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Živý betlém 
Setkání v kostele u jesliček se postupně stalo příběhem s několika scénami, básněmi, písněmi, koledami. V loňském roce 

byl kostel přeplněný – snad proto se zrodila myšlenka uskutečnit „Betlém“ na velkém veřejném prostranství, a tak zároveň vyjít 
s tímto poselstvím vánoc mezi všechny lidi. 

Živý betlém 2006 se uskuteční na Hod Boží vánoční 25. prosince v 16 hodin v parku u schodů na Tuřanském náměstí. 
Společně si připomeneme narození Ježíše. Pastýři, Josef, Maria, živé ovečky, tři králové, děti, ti všichni se na vás těší.  
Živý betlém má v naší farnosti mnohaletou tradici. Vánoční scénku jste vídávali před lety na Orlovně či Sokolovně v rámci 
mikulášských nadílek, potom po zavedení štědrovečerní odpolední „půlnoční“ hrály děti vánoční příběh jako evangelium – 
radostnou zvěst. 

Lidé dobré vůle, jste srdečně zváni! 
-ms-

Vánoce 2006 a Nový rok 2007 
- v tuřanském kostele u Panny Marie v trní 
• V neděli 24. prosince (na Štědrý den ráno) budou pravidelné nedělní 

bohoslužby v 7.30 a v 10 hodin. Po jejich skončení si můžete zapálit a 
odnést betlémské světlo, které nám tradičně zajistí skauti. 

• Na Štědrý den odpoledne v 16 hodin budou při mši svaté zpívat naše 
děti. 

• Slavná „půlnoční“ mše svatá bude ve 22 hodin. Připomene všem, že Boží 
Syn se z lásky k nám narodil. Při této bohoslužbě zazpívá chrámový sbor 
Vánoční mši jubilejní Mgr. Ladislava Němce s textem Felixe M. 
Davídka. 

• V pondělí 25. prosince na Hod Boží vánoční budou bohoslužby v 7.30 a 
v 10 hodin, kdy opět zazpívá chrámový sbor. Odpoledne v 15 hodin bude 
„živý Betlém“ v parku u schodů na Tuřanském náměstí. 

• Ve středu 27. prosince se v rámci farního setkání uskuteční koncert 
„Pocta Oldřichu Navaříkovi“ s vystoupením rodiny Bartoníkovy, Jiřího 
Jahody a dalších členů Moravského kvarteta. 

- v Husově sboru 
• 20. prosince se bude konat tradiční předvánoční koncert Moravského 

kvarteta se sopranistkou Martinou Králíkovou a přívětivým průvodním 
slovem Jiřího Jahody. 

• Na Hod Boží vánoční 25. prosince, na Silvestra 31. prosince a na Nový 
rok 1. ledna se budou konat  bohoslužby vždy v 9 hodin. 

Zveme Vás:  
• V sobotu 16. prosince od 13 hodin na Adventní trhy 

pořádané hasiči z Brněnských Ivanovic, na ulici 
Jahodová. 

• V sobotu 16. prosince v 15 hodin na besídku pro 
důchodce na Orlovně. 

• V pondělí 18. prosince vystoupí pěvecký sbor ZŠ 
Brno-Tuřany na Vánočních trzích na nám. 
Svobody. 

• V sobotu 23. prosince v 18 hodin u Hasičské 
zbrojnice na ulici Jahodové na předsváteční 
pozastavení a rozsvícení Vánočního stromu. 

• V neděli 24. prosince ve 20 hodin k Vánočnímu 
stromu v Holáskách. 

 

Tříkrálová sbírka 
Každoroční tříkrálová sbírka, organizovaná Diecézní 
Charitou Brno ve prospěch potřebných, se pečlivě 
připravuje. Tentokrát se bude konat v sobotu na svátek 
Tří králů, 6. ledna 2007. Ochotné děti (=králové) 
přihlaste se u paní Libuše Aujeské, Myslivecká 4, 
telefon 545 219 447, která je hlavním organizátorem 
sbírky v naší obci.             -ms-

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli 
spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky 
a porozumění, ať se Vám v nastávajícím roce 
2007 splní všechna pracovní i osobní předsevzetí. 
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Zvolení zastupitelé samosprávy městské části Brno-Tuřany 
na volební období 2006 – 2010 

Ing. Dorazil Miroslav za ODS, bez politické příslušnosti, starosta
Ing. Hrdlíková Vlasta za ODS, členka ODS, místostarosta 
 
Bartl Vladimír za ODS, bez politické příslušnosti, člen rady ZMČ 
Mgr. Bláhová Markéta za Zelená pro Tuřany, B.Ivanovice, Holásky a Dvorska 
Mgr. Dvořáček Tomáš Dis. za KDU-ČSL, bez politické příslušnosti 
Kopecký Tomáš za Nestraníci pro Moravu, bez politické příslušnosti 
Ing. Kostková Sylva za Zelená pro Tuřany, B.Ivanovice, Holásky a Dvorska, bez politické příslušnosti, člen rady ZMČ 
Krátký Michal za Nestraníci pro Moravu, bez politické příslušnosti 
Krejčí Jiří za KDU-ČSL, bez politické příslušnosti 
Ing. Oprchal Zdeněk za Pro Tuřany, bez politické příslušnosti 
Ing. Panáček Josef za KSČM, předseda kontrolního výboru, člen KSČM 
Ing. Petrás Jan za Nestraníci pro Moravu, místopředseda kontrolního výboru, bez politické příslušnosti 
MUDr. Petrásová Marie za Nestraníci pro Moravu, bez politické příslušnosti 
Stehlíková Marie za KDU-ČSL, člen KDU-ČSL 
Svoboda Zdeněk za ODS, bez politické příslušnost, člen rady ZMČ, místopředseda finančního výboru 
Ing. Šnajdr Jan za ODS, člen ODS, předseda finančního výboru 
Tůma Antonín za ODS, bez politické příslušnosti

Zimní údržba komunikací a chodníků  na území naší městské části se  bude provádět od 1. listopadu 2006 do 31.března 2007.
K tomu, aby byla údržba provedena co nejlépe, žádáme především uživatele motorových vozidel, aby neparkovali podél 
místních komunikací a tím zabezpečili jejich průjezdnost. Většina z Vás má jistě k dispozici garáž. Pouze vzájemnou 
ohleduplností budeme moci zabezpečit odstranění sněhu ze silnic. 
• Zimní údržbu základního komunikačního  systému (tj. silnic pokrytých městskou hromadnou dopravou) a  státních silnic ve 

městě Brně zabezpečují  Brněnské komunikace, a.s.. tel.: dispečink  - 548 213 747, 548 137 445,  ústředna  -  548 137 111  
• Zimní údržbu  místních komunikací zabezpečuje firma TS Slatina. tel. číslo 545 216 475, 602 736 896  
• Údržbu pěších komunikací provádí následující firmy: 

EDEN s.r.o. (tel. 545 241 480-81, e-mail: info@eden-zahrady.cz) 
Brněnské Ivanovice: ul.Kaštanová vč.odbočky k TIGER, Kaštanová – Popelova,   Ivanovické nám., Zezulova – Glocova, 
Jahodová , Jiřinová , U Lípy Svobody, Vyšehradská – Glocova,  park Májový (pěší komunikace) 
Ing.Gärtner (tel. 606 943 333) 
Tuřany: Karkulínova, Špirkova u fary, Podlipná u křížku, Vítězná, Hanácká u hřbitova,   Hanácká – Dvorecká, Hanácká,  
Hasičská, Střížova, Revoluční – Malinská, Šípkova (schody), Sokolnická, Holásecká , konečná linky 40 – Moravská, 
Sokolnická – Moravská (u nové zástavby), Moravská okolo parčíku, Sokolnická - u zahrádek před konečnou MHD č. 40 
Holásky: Rolencova – V Pískách, Požární – Rolencova, Dvorska: Zapletalova 
Ing. Švec (tel. 603 465 614) 
park Legionářů – pěší komunikace  
Pavel Svačina 
Plocha před zdravotním střediskem 

Zimní údržba pěších komunikací se řídí vyhláškou MMB č. 16/1998  o schůdnosti místních komunikací. Informace ÚMČ Brno-
Tuřany Vám podají na tel. číslech: 545 128 255 (Dr. Malá), 545 128 251 (Ing. Gallová).

ZIMNÍ ÚDRŽBA PRO ROK 2006 - 2007 

 
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 

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si poděkovat vám všem, kteří jste se dostavili ke komunálním volbám v naší městské části a dali 

hlas svým vybraným kandidátům. Z účasti při těchto volbách je jasně vidět, že v naší MČ je velká většina občanů, 
kterým není lhostejné, jak se u nás žije, co chceme a co bychom rádi změnili. Je to radostný základ pro budoucí 
spolupráci všech našich spoluobčanů. Doufáme, že při společné smysluplné práci všech zvolených zastupitelů, za 
aktivní účasti spoluobčanů, se můžeme těšit na dobré výsledky našeho společného úsilí. 

 
Miroslav Dorazil, Vlasta Hrdlíková 
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ZMĚNY V SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH A 
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

od 1.1.2007 – informace MMB 

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON 
aneb všechny rodinné domy 

nebudou jen na ohlášení 
Od ledna příštího roku začne platit nový stavební 

zákon, který přinese mnoho změn do povolování a užívání 
staveb. Již od chvíle, kdy tento zákon vyšel ve Sbírce zákonů, 
probíhají v médiích zprávy o tom, jak budeme ohlašovat stavbu 
rodinných domů, a kolaudovat už nebudeme vůbec. 

Je nejvyšší čas upozornit občany, že v médiích je 
prezentována jen část ustanovení stavebního zákona, a to ta 
jednodušší. Je sice pravda, že některé stavby, na které je nyní 
potřeba stavební povolení, bude možné stavebnímu úřadu 
pouze ohlásit, ale zdaleka se to netýká všech jednoduchých 
staveb. V každém případě bude takovému ohlášení muset 
předcházet nějaká forma umístění stavby. V praxi to bude 
znamenat, že před ohlášením stavby bude nutné mít od 
stavebního úřadu územně plánovací informaci, územní 
rozhodnutí, územní souhlas, popř. veřejnoprávní smlouvu.  

Leccos se změní i v přístupu stavebních úřadů 
k rozestavěným stavbám. Nový stavební zákon předpokládá, že 
pracovníci stavebních úřadů budou ve veřejném zájmu 
provádět kontrolní prohlídky staveb v rozestavěné fázi stavby, 
což znamená, že pracovníci stavebního úřadu budou méně 
v kancelářích a více na stavbách. 

Nově je ve stavebním zákoně ustanoven autorizovaný 
inspektor, což je osoba, která může „povolit stavbu“ místo 
stavebního úřadu, ovšem opět pouze v některých případech a 
vždy za úplatu. 

Trošku jinak budeme i užívat stavby. Ty jednodušší 
bude moci stavebník užívat jen na základě oznámení 
stavebnímu úřadu, že stavba je dokončena, u jiných bude třeba 
kolaudační souhlas. Způsob kolaudace je opět závislý na typu 
stavby. 

V každém případě, jestliže se chystáte na začátku 
příštího roku stavět či kolaudovat stavbu, doporučujeme vám 
se v předstihu na stavebním úřadě informovat, jakým 
způsobem bude povolení či kolaudace právě vaší stavby 
probíhat. Budeme se snažit, podat vám co nejpřesnější 
informace, abychom předešli zbytečným pozdějším 
problémům či nedorozuměním.  

Ing. Jitka Gallová 
stavební úřad

Od 1. 1. 2007 začnou platit zákony, které nově upravují 
poskytování sociálních služeb a sociálních dávek: 
-  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zavádí nově „příspěvek na péči“, který nahradí dosavadní 
„zvýšení důchodu pro bezmocnost“ a „příspěvek při péči o 
blízkou nebo jinou osobu“. 
-  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  
zavádí zcela nové dávky – příspěvek na živobytí, doplatek na 
bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Část dosud 
poskytovaných dávek bude zrušena, část bude nahrazena 
dávkami novými. 
 
KAM PRO DÁVKY SOC. PÉČE OD 1. 1. 2007? 
- žádosti o příspěvek na péči bude vyřizovat odbor sociální 
péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno ve 
spolupráci s Úřadem práce v Brně. 
- žádosti o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a 
mimořádnou okamžitou pomoc budou vyřizovat: 
- odbor sociální péče Magistrátu města Brna (žádosti rodičů 
s nezaopatřenými dětmi, těhotných žen a nezaopatřených dětí) 
- úřady městských částí (žádosti ostatních občanů). 
Ti, kteří pobírají současné dávky, budou tedy i nadále 
v kontaktu s těmi úřady a jejich pracovníky, jak tomu bylo 
doposud. 
 
ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ 
www.brno.cz/socinfo 
socinfo@brno.cz 
tel: 542 173 808 (pracovní dny od 8:00 do 14:30 h) 
 

Dne 27.12.2006 bude z provozních důvodů zrušen úřední 
den. Pro nezbytné případy podání spisových dokumentů 
bude do 13:00 hod. otevřena podatelna. 

POVÁNOČNÍ PROVOZ ÚMČ BRNO-TUŘANY

PROVOZ SBĚRNÝCH STŘEDISEK

Ve dnech 27. 12. 2006 a 28. 12. 2006 bude otevřeno 
pouze sběrné středisko na ul. Malínská a ve dnech 29. 12. 
2006 a 30. 12. 2006 bude otevřeno pouze sběrné 
středisko na ul. Sladovnická. V těchto dnech bude rozsah 
provozní doby zachován. 
 
V době od 24. 12. do 26. 12. 2006 a 1. 1. 2007 jsou obě 
sběrná střediska uzavřena! 
 

V sobotu 2. prosince 2006 byly slavnostně uvítány tyto děti: 
Karolína Pavelková, Lucie Francová, Valerie Macková, Aneta Kadlecová, Eliška Vaněrková, Gabriela Pospíšilová, Patrik 
Sázavský, David Boudný, Patrik Horák, Tomáš Kopřiva, Pavel Vorálek, Sára Skřivánková, Barbora Prášková, Antonín 
Vopálka, Filip Graf, Jan Šipula, Kateřina Odrazilová, Matyáš Kobylka, Ondřej Munclinger, Vanessa Nguyenová,  Patrik 
Škvařil, Zuzana Gehringerová, Aneta Zbitková 
Rodiče i děti přivítala paní místostarostka  Ing. Vlasta Hrdlíková a pásmo písniček připravily pro zpestření  děti z mateřské školy 
v Brněnských Ivanovicích. Dík za příjemný průběh této slavnostní akce patří také učitelkám školy a členkám sociálně zdravotní 
komise Rady městské části Brno – Tuřany. 

          Blanka Gärtnerová 
matrikářka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 
 

Martina Votavová 
Informační a poradenské centrum 
Úterý 17-18 hod, Čtvrtek 17-18hod 
Holásecká 31, Telefon: 602 587 192 

 
smlouvy o stavebním spoření - státní příspěvek až 3.000.- 

zhodnocení 2% - výhodné úvěry - meziúvěry
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Na začátku letošního školního roku muselo ředitelství základní školy řešit 

problémy, které vyvolala rekonstrukce budovy na Požární. Výměna oken a podlah 
v přízemí včetně podřezání a zateplení celé budovy si vyžádaly přece jen víc času 
než období hlavních prázdnin, a tak do budovy na Měšťanské ulici začali letos chodit 
i prvňáčci a bylo nutné upravit provoz školní jídelny, připravit třídy, šatny a prostory 
pro oddělení školní družiny. Všechno se podařilo, většině malých dětí se v budově na 
Měšťanské líbí, ale všichni se těší na návrat do opravených prostor. Rekonstrukce 
dobře pokračuje a měla by být ukončena v prosinci letošního roku. 

V novém školním roce jsme žákům nabídli výběr ze sedmi volitelných 
předmětů. Ve volném čase mohou děti navštěvovat deset kroužků. Kromě kroužků 
rozvíjejících estetické cítění dětí, sportovní dovednosti a talent, zařazujeme i kroužky 
výuky základům cizích jazyků, protože se blíží doba, kdy budou do 
výukového programu základních škol povinně zařazeny dva cizí jazyky. Novinkou je 
letos právě kroužek francouzštiny. Otevřeli jsme i tři kroužky informatiky pro děti 1. 
stupně.  

Všichni učitelé základní školy se neustále vzdělávají ve svých oborech, 
seznamují se s novými technickými vymoženostmi, jichž je možné ve výuce využít. 
Hodně pracovního úsilí už od loňského školního roku věnujeme přípravě školního 
vzdělávacího programu, jehož cílem není jen obsah a rozsah výuky, ale i celková 
profilace školy v soustavě brněnských základních škol. 

Výuka ve školních lavicích je sice věcí základní, ale pro děti jsou 
samozřejmě atraktivní doplňkové formy vyučování. Učitelé společně s vedením 
školy připravili pro letošní školní rok řadu exkurzí, nabídku koncertů a 
divadelních představení. 

Děti druhé třídy si prohlédly knihovnu v Tuřanech a paní knihovnice 
Schubertová pro ně připravila besedu o knihách se zvířátky.  Navštívily také 
pracoviště Pedagogické fakulty MU na Kejbalech v Bohunicích, kde se zúčastnily 
programu s názvem Barevný podzim. 

Žáci 7. - 9. tříd ve druhé polovině září navštívili koncert populární hudby 
s názvem Hvězdný prach hitparád. Koncert nabídl výběr písní E. Presleyho, skupiny 
Beatles, Queen, Pink Floyd, Rolling Stones, Olympic. Známé písně si žáci mohli 
společně s účinkujícími zazpívat. Dověděli se i o životních osudech slavných 
zpěváků, z nichž mnozí neunesli tíhu popularity a podlehli drogám. 

Na začátku října se vydali žáci devátých tříd s paní učitelkou E. Sýkorovou 
a L. Málkovou na zajímavou literárně-chemickou exkurzi. První zastávkou byl 
Památník Bible kralické, v němž viděli tajnou bratrskou tiskárnu a kopii ručního 
knihtisku. Potom jejich cesta vedla do nedalekých Dalešic. Ve zdejším 
zrekonstruovaném pivovaru zhlédli expozici rakousko-uherského pivovarnictví a 
seznámili se s technologií výroby piva. V roce 1980 v tomto pivovaru natáčel J. 
Menzel podle knihy B. Hrabala známý film Postřižiny.  

Pokud někdo z žáků ráno nevěřil, že se učivo českého jazyka a chemie může 
navzájem doplňovat, po návratu z exkurze už o tom nepochyboval. 

Další exkurze zavedly žáky šestých a devátých tříd do atraktivního prostředí 
jeskyně Macocha a do nově otevřeného pavilonu Anthropos na výstavu Morava 
lovců a sběračů. 

V říjnu se konala v Městském divadle v Brně premiéra muzikálu Josef a 
jeho úžasný pestrobarevný plášť. Podařilo se nám získat vstupenky na generální 
zkoušku. Děti, které se rozhodly do divadla jít i přesto, že se představení konalo 
v pátek odpoledne, byly nadšené a ptaly se, kdy zase půjdeme na nějaké divadelní 
představení. 
 Zajímavým doplňkem výuky přírodopisu se stala ukázka našich i 
cizokrajných dravců, kterou koncem října viděly děti na tuřanském  hřišti. Program 
byl doplněn i soutěžemi a ti nejodvážnější si mohli zkusit dravce chytit na ruku a 
vypustit. 

Nesmíme zapomenout ani na sport. Naše škola má dlouholetou sportovní 
tradici, kterou neustále rozvíjíme. Žáci v září a v říjnu úspěšně bojovali v běžeckých 
soutěžích. Družstvo chlapců získalo první místo v turnaji ve stolním tenisu a 
postoupilo do okresního kola. 
 Blíží se čas Vánoc a jako každý rok i letos se můžete přijít podívat na 
brněnské náměstí Svobody a poslechnout si 18. prosince 2006 vystoupení našeho 
pěveckého sboru. 
 Jak jste se dočetli v minulém čísle Listů, uspořádá naše škola 27. ledna 2007 
ples, na který vás všechny srdečně zveme. 
 

     Mgr.E. Sýkorová, PhDr.V. Hruban 
 

PODĚKOVANÍ 
MATEŘSKÝCH ŠKOLEK

Děkujeme paní Kláře Reiterové 
za zpestření jídelníčku dětí sladkými 
jablky a cukrovinkami, které děti 
dostanou v mikulášském balíčku, paní 
Janě Přichystalové za pěkné hračky a 
cukrovinky k mikulášské nadílce a také 
paní Evě Rafajové za výtvarný materiál a 
kancelářské potřeby. 

Jaroslava Foltánová, 
ředitelka MŠ Holásecká 

 
Děkujeme všem rodičům, kteří 

věnovali naší MŠ krásné a hodnotné 
sponzorské dary. Jmenovitě p. Grycovi 
za novou pračku Gorenje, p. Horákové 
za zvonek k hlavním dveřím budovy, p. 
Králové za 11 pytlů mulčovací kůry na 
záhony před školu, p. Nguyen Khanh za 
hračky pro děti a p. Hladíkovi za sady 
baterií do dětských hraček. Poděkování 
patří také těm, kteří podali pomocnou 
ruku při úklidu a úpravě školní zahrady, 
zejména p. Králové a p. Novákové. 

Táňa Šeinerová, 
MŠ Zapletalova 

 
MŠ U Lípy Svobody 3 jménem 

dětí děkuje panu Jakubcovi a 
Kubeschovi za posečení školní zahrady, 
manželům Pustinovým za prořezání keřů 
a vysázení okrasných jehličnanů na 
školní zahradě, panu Waidhoferovi za 
opravu podlahy a zabezpečení schodku, 
panu Pasnišinovi, Johnovi a paní 
Křížové za nové hračky pro děti, 
manželům Brtníkovým za zakoupení 
výtvarného materiálu a panu Šikovi za 
opravu oplocení a zajištění bezpečnosti 
dětí. 

Marie Přichystalová, 
ředitelka MŠ U Lípy Svobody 

Střední škola, základní škola 
a mateřská škola 

pro zrakově postižené v Brně 
pořádá 

dne 22. 2. 2007 od 8°° do 16°°   

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 

 

Přijímáme i děti s kombinovaným 
postižením 

 
Kamenomlýnská 2 

Brno - Pisárky 
tel.:  543 321 303, kl.  211 

 
Současně zveme všechny zájemce  

na den otevřených dveří  
30.1. 2007 

 
Na setkání s Vámi se těší 

Mgr. Dagmar Sýsová 
ředitelka školy
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 Státní škola – jedna z největších a nejmodernějších SŠ nejen v Brně 
 Priority vzdělávání - jazyková vybavenost, znalost práce s výpočetní 

       technikou a odborná kvalifikace žáků za pomoci moderního technického   
       vybavení  

 Obory vzdělávání z oblasti:  
 

výpočetní techniky  
– 4 letý maturitní INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  
 

elektroniky  
– 4 letý maturitní  MECHANIK ELEKTRONIK  
– 3 letý s výučním listem MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
 

strojírenství  
– 4 letý maturitní STROJÍRENSTVÍ, MECHANIK SEŘIZOVAČ 
– 3 letý s výučním listem OBSLUHA NC a CNC strojů, PUŠKAŘ 
 

ekonomické 
– 4 let maturitní MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ, STROJÍRENSKÁ 
TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA  
 
BEZ ZKOUŠEK do všech oborů, pouze přijímací řízení na základě 
prospěchu ze ZŠ. 
Obory žádané na trhu práce, popř. další studium na VŠ, VOŠ 

D N Y   O T E V Ř E N Ý C H   D V E Ř Í 
soboty 6.1. a 20.1.2007 

v době  8.00 - 12.00 hod. 
Pro mimobrněnské zájemce, na základě telefonické domluvy, i mimo uvedené termíny. 

GALERIE 
ASPEKT 

 
MARTIN 
ZÁLEŠÁK 

 
MOJE ÚRODA 

 
21.11.2006 

- 
19.1. 2007 

 
Otevřeno: 

úterý až pátek 
12 – 18 hodin 

 
Údolní 13, 602 00 Brno 

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI PŘI PÁTRÁNÍ PO NEZNÁMÝCH PACHATELÍCH
Občané, kteří v kritickou dobu níže uvedených případů byli svědky podezřelého chování či výskytu podezřelých osob a situací, 
nechť laskavě sdělí své poznatky na OOP Brno-Komárov, tel. 974623660-1 nebo na linku 158, případně mohou vhodit vzkaz do 
schránky důvěry umístěné na budově obvodního oddělení na ul. Zvonařka č. 18.  
 
Policie České republiky MŘ BRNO OOP Brno-Komárov provádí šetření ve věci:  

- vloupání do Tenisového baru  v Brně na ul. Karkulínova č. 17, ke kterému došlo v době od 22:00 hod. dne 5. 11. 2006 do 
19:00 hod. dne 6. 11. 2006. Pachatel se do baru vloupal po poškození okna a následně odcizil SET-TOP-BOX - digitální 
přijímač zn. MASCOM, černé barvy,  krabici doutníků, karton cigaret zn. Marlboro light, karton cigaret zn. LM light, 
destiláty, finanční hotovost 1 000 Kč v kovových mincích, varnou konvici zn. Braun a párkovač. Poškozením okna vznikla 
škoda ve výši 300 Kč. Celková škoda vzniklá provozovateli činí částku 7 630 Kč.  

- odcizení peněženky ze šatny školní jídelny Základní školy v Brně na ul. Měšťanské č. 21, ke kterému došlo dne 9. 11. 2006 
v době od 05:45 hod. do 14:30 hod., a to bez užití násilí. Odcizená peněženka obsahovala OP, průkaz Zdravotní poj. MV 
ČR a finanční hotovostí 1 300 Kč. Pachatel dále odcizil na stejném místě další poškozené peněženku černé barvy s OP, 
kartou VZP, finanční hotovostí 1 050 Kč, kartou Makro a dvěma platebními kartami MasterCard u ČSOB a.s. Tímto 
jednáním byla způsobena škoda v celkové výši 2 750 Kč. 

- odcizení měděného okapového svodu, který byl odcizen z budovy ÚMČ Brno-Tuřany na ul. Tuřanské náměstí 1, v přesně 
nezjištěné době od 13. 11. 2006 do 14:20 hod. dne 15. 11. 2006. Pachatel způsobil činem ÚMČ Brno-Tuřany škodu v 
předběžné výši 4 000 Kč. 

 
 Policie České republiky OOP Brno-Komárov informuje:  
        V měsíci říjnu 2006 policejní inspektoři OOP Brno-Komárov odhalili přímo při skutku čtyři pachatele trestné činnosti, 
zadrželi pět podnapilých řidičů, vyhledali 7 osob v celostátním pátrání, nalezli 12 věcí pocházejících z trestné činnosti, 
v blokovém řízení udělili 148 pokut a provedli kontrolu 502 osob. Z nejčastějších přestupků v dopravě bylo odhaleno 37 řidičů, 
kteří překročili povolenou rychlost v obci, 26 účastníků silničního provozu nemělo zapnuto bezpečnostní pásy, 17 řidičů za jízdy 
telefonovalo, 13 řidičů vjelo do křižovatky během rozsvíceného červeného světla semaforu a 16 řidičů konalo jízdu s vozidlem, 
které nesplňovalo technické podmínky k provozu na pozemních komunikacích.  
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Milý Ježíšku! 
Nikdy jsem Ježíškovi nepsala. Ani jako malá holka. Přitom psaní dopisů mi nečiní 

žádný problém. V dopise často vyjádříte myšlenky, které by se vám těžko vyslovovaly nahlas. 
Když mě paní Hrdlíková požádala o článek do Listů s vánoční tématikou, překvapivě mě 
napadlo oslovení: „Milý Ježíšku!“. Tak vám dnes nebudu psát úryvky historických spisků paní 
učitelky Šťastné, ani o Sokole, ale o svátcích, jak si je pamatuji já, a jak je vnímám dnes. 

Prostými počty jsem dospěla k tomu, že vánoce pro mě musí mít nějaký význam. 
Narodila jsem se totiž 24. září, a tudíž moje ideální početí připadá právě na Štědrý den. (Co asi 
ten můj taťka musel dostat pod stromeček…???) Snad na všech fotografiích mého dětství je na 
vánoce napadaný sníh. Nevím, jak to počasí dříve dělalo, že byly opravdu bílé svátky. 

První dárečky pod stromečkem si pamatuji asi ve čtyřech letech, kdy jsem dostala 
ohromnou modrou plastovou postýlku pro panenku. Na starém kotoučovém magnetofonu 
značky „Sonet duo“ se pouštěly koledy. A myslím, že celý den. Kotoučák vytvářel úžasnou 
atmosféru, kdy jeho zelené světýlko bylo rozpálené natolik, že pohled na něj byl jako na 
rozpálenou letní silnici (jen se míhalo teplo nad ním), a při Purpuře a Vánoce, vánoce 
přicházejí vrzal při každé otáčce. 

Nepamatuji se dobře, kdo a kdy zdobil stromeček a jak se v obýváku vůbec objevil, 
ale vím, že nám taťka vždycky připomínal, ať nejíme, abychom viděli zlaté prasátko, a sám 
tajně uždiboval mamčinu voňavou vánočku. K obědu jsme mívali a máme dodnes kapra na 
černo. Kapřík s vítečnou omáčkou s ořechy, rozinkami a zeleninou, oslazenou povidly. A jí se 
s knedlíkem! Tak to vaříme podle babičky Hamrlové, kterou si bohužel moc nepamatuji, ale 
„prej su celá po ní“. Takhle si kapra vaříme jen na Štědrý den. 

U večeře v šest hodin jsme se sešli na vteřinu přesně a všichni ve svátečním. 
Dědynek (maminčin tatínek) měl nachystané nějaké povídání před jídlem. Dříve jsme si dělali 
srandu, že opakovaně každý rok začínal slovy: „Tak vás teda vítám …“. Ale dnes mi to už 
směšné  nepřipadá. Každý, kdo je u štědré večeře příští rok, musí být vítán. 

Tradiční smažený kapr s bramborovým salátem na parádním servisu, užívaném jen 
jednou v roce, měl zvláštní slavnostní chuť. Během celého roku nemá kapr takovou chuť, jako 
na vánoce. Pod talířkem měl každý schovaný jeden penízek, aby se ho peníze držely i nadále, a 
nikdo se nesměl zvednout od stolu dříve, než měli všichni dojedeno. 

Po večeři nastalo to nekonečné čekání na pastýře. K našemu přicházeli až kolem 
deváté večer a my jsme s bratrem a sestrou nemohli spíš pro dárky, než se do televizních 
pohádek začalo prolínat troubení křídlovky. Tichá noc, Vzhůru, vzhůru pastuškové, Chtíc, aby 
spal… A přede dveřmi domů naší krátké ulice jsme rázem byli všichni. A přáli jsme si šťastné 
a veselé a pastýři jak postavičky z Ladových obrázků s „laterňama“ dostali lipový čaj s rumem 
vařený v zeleným hrncu, a vánočku … a v ten okamžik mi přišlo, že je ráj na zemi. Za prvé ta 
pohoda a klid, které měl každý v očích, a za druhé, že už jsme konečně mohli pro dárky! 

Dárky jsem musela jako nejmladší rozdávat já, což mi s přibývajícím věkem 
připadalo stále trapnější a trapnější. Na půlnoční do kostela si nepamatuji, že bychom chodili. 
Tam chodím až teď, posledních pár roků. A vždycky mě ohromně nabije energií, když 
tuřanský chrámový sbor spustí Narodil se Kristus Pán, a celý (narvaný) kostel jeho příchod 
opravdu vítá a je tam najednou cítit nějaká vyšší moc. I když nejsem zrovna stoprocentně 
věřící (věčný pochybovač ve znamení vah), tak mám úctu k vánočním tradicím. 

A jak čas běží, vše se v mém pohledu mění. Vánoce jsou pro mě dnes více starostí, 
dřiny a probdělých nocí, ale ničeho nelituji! Pro Vánoce to všechno stojí za to. Na Štědrý den 
už chodím zpívat koledy „s pastýřama“ taky. Dokonce se i práská béčákem (karabáčem). Jinak 
je asi všechno stejné, jen nějak menší?! 

A protože tento rok mě hodně prověřoval, kolik toho vydržím, rozhodla jsem se 
poprvé napsat Ježíškovi. Jestli to pomůže. O co ho budu žádat, vám ale neprozradím. Jen vám 
dám návrh, abyste mu napsali taky. A může vám být šest anebo šedesát. Určitě napíšete víc, 
než byste vyslovili. A může začít třeba jako já: 

Milý Ježíšku! 
Přeji si pokoj a mír pro všechny lidi dobré vůle 

 
Vaše kronikářka Ivana Kolečková

DOBRÉ ZPRÁVY 
Z KNIHOVNY 

Čas letošního podzimu byl v knihovně 
v Tuřanech plný pozoruhodných zážitků.  
Potěšující bylo především uvítání nových 
tváří, nových čtenářů. 
Bylo opravdu hezké, že v polovině září 
nemálo rodičů využilo akce “Poprvé do 
školy, poprvé do knihovny“ a přivedli své 
prvňáčky také do knihovny. I mnoho 
dalších podepsalo svým dětem přihlášky a 
poskytlo 30 Kč na roční poplatek, aby jim 
umožnili přístup ke knížkám, které se jim 
k výpůjčce nabízí. Je důležité, 
uvědomíme-li si, jak je četba pro duševní 
rozvoj našeho dítka potřebná. Děti, které 
čtou, se umějí lépe vyjadřovat a neumí se 
nudit. Navíc Knihovna Jiřího Mahena 
nakupuje velké množství krásných 
publikací pro děti a je dobré toho, při 
dnešních cenách, využívat. 
Na konci září jsme se v naší tuřanské 
pobočce sešli na besedě s paní Mgr. 
Helenou Komínkovou a povídali si o 
„Stáří, které nemusí být smutné“. 
Výsledek je povzbuzující: máme kolem 
sebe hodně vitálních a činorodých 
seniorů, mnozí nás mohou nakazit svojí 
chutí do života, protože se totiž radují 
z každého dne. Jejich radosti jsou tišší, 
ale hluboké. 
Poslední říjnový týden jsme si zde užili 
nádhernou podívanou. Promítání a 
duchaplný komentář  Doc. Ing. Klementa 
Rejška nás uvedly do ráje, jakým je Nový 
Zéland.  
28. listopadu až 7. prosince se knihovna 
otevřela výstavě barevných fotografií 
pátera Františka Trtílka. Pozoruhodné 
obrázky krásy toho, co je schopen na skle 
okna vytvořit mráz a také fotky krajiny 
Ždánického lesa ve všech čtyřech ročních 
obdobích. 
Úplně poslední  letošní  akcí naší 
knihovny je výstava obrazů dvojice 
mladých žen Evy Krejčí a Lucie 
Duchoňové Malování života, ve dnech 
12.-21. prosince. 
Chtěla bych Vás pozvat do knihovny na 
Tuřanském náměstí l. Přijďte, ať už na 
některou akci pro veřejnost, jenž se budou 
v příštím roce konat a vy budete zavčas 
informováni, a nebo, a to především, 
půjčit si knihy i časopisy. Je zde hodně 
hezkých nových titulů určených dětem i 
dospělým. 
Přeji všem klidné a láskyplné  Vánoce a 
v roce 2007 hodně příjemných zážitků, 
které prožijete skloněni nad knihou. 

Jitka Schubertová 
knihovnice 

Informace o Knihovně Jiřího Mahena 
v Brně najdete na stránkách www.kjm.cz, 
naše pobočka má e-mail: turnam@kjm.cz, 
tel. 545 22 99 62  

Veselé prožití 
vánočních svátků, 

v novém roce mnoho 
dnů prožitých ve 

zdraví, štěstí, 
spokojenosti a 

toleranci 
Vám přeje 

Ing. Pavel Bárta 
Colatransport, s.r.o. 
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V sezoně 2006/2007 náš klub reprezentuje 
šest družstev. A-mužstvo, jemuž unikl na 
počátku léta postup o pouhé dva body, 
přezimuje v I.B třídě na jedenácté příčce. 
Ve skupině A, kam bylo přeřazeno a 
kterou obývají důrazné týmy z Blanenska 
a Vyškovska, se mu již tak nedaří a zatím 
se pohybuje těsně nad pásmem sestupu.  
    Fotbalistům áčka se na podzim zvláště 
nevedlo na hřištích soupeřů a mezery měli 
také v defenzívě. Neboť jestliže se mohou 
pochlubit druhým nejschopnějším útokem, 
potom balony vytahovali z vlastní sítě 
častěji, než u nich bývalo zvykem. Trenéři 
Michal Dufek a Petr Burčík musí své 
svěřence tudíž pořádně připravit do 
těžkých jarních bojů, aby se nepotýkali 
s chmurnými myšlenkami na „šalinovou 
ligu“, nýbrž stoupali do vyšších pater 
tabulky. Určitě je to v jejich silách.  
    O poznání více je spokojené B-mužstvo. 
V brněnské „trojce“ je dosud páté a 
v podzimních měsících podávalo vesměs 
dobré výkony. Dokonce svou 
houževnatostí jednou znechutilo 
královopolské plejery natolik, že se raději 
nechali někteří vyloučit, a zápas tím 
předčasně ukončili. Na  pěti vítězstvích a 
třech remízách béčka se podílel i protřelý 
matador Pavel Joura, jenž stál u největších 
úspěchů tuřanské kopané v polistopadové 
éře. A třetí mančaft dospělých, starší hráči, 
se v Old boys usadili na pěkném pátém 
místě, o skóre před šestou Bystrcí.  

Z mládežnických družstev se 
nejvýraznější změny dotkly dorostu. Tomu 
před letními prázdninami hrozilo, že bude 
rozpuštěno. Naštěstí se ale našli 
„přespolní“ borci, kteří místní fotbalovou  

Konec roku je doba, kdy se většina z nás zamýšlí nad uplynulým rokem jak v 
soukromí, tak ve veřejném životě. Rád bych se při této příležitosti zmínil o činnosti v 
Holáskách. Velká část občanů Holásek je členy sboru dobrovolných hasičů, proto 
činnost kulturní i společenská je tímto sborem zastřešována. Činnost sboru bychom 
mohli rozdělit na technickou a kulturní.  

Technická činnost sestává z péče o svěřenou techniku, péče o požární 
zbrojnici, soutěží a zásahů u požárů. Letos byla realizována oprava požární zbrojnice 
(oprava střechy a výměna oken) a mimo jiné se naši mladí požárníci zúčastnili letního 
tábora „Smraďavka“. 

Kulturní činnost začíná každoročně Výroční členskou schůzí. V jarních 
měsících provádíme úklid hřiště, kde byly ve spolupráci s městskou částí instalovány 
nové herní prvky. Počátkem května bývá každoročně uspořádán den matek.  Koncem 
června pořádáme letní noc, kdy i za nepříznivého počasí bývá hojná účast. Na svátek 
svatého Bartoloměje se koná největší kulturní akce roku, a to jsou Bartolomějské hody. 
V prosinci se až dosud konala Mikulášská nadílka, avšak letos se ji z technických 
důvodů nepodařilo zrealizovat. Již řadu let se občané Holásek scházejí na Štědrý večer 
u vánočního stromu Na Návsi. Tímto vás srdečně zveme na toto setkání, které se 
uskuteční ve 20 hodin. Letos se obnovila činnost Sokola a doufáme, že se bude úspěšně 
rozvíjet spolupráce SDH a Sokola Holásky, který se na většině výše uvedených 
činností také podílí.  

Rád bych vás také informoval o několikaletém úsilí o zvětšení zelených ploch 
v našem katastru. S velkou podporou paní Stehlíkové se nám toto začalo dařit. Jedná se 
o plochy převážně v prostoru Holaseckých jezer a doufám, že v této činnosti 
nalezneme podporu i u nového zastupitelstva. Čtenáře bych rád informoval, že tato 
aktivita nemá nic společného s akcí „Revitalizace holaseckých jezer“. Podrobnější 
informace o činnosti SDH naleznete na internetové adrese www.sdhholasky.cz 

 

Jaroslav Kratochvil

SK TUŘANY chasu ochotně doplnili. Novou sezonu 
začali dorostenci v městském přeboru, 
který se sloučil se třetí třídou a v němž 
zápolí rekordních 16 týmů. V úvodních 
utkáních juniorům ještě mírně vázla 
kooperace, pak se však již zlepšili. Kolem 
kapitána Tomáše Packy a dalších 
„mazáků“ se brzy utvořila zdatná a slibná 
parta, jež v poločase sezony dlí na 
obstojném jedenáctém stupínku tabulky.  
    Nad očekávání skvěle si počínala 
omlazená starší přípravka. V září a říjnu si 
vykopala bronzovou pozici a řadí se mezi 
kandidáty na přechod do „dvojky“. Role 
špílmachra se v této přípravce výtečně 
zhostil Jirka Nezval, obranu v ní 
spolehlivě tužil David Medek a bránu 
bezpečně strážil Vašek Janda.  
    Zbývajícím družstvem je mladší 
přípravka. Tento kolektiv se stal 
podzimním králem své soutěže, když tratil 
jen na dvou plichtách a získal si 
sedmibodový náskok před kluky ze 
Starého Lískovce. V zápasech naši 
benjamínci ukazovali, že si s míčem 
nadmíru rozumí. Nad některými jejich 
akcemi by jistě zaplesal též slovutný 
manažer a vyhledávač talentů Arsene 
Wenger, jemuž by se vedle jiných tuze 
zamlouvali šikovní zadáci Dan Sedlák a 
Adam Pastrňák.  
    Potěšitelné u mladší přípravky rovněž 
je, že čítá na třicet dětí. Takové množství 
fotbalových adeptů je ohromující. Velká 
škoda, že nám podobný (a třeba i slabší) 
zájem chybí v kategorii žáků. Právě 
z tohoto důvodu nemáme mladší žáky a 
právě z tohoto důvodu jsme museli v létě 
rozpustit žáky starší.  
 

Za SK Martin Horákovský

TJ HOLÁSKY 
TJ  Holásky má 205 členů, oddíl 

stolního tenisu (6 družstev v soutěži), 
kulturistiku, aerobik a cvičení rodičů 
s dětmi od 1 roku do 3,5 roku a od 3,5 do 
6 roků. Tělocvična je vytížena celý týden. 

Kromě sportovních aktivit se 
budova využívá i ke společenským a 
kulturním akcím. Klub důchodců Tuřany 
pořádá ročně 4 taneční zábavy, Klub 
důchodců Chrlice pořádá 3 zábavy. ÚMČ 
Brno-Tuřany zde pořádá pro občany Den 
matek, Mikulášskou nadílku pro 
důchodce a společně s Klubem důchodců 
Tuřany družební setkání s obcí Čachtice. 
Velmi dobře spolupracujeme s místní 
základní školou. ZŠ zde pořádá 
vystoupení pro rodiče a občany. Plesy zde 
mají ÚMČ Brno-Tuřany, rybáři, jezdecký 
oddíl, ZŠ i naše TJ Holásky. Pořádáme 
také Dětský maškarní ples. Pro občany 
provozujeme saunu. 

Trápí nás nedostatek finančních 
prostředků na provoz i údržbu. 
V letošním roce jsme vybudovali sklad 
hraček, opravili stoly, vydláždili bazén 
sauny a chodbu sauny. Nátěr oken byl 
obnoven pro nedostatek financí pouze 
z venku. Nyní provádíme opravu 
sociálního zařízení. 

Děkuji všem, kteří nám při 
opravách pomohli, zejména firmě p. 
Pernese, p. Pecáka a p. Krejčího. Dále 
děkuji natěrači p. Drápalovi a obkladači 
p. Škaroupkovi za kvalitní práci. Velký 
dík patří manželům Zemčíkovým a rodině 
pana Vladíka, sponzorům firmám LEIS p. 
Medek, Veselý, PROS RS a pivovaru 
Starobrno. Hledáme sponzory další. Za 
dobrou spolupráci děkuji ÚMČ Brno-
Tuřany a BTS. 

Jelikož jde o poslední vydání 
Listů v tomto roce, přeji všem občanům a 
sportovcům pěkné prožití vánočních 
svátků a mnoho úspěchů a zdraví 
v novém roce 2007. 

 
Jiří Šatný, předseda TJ Holásky

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOLÁSKY 

Chceš se stát  
rybářem? 

 
M.S. Holásky zahajuje dětský 
rybářský kroužek pro chlapce i dívky, 
kteří dosáhnou v roce 2007 osmi let.  
 

Konání kroužku: 
prosinec – březen 2007 

 
Bližší informace u pana Veselého,  
tel. 737 703 573.   
  

MRS M.O. Brno 4


