmyslu přijel na Obchodní a živnostenskou komoru (dále
OŽK), kde bylo jednáno o co nejrychlejším zpracování hlavně
ošacení, které muselo být vyčištěno a desinfikováno.
Firma Skarolek (jediná velkočistírna v Brně) měla vše vyčistit a
desinfikovat, ale další zajistit nemohla. Jednalo se o roztřídění,
vyžehlení, složení.

Po dohodě s ředitelem OŽK panem Vaníčkem prohlásil můj otec
pan Bohumil Pazdera (byl tehdy v předsednictvu OŽK), že by jeho
firma BORA toto mohla zajistit jedině po domácku, bude-li zájem.
Zájem byl veliký. Celou organizaci měli na starost naši zaměstnanci
pan Jan Pernes a pan František Kňáva. Čistírna dovážela k nám do
Tuřan materiál v obrovských pytlech, šatstvo se třídilo po 10 ks a
kdo měl zájem o práci, vyzvedl si balíky a po zpracování odváděl
zpět a ihned dostal zaplaceno.
Od nás se materiál odvážel do tehdejšího hotelu Padowetz u
nádraží, kde zasedala repatriační komise, která rozdělovala ošacení
potřebným, kteří se vraceli z koncentračních táborů.
UNRA také dovážela potraviny, které se prodávaly na zvláštní
body.
Na svého tatínka a poválečnou dobu vzpomínala
Drahomíra Kapková-Pazderová

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

Kosmetika v Tuřanech na zdravotním středisku
Vás zve k návštěvě
Po - Pá 8.00 – 19.00 h
Nabízíme:
- různé kombinace kosmetického ošetření podle typu pleti
- barvení obočí, řas
- depilace teplým voskem
- manikúru
- relaxační masáž šíje
- masáž rukou se zábalem

Používáme kosmetické přípravky fy HADEK vhodné i pro
alergiky a děti, poradíme, jak o sebe pečovat doma,
doporučíme, popř. objednáme požadované výrobky.
Objednávky na tel. č. 724 513 500 a 776 691 113
9
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TJ HOLÁSKY INFORMUJÍ
Skončila doba prázdnin a již se znovu začalo cvičit, hrát a bavit se.
Nejdříve cvičení. Rodiče s dětmi do 3,5 roku cvičí každé pondělí od 9.30 do 11.00 h,
cvičení vede Katka Cáhlíková.
Rodiče s dětmi od 3,5 roku cvičí každé pondělí od 16.30 do 17.30 h, cvičení vede
paní doktorka Monika Hanáková.
Cvičení něžného pohlaví „BODY FORM“ probíhá každé pondělí a čtvrtek od 19.30
do 20.30 h a vedoucí je Klárka Hunkesová.
Stolní tenis zahájil sezonu. Má 5 družstev dospělých a 1družstvo žáků. Tréninky
probíhají úterý, středa, pátek.
Kulturistika cvičí kromě soboty celý týden.
Společenské akce:
29. 9. 2007
16.00 h
27. 10. 2007
16.00 h
14. 11. 2007
18.00 h
24. 11. 2007
1. 12. 2007
8. 12. 2007
16.00 h
9. 12. 2007
15.00 h
25.-26.12.2007
27. 12. 2007
18.00 h
5. 1. 2008
16.00 h
12. 1. 2008
20.00 h
19. 1. 2008
20.00 h
26. 1. 2008
20.00 h
27. 1. 2007
15.00 h
9. 2. 2008
20.00 h

Václavská zábava
Důchodci Tuřany
Zábava
Důchodci Chrlice
Jak rozpoznat problémy u dětí
přednáška Ing. Voříšek ZŠ se soc. komisí
Poslední leč
Myslivci Tuřany
Poslední leč
Halali Holásky
Mikulášská zábava
Důchodci Tuřany
Mikulášska nadílka
Důchodci MČ Brno-Tuřany
Vánoční turnaj
Stolní tenis
Karban
TJ Holásky
Zábava
Důchodci Chrlice
Školní ples
ZŠ Tuřany
Ples MČ
MČ Brno-Tuřany
Ples TJ Holásky
TJ Holásky
Dětský maškarní ples TJ Holásky
Rybářský ples
Rybáři

Provoz sauny začíná 2. října 2007 – úterý, čtvrtek – ženy; středa, pátek – muži
Ostatní akce:
- prodej textilu proběhne: 18.10., 22. 11., 20. 12. 2007 vždy od 10 do 16.30 h
Na všechny akce zvou pořadatelé.
Jiří Šatný, předseda TJ Holásky

Jak naše děti úspěšně
sportovaly
Naše škola je v porovnání s ostatními
brněnskými školami sice malá, ale v
loňském
školním
roce
v oblasti
brněnského školního sportu naše děti
velice úspěšně reprezentovaly jak sebe,
školu, tak i naši městskou část.
Už na podzim družstvo starších žáků
ve složení Šturm, Cwik, Gabrhel a
Macek vyhrálo městské kolo soutěže ve
stolním tenise. Děvčata – Běhálková,
Čečatková a Olejníčková - ve stejné
soutěži obsadila 2. místo.
Děvčata se také zúčastnila dlouhodobé
soutěže Liga odbíjené brněnských
základních škol. Družstvo ve složení
Tučková, Ševčíková, Herůfková, V.
Kristová, A. Čečatková, N. Prchalová,
N. Volfová a Kopecká skončilo na 2.
místě a v okresním finále obsadila
děvčata 3. místo.
V lize o umístění bojovaly také mladší
žákyně, které snad stejně úspěšně letos
nahradí starší kamarádky. Na konci
školního roku se starší žákyně zúčastnily
atletické soutěže družstev Pohár
Rozhlasu. Úžasnými výkony vyhrály jak
obvodní, tak městské kolo a postoupily
do krajského kola. Tam družstvo
oslabené nemocemi obsadilo v silné
konkurenci 5. místo. K tomuto úspěchu
svými výkony přispěla děvčata: K.
Formánková,
A.
Čečatková,
E.
Běhálková,
R.
Laurencová,
V.
Kristková, N. Prchalová, N. Volfová, M.
Knížková, D. Fejtová, M. Olejníčková,
K. Maloňová, Y. Kaštická, N.
Hryciówová.
K nejvýraznějším
výkonům soutěže patřil skok vysoký
Kristýny Formánkové - 152cm. Přejeme
všem sportovcům naší školy do příštího
roku spoustu takových příjemných
úspěchů.
Mgr. M. Budíková, učitelka ZŠ
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