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- - - VÝSTAVBA OBCHVATU TUŘAN - - -

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA V HOLÁSKÁCH II

Po několika letech se konečně začíná pracovat na dlouho
očekávaném dopravním obchvatu Tuřan. Rád bych občany naší
městské části seznámil se současným stavem a vývojem této
akce, na kterou všichni netrpělivě čekáme a která přispěje ke
zklidnění dopravy (hlavně nákladní) v centrální části Tuřan.
Po projednání Radou města Brna bylo schváleno technicko –
ekonomické zadání výstavby obchvatu a celá akce byla zařazena
mezi plánované akce města Brna. Ve zkráceném výběrovém
řízení byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace pro
územní řízení – Brněnské komunikace a.s.
V současné době se provádí geodetické zaměření pro
zpracování projektové dokumentace a začínají projektové práce.
Termín dokončení projektových prací je červenec 2007. Po
dokončení projektu a jeho projednání bude zahájen výkup
pozemků pro výstavbu obchvatu, který bude provádět pro město
Brno jím pověřená organizace. V případě rychlého výkupu
pozemků a uvolnění potřebných finančních prostředků pro
výstavbu je reálným termínem pro zahájení výstavby rok 2008.
Doufáme, že práce na obchvatu budou pokračovat takovým
tempem, aby ke zklidnění dopravy došlo co nejdříve.

Plním svůj slib z minulého vydání Listů a informuji občany
naší městské části o proběhlých jednáních s investorem a
s dotčenými orgány města o výstavbě v Holáskách.
Po několika jednáních je na světě již pátá varianta zástavby
oblasti tzv. Vinohradu. Množství bytů, které chtěl investor
v původní variantě prosadit, se v poslední variantě snížil o cca
30 %. Tím dojde i k rozšíření volných ploch zeleně a ploch pro
vybudování hřišť a nutného zázemí pro život obyvatel nově
budovaných bytů. Podrobnější zpracování bude řešeno
v dalších etapách projektové dokumentace.
Poslední varianta studie zástavby, kterou hodlá investor
předložit k posouzení na Odbor územního plánování a rozvoje
(OÚPR) Magistrátu města Brna se žádostí o zvýšení indexu
zastavěné plochy oproti současnému stavu, bude předložena
k diskusi a k vyjádření komisím, Radě a nakonec i
Zastupitelstvu městské části na dubnovém zasedání. S poslední
variantou studie se občané mohou seznámit v našich vývěskách
i na našich webových stránkách.
Stanovisko Zastupitelstva městské části bude jedním z
podkladů, ke kterému Odbor územního plánování a rozvoje
může přihlédnout při svém rozhodování. Vzhledem k velikosti
celé akce je dle současně platného Statutu města Brna
účastníkem při územním a stavebním řízení za obec primátor
města Brna. Ten také bude vydávat své závazné stanovisko
k této stavbě za město Brno, tudíž i za naši městskou část.
V lokalitě „U potoka“ platí i nadále, že město Brno uvažuje
na svých pozemcích s výstavbou domů s pečovatelskou
službou, mateřskou školou a s výstavbou několika menších
bytových domů ve vlastnictví města s případnou integrovanou
občanskou vybaveností. Rada města Brna v současné době
schválila smlouvu s projektantem na zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu technické infrastruktury.

Ing. Miroslav Dorazil, starosta

Zveme Vás na

BESEDU S OBČANY,
která se koná 24. 4. 2007 v 18.00 h
v zasedací místnosti ÚMČ, Tuř. nám. 1, I. posch.
Den dětí v TUŘANECH
Zveme všechny děti a jejich rodiče na oslavu Dne dětí, která se
bude konat v sobotu 2. června 2007 od 15 hodin v Tuřanech na
hřišti u Sokolovny.
Pro děti jsou připravené ukázky z činnosti Policie ČR (včetně
služebních psů) a techniky Sboru dobrovolných hasičů.
Dále na děti čekají zábavné soutěže, např. házení kroužky,
míčky, skákání v pytli, dovednosti na tenisových kurtech aj.
Za účast v soutěži pak každé dítě obdrží něco dobrého na zub.
Zpestřením celého odpoledne bude tombola a na závěr táborák
s opékáním špekáčků.

„Škola sobě...“
POZVÁNKA
ZŠ Brno – Tuřany a MČ Brno –Tuřany
si Vás dovolují srdečně pozvat na

vernisáž a benefiční koncert
do tuřanské Orlovny dne 1. května 2007 v 17 hod.

Ing. Miroslav Dorazil, starosta

POZVÁNKA
Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Tuřanské nám. 1 bude od
začátku května do poloviny června 2007 hostit zajímavou a
možná ojedinělou výstavku exponátů ze soukromé sbírky, jenž
spojuje jedno velké téma – Panna Maria v Trní.
Ve třech etapách se veřejnosti postupně představí
upomínkové, umělecké, reklamní i komerční předměty, jejichž
paměť sahá až do 19. století.
Přijďte si prohlédnout to, co vytvářeli naši předkové za
účelem podpoření duchovních prožitků svých i přicházejících
poutníků, a také, aby ještě více zviditelnili a oslavili jedno
z nejznámějších poutních míst Moravy.
K prohlídce Vás zveme vždy v době provozu knihovny:
Úterý, čtvrtek 13 – 17 h, středa 9 – 12 h, 13 – 18 h
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V posledních dnech se informace o „zániku povolení k odběru a vypouštění
vod“ několikrát změnily nebo doplnily, proto, prosím, pozorně čtěte následující
informace:
- Týká se studní pro užitkovou i pitnou vodu,
- Při odběru vody z podzemních i povrchových zdrojů (např. řeka, potok) je
potřeba mít povolení k odběru vody,
- Při vypouštění vody do nadzemních zdrojů je potřeba mít povolení
k vypouštění vody.
Pokud jste vlastníkem studny vybudované do roku 1955, pak nemusíte
činit žádné kroky, nemusíte žádat o vydání povolení k odběru nebo k vypouštění
vody.
Pokud jste vlastníkem studny vybudované po roce 1955, pak musíte provést
následující kroky v závislosti na dokladech, které k dané studni máte:
• Máte-li povolení k odběru vody, zůstává platné a v tuto chvíli o
prodloužení povolení nemusíte žádat,
• Máte-li povolení k odběru vody s časovým omezením (na dobu určitou
do 1.1.2008), musíte si požádat o prodloužení povolení k odběru,
• Nemáte-li povolení k odběru vody vůbec, musíte si požádat o povolení
k odběru.
Pokud máte povolení k vypouštění vody do povrchových zdrojů (vodní tok,
rybník), musíte požádat o prodloužení nebo o nové povolení v případě, že ho
dosud nemáte.
Žádost o prodloužení povolení dle § 9 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
je nutné podat nejpozději do 6 měsíců před ukončením takového povolení. Na
vydání nového povolení není právní nárok.
K povolení odběru vody ze studny potřebujete:
1. vyplněnou žádost na předepsaném formuláři, který je k dispozici na
místním stavebním úřadě,
2. mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se
schématickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se
současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího
vodního díla (např. studny),
3. kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení
místa odběru podzemní vody,
4. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu
vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních
zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod,
pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny
podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech
nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona). Seznam oprávněných
osob v městě Brně je k nahlédnutí na nástěnce stavebního úřadu.
5. kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud
požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím
vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem
než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je
má žadatel k dispozici.
Další informace lze najít na www.zanikpovoleni.cz nebo na bezplatné lince
Ministerstva zemědělství 800 101 197.
Ing. Jitka Gallová, vedoucí SÚ
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POMOZTE OMEZIT
KAMIONOVOU DOPRAVU
Z důvodu snahy omezit kamionovou dopravu
přes naši MČ žádáme občany, kteří bydlí u
hlavní silnice a těžká nákladní doprava jim
narušila statiku domu, aby se přihlásili u
Vladimíra Bartla (tel. 602 501 890), abychom
získali podklady pro další jednání.

Výpis z rejstříku trestů nyní
můžete získat v Brně
V nejrůznějších životních situacích můžete
potřebovat výpis ze svého rejstříku trestů. Od 2.
ledna 2007 je nově zřízené detašované
pracoviště Rejstříku trestů v Brně na ulici
Husova č. 15 (budova Krajského soudu), kde
žadatel obdrží výpis z rejstříku trestů na
počkání.
Při podání žádosti předloží občan průkaz
totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas,
průkaz o povolení k pobytu cizince). V případě,
že žádost o výpis z RT podává jiná osoba,
předkládá plnou moc s úředně ověřeným
podpisem. Pro vydání výpisu je nutná kolková
známka v hodnotě 50 Kč.
Úřední hodiny:
PO, ST 8.00 – 12.00
ÚT
8.00 – 12.00
ČT, PÁ 8.00 – 12.00

13.00 – 16.00
13.00 – 15.00
13.00 – 14.00

KDY PÁLIT LISTÍ
V naší městské části není určen konkrétní den
pro pálení. Pálit se může pouze suchý a čistý
rostlinný odpad (ne mokrý a znečištěný
materiál) a musí se postupovat v souladu
s Občan. zákoníkem - neobtěžovat nadměrným
kouřem a pachem sousedy. Při pálení je nutno
dodržovat podmínky vztahující se k požární
bezpečnosti a dbát na to, aby touto činností
nebyl způsoben požár.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
jsou povinny při spalování
na volném
prostranství, kromě výše uvedeného, tuto
činnost
předem
oznámit
Hasičskému
záchrannému sboru Jmk, který může stanovit
další podmínky, popřípadě takovou činnost
zakázat.
Referát ŽP
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V ROCE 2007

PRAVIDLA VENČENÍ PSŮ
Koncem července 2005 nabyla účinnosti obecně závazná
vyhláška č. 14/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích. I když se povinnosti z ní vyplývající pro osoby,
které psy venčí, příliš nemění, neuškodí malé zopakování. I
proto, že přestupky, týkající se této oblasti, jsou poměrně časté
a naší snahou je vytvořit pro naše spoluobčany takové
podmínky, aby se riziko, že se setkají s bezohledností některých
„ pejskařů“ co nejvíce snížilo.
Nejčastěji se jedná o volný pohyb psů mimo místa k tomu
určená, znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy,
či fakt, že pes není řádně přihlášen.

V roce 2007 zůstává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města
Brna zaveden místní poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč
na poplatníka a splatnost poplatku je do 31. května. Poplatková
povinnost se vztahuje jen na ty fyzické osoby, které jsou přihlášeny
k trvalému pobytu na území města Brna.
Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou za splnění zákonných
podmínek uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti dítěte. Více
informací na www.brno.cz/odpady
Možnosti úhrady poplatku:
- v hotovosti
a) celý rok na pokladně výškové budovy A na Šumavské ulici č. 33
b) od března do května na podkladně Magistrátu města Brna
v přízemí budovy na Malinovského nám. 3
- bezhotovostním převodem
na účet číslo: 156304/5400
- poštovní poukázkou,
která je k dispozici na podatelně ÚMČ.
Při těchto způsobech platby uveďte jako variabilní symbol své rodné
číslo.

Co by měl vědět každý, kdo vlastní psa:
Osoba, která psa doprovází na veřejném prostranství, je
povinna mít jej na vodítku. V případě, že pes není na vodítku,
musí mít náhubek a být pod stálým dohledem chovatele, který
musí být schopen psa ovládat i bez vodítka. Volný pohyb psů
totiž vyhláška umožňuje jen v místech, sloužících jako výběh
pro psy. Tato ustanovení by měla omezit nárůst počtu případů
napadení jiného psa či osob volně pobíhajícími psy. Postih za
porušení vyhláškou stanovených povinností pochopitelně hrozí
i v případě, že například v parku volně vypuštěný, i když
náhubkem vybavený pes, povalí dítě či náhle vběhne do
vozovky před projíždějící automobil.
Beze změn zůstávají i další povinnosti chovatelů související s
venčením psů, které vyplývají z dalších právních předpisů.
Například povinnost odstranit případné psem způsobené
znečištění veřejného prostranství.

Při společných platbách za domácnost je nutno oznámit Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno
jména a data narození osob, na něž je úhrada provedena, a to
písemně nebo elektronicky.

PODĚKOVANÍ MŠ
Mateřská škola U Lípy Svobody 3 děkuje jménem dětí panu
Pernesovi za nábytek a opravy pro děti, paní Pernesové za ušití
návleků, panu Havlíčkovi (Tuř. nám.) za demontáž a odvoz
zdravotně nevyhovujících postýlek a paní Jelínkové za vyklizení
pískoviště.
Marie Přichystalová, ředitelka MŠ

Přestupky spáchané porušením této vyhlášky a jiných
právních předpisů může policista či strážník řešit v blokovém
řízení uložením až tisícikorunové pokuty. V případě, že
přestupek nebude projednán na místě, může příslušný správní
orgán rozhodnout o uložení až třicetitisícové sankce.
Vzhledem k rozsahu omezení, vážících se v podmínkách
města Brna k venčení a chovu psů, doporučujeme všem
chovatelům, aby se ve vlastním zájmu seznámili s výše
uvedenými normami. Jsou k dispozici v informačním středisku
MMB na Malinovského náměstí 3 či na internetu
http://www.brno.cz/toCP1250/main/dokumenty/.

Kosmetika v Tuřanech na zdravotním středisku
Vás zve k návštěvě
Po - Pá 8.00 – 19.00 h

Seznam míst, kde je v naší MČ povolen volný pohyb psů:
- Br.Ivanovice, p.č. 1106/1
za Sběrným střediskem na ul. Sladovnická (2.556 m2)
- Holásky, p. č. 2362/1
pokračování ulice U Potoka (1.040 m2)
- Tuřany, p. č. 3753/1
vedle Sběrného střediska odpadů Malínská (4.005 m2)
pokračování ulice Myslivecká, p. č. 332/2 (743 m2)
- Dvorska, p. č. 270
za smyčkou MHD, ulice Zapletalova (1.000 m2)

Nabízíme:
- různé kombinace kosmetického ošetření podle typu pleti
- barvení obočí, řas
- depilace teplým voskem
- manikúru
- relaxační masáž šíje
- masáž rukou se zábalem

Používání kosmetické přípravky fy HADEK vhodné i pro
alergiky a děti, poradíme, jak o sebe pečovat doma,
doporučíme, popř. objednáme požadované výrobky.

referát ŽP

Objednávky na tel. č. 724 513 500 a 776 691 11

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

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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OKÉNKO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Vážení spoluobčané, blíží se nám jaro a
s tím také probouzení přírody, do které
patří i volně žijící živočichové a planě
rostoucí rostliny. Chtěli bychom Vás
tímto článkem informovat o nutnosti
ochrany přírody a krajiny, která vyplývá
ze zákona.
Od roku 2004 je náš stát členem
Evropské unie a je povinen do svých
právních předpisů zapracovat nařízení EU
formou novelizace těchto zákonů.
V oblasti obecné ochrany přírody a
krajiny se například do právních předpisů
transponovala směrnice o ptácích, která
předepisuje ochranu všech druhů volně
žijících ptáků vyskytujících se nejen na
našem území, ale na evropském území
všech členských států. Zákon o ochraně
přírody a krajiny zakazuje úmyslné
usmrcování nebo odchyt, úmyslné
poškozování nebo ničení hnízd a vajec a
úmyslné vyrušování v době hnízdění.
Pokud mluvíme o úmyslu, postačuje i
nepřímý úmysl, tzn. že jednáme za jiným
účelem, ale jsme si vědomi toho, že naší
činností může dojít k naplnění výše
uvedeného zákazu.
V souladu se zákonem o ochraně přírody
a krajiny jsou chráněni kromě ptáků i jiní
volně žijící živočichové i planě rostoucí
rostliny (včetně všech jejich vývojových
stádií) před poškozováním, ničením,
sběrem a odchytem a také je zakázáno
ničit přirozené prostředí, ve kterém žijí.
V praxi to mimo jiné znamená, že je
zakázáno pouštět psy ve volné přírodě,
protože mohou způsobit nemalé škody na
populacích, také si nemůžeme svévolně
z přírody přesazovat kytky do vlastní
zahrádky (stejně se nám neujmou), ani
střílet po vrabcích a jiných ptácích, jak je
tomu mnohde zvykem.
Pokud budete přesto tuto činnost vyvíjet,
musíte počítat s pokutou, která není
zanedbatelná a v některých případech
může dosáhnout i částky 20.000 Kč.

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2007
Čištění vybraných místních komunikací v naší MČ probíhá podle schváleného plánu
pro rok 2007 v určených termínech. Jako první proběhne v měsíci dubnu vyčištění
většiny místních komunikací od zimního posypu. V průběhu roku pak bude prováděno
blokové čištění. Provádění čištění je oznámeno umístěním přenosných dopravních
značek sedm dní předem s vyznačením dne čištění. Čištění vozovek smluvně zajišťuje
firma ASSA.
Odtahovou službu zabezpečuje firma Černý s odtahovou plochou Slatina, Drážní 9,
areál firmy K. Holoubek, tel.: 548217484, 602737673, Fax: 548219156
Výdejní doba ve všední den: 8°° - 17°° hodin
Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na čísle 158 – Česká
Policie.
Harmonogram blokových čištění a ZáKoS v roce 2007
BLOK č. l
30.5., 8.8., 15.10.

BLOK č. 2
6.6., 15.8., 22.10.

BLOK č. 3
13.6.,22.8.,29.10.

ZáKoS
26.-28.6.,29.-31.8., 24.-26.10.

Dvorecká
Farského
Chrlická
Karkulínova
Moravská
Heřmánková
Myslivecká
Podlipná
Přichystalova
Střížova
Šípkova
Tuřanské náměstí
Vítězná
Východní
Vlčkova
Výsluní
Zapletalova - slepá

Zezulova
Glocova
Uhýrkova
U Lesíčka
Kudrnova
Vyšehradská
Jubilejní
Jiřinová
Měšťanská
Malínská
Haraštova
Švédská
V Pískách
Javorová
U Potoka

Ivan. nám. - část
Jahodová
Pastevní
Petlákova
Písečná-část
Kaštanová
k TIGERu
spojka PetlákovaJahodová
U Lípy Svobody
Saidova
Sladovnická
Votroubkova
Ledárenská
V Tišině
Zahrádky
Prodloužená
Závětrná

Kaštanová
Ivanovické nám.
Tuřanská
ul. 1. května
Revoluční
Špirkova
Hasičská
Hanácká
Sokolnická
Růžová
Holásecká
Rolencova
Požární
V Aleji
Na Návsi
Popelova
Pratecká
Zapletalova
Průmyslová - část
parkoviště u hřbitova

(ZáKoS – základní komunikační systém)
Žádáme organizace a občany, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádění blokového
čištění na vyznačených ulicích s vozidly neparkovali, jinak budou parkující vozidla
(dle ustanovení § 19, odst. 6, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
v úplném znění) odtažena na náklady jeho vlastníka.
Referát ŽP

CHCETE NAPSAT DO LISTŮ?

Vážení občané, společenské organizace, pokud máte potřebu sdělit něco svým
spoluobčanům, máte možnost požádat o zveřejnění této informace v našich Listech.
Svůj příspěvek nám můžete poslat buď poštou nebo osobně na adresu ÚMČ BrnoTuřany, Tuř. nám.1, 620 00 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu
info@turany.brno.cz.
Můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby
autoři
uváděli na sebe kontakt pro případné doplnění údajů.
Referát ŽP
redakce

Nabízím následující finanční programy:
- Životní pojištění, Investiční pojištění, Úrazové pojištění, Stavební
spoření, Penzijní připojištění, Programy pro daňové úlevy atd.
Dále zpracovávám finanční analýzy Vašich pojistných smluv, radím jak
efektivně investovat peníze a ještě něco navíc, a to vše zdarma.
Pracuji ve prospěch klienta!
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Zveme vás všechny na školní Akademii,
která se bude konat v sále Orlovny dne
26.dubna 2007. První představení je v 10.00
pro žáky a druhé odpoledne v 16.00 hod.
Co se děje ve školních budovách na Požární a Dvorecké ulici
Jak už jsme vás informovali, školní budova na Požární ul. procházela celkovou rekonstrukcí. Téměř první polovinu školního roku děti strávily
v budově na Měšťanské ulici. Do Holásek se všichni vrátili až těsně po Vánocích.
V letošním školním roce se podařilo otevřít tři první třídy. 1.A a 1.C na Dvorecké a 1.B na Požární. A v
obou budovách jsou od letošního školního roku otevřena celkem čtyři oddělení školní družiny, která se
v těchto dnech pečlivě připravují na blížící se pálení čarodějnic.
Během prvního pololetí jsme s dětmi navštívili v rámci školy i v rámci družiny spoustu akcí. Od
Ekologického centra Rozmarýnek přes již tradiční návštěvy DDM Junior a DDM Fantazie a tuřanské
Knihovny Jiřího Mahena, dále Planetárium M. Koperníka, Moravskou galerii, Moravské zemské muzeum,
kina Palace Cinemas v Olympii až po Čítárnu u Čerta s knihou a CVČ Bystrouška.
Ve 2. pololetí jsme již navštívili nebo plánujeme navštívit opět DDM Junior, Čítárnu u Čerta s knihou,
sídlo Červeného kříže, CVČ Lužánky, Ekocentrum Brno na Ponávce, divadlo Polárka a další.
Také plánujeme školy v přírodě. Třídy 1.B, 2.B, 4.B se chystají do Velkých Karlovic do penzionu Polansky, do
krásného prostředí Beskyd. 1.A a 1.C pojedou na Vysočinu do penzionu v Studnici u Nového Města na Moravě. A na
Zámeček do Hodonína u Kunštátu se chystá vyrazit 2.A
Snažíme se rozvíjet schopnosti a talent dětí, proto jsme na Dvorecké otevřeli výtvarný kroužek pro prvňáčky i pro 2.
– 4. ročník, zdravotní kroužek, kroužek pohybových her a dva kroužky První krůčky k aerobiku. Nabízíme hodiny
juda, angličtiny a v rámci družiny navštěvují děti i keramiku paní Bláhové. Všechny tyto kroužky přetrvávají i v
druhém pololetí. Rozvoj hudební stránky osobnosti zajišťuje pro zájemce hudební škola Yamaha.
V budově na Požární mají děti možnost navštěvovat tyto kroužky: výtvarný, pěvecký, rytmický, angličtinu a nově i
dramatický. S družinou chodí pravidelně též do keramiky paní Bláhové.
Blíží se Den matek, proto bychom Vás všechny chtěli pozvat na Školní akademii, kde se každá třída představí s krátkým programem. Těšíme se
na početné publikum.
Lenka Snášelová, učitelka ZŠ
Lyžařský výcvik
V posledním únorovém týdnu odjeli žáci vyšších ročníků na lyžařský výcvikový kurs do Karlova. Ubytovaní byli v hotelu Moravice. Vzhledem
k letošním sněhovým podmínkám bylo nutné jezdit do lyžařského výcvikového střediska na Praděd. Přesto se na horách všem líbilo a užili si
lyžování . Večery pak vyplnily společenské hry, kvízy a diskotéka, které pro děti připravili učitelé. Před odjezdem si žáci vyzkoušeli svou obratnost
a odvahu v lanovém centru.
Také děti prvního stupně se chystaly na školu v přírodě s lyžováním, ale pro nepříznivé sněhové podmínky a na žádost rodičů ředitelka školy
zrušila tuto školu v přírodě. Majitel střediska vyšel škole vstříc, rodiče nemuseli platit storno poplatek. Děti do stejného střediska pojedou se svými
učitelkami později.
Vlak do stanice Poezie
Nástup do druhého pololetí školního roku vždy provázejí soutěže a olympiády. Ze školních kol postupují šikovné děti, aby naši školu
reprezentovaly v městských kolech olympiád v českém jazyce, zeměpisu, přírodopisu, matematice. Žáci čtvrté třídy pod vedením paní učitelky
Palečkové se zapojili do matematické soutěže s názvem Klokánek. Radost nám udělali žáci pátého ročníku. V městském kole matematické
olympiády obsadil Martin Zahradníček druhé místo a Jiří Nezval páté místo. Probíhají školní kola Pythagoriády v 6. a 7. ročníku a školní kola
matematické olympiády pro žáky vyšších ročníků.V konkurenci brněnských škol si letos děti naší školy vedly velmi dobře.
Zvláštní postavení mezi těmito soutěžemi má soutěž v recitaci. Letošní soutěžení v brněnském Labyrintu mělo poetický název Vlak do stanice
poezie.
Často slyšíme, že děti nečtou, nemají slovní zásobu, neumějí se pořádně vyjadřovat. To všechno je pravda, ale přesto nám každý rok udělají
radost děti, které mají rády poezii. V Labyrintu se soutěžilo v přednesu básní a prozaických textů. Naši školu reprezentovaly A. Musilová a A.
Petrášová, která se dostala mezi šest nejlepších recitátorů.
PhDr. Václav Hruban, učitel ZŠ

VERNISÁŽ A BENEFIČNÍ KONCERT NA ORLOVNĚ
ZŠ Brno – Tuřany se rozhodla ve spolupráci s MČ Brno – Tuřany zrekonstruovat podlahu ve školní tělocvičně. Vzhledem
k velkým nákladům na tuto opravu nechce škola nechat veškeré financování na svém zřizovateli MČ a rozhodla se oslovit nejen
všechny tuřanské podniky a podnikatele, ale i celou místní veřejnost.
Za tímto účelem pořádá ZŠ pod patronací MČ dobročinnou akci, jejíž výtěžek bude věnován právě na opravu podlahy ve školní
tělocvičně. Celá akce bude zakončena koncertem a vernisáží. Obě tyto akce proběhnou v tuřanské Orlovně,

1. května 2007 v 17.00 hod.
Budou zde vystaveny nejlepší výtvarné práce žáků ze základní školy, nebude chybět Máchův Máj, vystoupí zde i pěvecký sbor
školy (pod vedením paní ředitelky Boženy Küfhaberové a se sólistkami Lenkou Málkovou a Danielou Taylor), žáci HŠ Yamaha a
svou účast přislíbili i posluchači Janáčkovy akademie múzických umění.
Předpokládáme, že ani Vám není lhostejná kvalita prostředí, ve kterém se vzdělávají Vaše děti. Proto doufáme, že nás podpoříte
alespoň svou přítomností na koncertě a třeba i nějakou malou částkou, kterou můžete věnovat buď přímo na koncertě, nebo ji
můžete poukázat na bankovní konto, které bylo k tomuto účelu zřízeno: 35-900 666 0297/0100.
Všichni jste na koncert srdečně zváni!!
Hlavní sponzoři akce:
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Růžena Bártová, 17.8.1913 – 17.2.2007

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „Letiště–letadlo“

Dne 17.2.2007 zemřela naše paní
učitelka Růžena Bártová. Mohu
právem říci „naše“, protože učila
několik generací dětí naší městské
části. V každém dítěti hledala jeho
přednosti, které pak dále pěstovala a
podporovala, a děti ji za to bez
výjimky milovaly. Neznám učitele,
který by neměl nějakou přezdívku
nebo nějakou zkratku jména, jen paní
učitelka Bártová byla vždy paní
učitelka Bártová.
I když její působení na tuřanské škole bylo násilně přerušeno
pro její politické a humanistické názory, pokračovala na jiných
místech se stejným úspěchem. Věnovala se i těm, co to nejvíce
potřebovali – dětem ve zvláštní škole. Tak jako se kruh života
uzavírá, tak i ona se na závěr své učitelské dráhy, která rozhodně
neskončila věkovou hranicí pro odchod do důchodu, vrátila učit
do tuřanské školy.
I po svém odchodu do důchodu neopouštěla svoji profesi.
Připravovala žáky na přijímací zkoušky na střední i vysoké školy,
doučovala slabší žáky. Zastupovala na tuřanské škole dlouhodobě
chybějící učitele. Nikdy neodmítla pomoc. Na své žáky
nezapomněla, dokazovala to i účastí na setkáních spolužáků.
Neznáme ji ale jen z učitelské praxe. Pořádala se svým
manželem vlastivědné zájezdy. Její přednášky, a nejen z historie,
byly vždy zážitkem pro vděčné posluchače. Stačilo jí jen pár
poznámek a mohla hovořit na dané téma několik hodin, žádná
otázka ji nezastihla nepřipravenu.
Vždy říkala, že kdyby se mohla znovu narodit, chtěla by být
zase učitelkou. Měla ráda všechny děti, bez výjimky, více však
ty, kterým se lásky doma nebo ve světě z různých důvodů
nedostávalo. Měla radost z růstu každého a rozdíl v jeho vývoji
mezi 1. zářím a 30. červnem považovala vždy za úžasný.
Byla to Paní Učitelka.
mk

Komise kulturní a volnočasových aktivit vyhlašuje výtvarnou
soutěž na téma „Letiště–letadlo“. Jak již napovídá název
soutěže, hlavním tématem je letiště a vše, co s ním souvisí.
Soutěž je určena pro děti ve věku 10–15 let.

Předání soutěžních děl
Předávaná díla musí být na zadní straně řádně označena názvem
díla, jménem a věkem soutěžícího a kontaktní informací (mail,
telefon). Předání je možné uskutečnit osobně na sekretariátě ZŠ
Měšťanská v pracovní dny v době od 8 –15 hodin, nejpozději
15. 5. 2007.

Odešla paní učitelka

ZASUKOVANÉ TKANIČKY

Dne 24.února 2007 se Tuřany rozloučily s paní učitelkou
Růženou Bártovou, která náš svět opustila dne 17. února.
Pohřeb je vždy smutnou událostí, avšak rozloučení s paní
učitelkou bylo nejen dojemné, ale i krásné. Poznali jsme se roku
1996 a naše známost se výrazně prohloubila, když vznikala
knížka o slavném tuřanském rodákovi, panu generálovi Ludvíku
Krejčím, který byl jejím strýcem. Obdivoval jsem při každé
návštěvě vitalitu této ženy, její přehled a jasnou, dobrotivou
mysl. Poznal jsem v ní a jsem přesvědčen, že nejsem sám,
malou subtilní ženu, která však byla ve skutečnosti velká a
silná. Opustila nás v požehnaném věku a bylo symbolické, že
jako první jsem uslyšel názor paní ředitelky tuřanské školy,
která poznamenala, že přestože nás opustila velmi zralá žena, je
to ztráta pro nás všechny. A téměř vzápětí bylo slyšet dalšího
tuřanského patriota, že s paní učitelkou odešel kus noblesy a
slušnosti. Slova jejího syna v tuřanském svatostánku nás ale
ujistila, že jablko nespadlo daleko od stromu a plody její práce
jen tak nezmizí.
Paní učitelko, skláním se před Vámi, čest Vaší nehynoucí
památce.
V hluboké úctě Váš M.A.Fryščok

Dne 16. května v 19.00 hodin zahájí
Liga za práva vozíčkářů jarní Dny
Zasukovaných
tkaniček
benefičním
koncertem Bratrů Ebenů v kulturním
centru Semilasso v Brně-Králově Poli.
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji
KIC na Běhounské ulici č. 17 v Brně.
V pátek 18. května od 10.00 do 18.00 hodin bude na Joštově
ulici v centru Brna přistaven bezbariérový autobus. Liga za práva
vozíčkářů zde bude prezentovat své aktivity a zájemcům
poskytovat informace týkající se života s postižením.
Sbírka bude probíhat ve dnech 17. – 20. května 2007. V těchto
dnech budete potkávat v Brně dobrovolníky s kasičkami, do
kterých můžete přispět libovolnou částkou a získat tak symbol
sbírky, kterými jsou červenožluté tkaničky. Výtěžek je určen na
služby tělesně postiženým občanům, jako jsou osobní asistence,
bezbariérová doprava, poradenství a podporované zaměstnávání.
V loňském roce se nám ve spolupráci s dobrovolníky podařilo
vybrat 610 093,50 Kč.
Další formou podpory je odeslání dárcovské SMS zprávy ve
tvaru DMS TKANICKA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30
Kč, ve prospěch služeb zdravotně postiženým osobám tím věnujete
27 Kč.
Více informací naleznete na www.tkanicka.cz
Děkujeme všem, kteří jste přispěli a také vám, kteří se přispět
chystáte.
Petra Kyselková, Liga za práva vozíčkářů,
tel.: 541 249 175-6, 608 635 578

Nabídka místa
Základní škola Brno, Měšťanská 21 hledá vychovatelku pro práci ve
školní družině od šk. roku 2007/08 na částečný úvazek. Kvalifikovaní
uchazeči ať projeví svůj zájem písemně se životopisem na adresu
školy (Měšťanská 21, 620 00 Brno), případně el. poštou na adresu
info@zsmestanska.cz. Bližší informace podáme na požádání e-mailem
nebo na tel. čísle 545 219 216.
vedení školy
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Techniky a formáty
Ke zhotovení díla jsou povoleny všechny výtvarné techniky bez
jakéhokoliv omezení. Rozměr výtvarného díla je omezen
maximálně formátem A3 (297x420 mm).
Zahájení a ukončení soutěže
Soutěž bude zahájena 23. 4. 2007 a ukončena 15. 5. 2007.

Ocenění nejlepších prací
Soutěžní díla, doručená v termínu budou vyhodnocena porotou
a výsledky budou zveřejněny 20. 5. 2007 na informačních
tabulích ÚMČ a vstupních dveřích ZŠ Měšťanská.
Nejlepší práce budou vystaveny v aule ÚMČ.
Autoři nejlepších prací se zúčastní organizované prohlídky
brněnského letiště, letadel a ukázky letištních dravců.
Poznámka
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže
výtvarná díla, která nesplňují podmínky formátu a námětu
soutěže.
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NEOBYČEJNĚ OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÍ
Po Novém roce jsme měli první sezení kulturní komise, na kterém
jsme probírali činnost na tuto sezónu. Dozvěděla jsem se tam mimo
jiné, že když probíhají hody nebo vostatky, tak se to pozná podle toho,
že jsou na silnici kobylence. A právě tyhle kobylence, po kterých
bývala dříve sháňka, mě přivedli k rozhovoru s Luďkem Musilem.
Nemíním z něj dělat ukřivděného chudáka, který se vlivem okolností
rozhodl odejít z Tuřan, ale právě vyzvednout to, čeho dosáhl a co je
jeho životní náplní. Za svůj pětadvacetiletý život už toho má za sebou
více, než kdejaký kmet. Myslím si, že ho docela znám, dost
spolupracujeme, ale jeho úspěchy jsem byla velice překvapena.
Položila jsem mu tedy pár otázek a odpovědi na ně Vám snad
potvrdí oprávnění zařadit Luďka do neobyčejných lidí z naší obce.
Mimochodem, vždycky jsem si myslela, že Tuřany jsou více „dědina“
než městská čtvrť a že koně, chov dobytka, zemědělství a chovatelství
sem patří. Asi nastává doba, kdy i králíci a slepice budou v ZOO, a
jediné zvíře, které bude povolené, bude pes, který může v doprovodu
svých páníčků a paniček konat potřebu kdekoliv a kdykoliv (např.
okolo hřbitovní zdi, v předzahrádkách, …) a bude to velice ekologické!
Co tě přivedlo ke koním?
Ke koním mě přivedla rodina, konkrétně můj otec, který koupil
našeho prvního koně v roce 1980. Byl to huculský valach Blaník, se
kterým nás, tuřanské děti, vozil ze školky ve Dvorskách, v létě
s bryčkou, v zimě na saních. Později se přikoupil další kůň do páru a
začaly se s nimi obdělávat záhumenky tuřanských obyvatel. Náš chov
se postupně rozšířil na osm koní, se kterými jsme se začali zúčastňovat
výstav a vozatajských soutěží.
Jaké koně chováš?
Rukama nám prošlo mnoho koní různých plemen a v dnešní době
jsou zde huculové, norici, frizští koně, český a moravský teplokrevník,
klusáci a shetlandský pony. Mimo to jsme měli připouštěcí stanici
plemenných hřebců pro majitele chovných klisen.
Tvé největší úspěchy?
Závodit jsme začali v roce 1990 za místní Agro Tuřany. První účast
na závodech byla na státním statku v Žabčicích. Po této soutěži začaly
chodit pozvánky z celé republiky. Účastnili jsme se různých
memoriálů, maratónů, a to jak oblastních, tak celorepublikových.
Za poslední sezonu 2006 si nejvíce cením úspěchu na Třebíčském
chovatelském dni, kde jsem se účastnil memoriálu Ladislava Svobody
s párou noriků a vybojoval 1. místo ze čtrnácti párů, a na této akci ještě
2. a 3. místo v ovladatelnosti v kládě s mladými koňmi. Můj bratr
Jaroslav předváděl čtyřspřeží malých koní a v párách malých koní se
umístil na 3. místě. Na této akci v jednospřeží jsme ještě získali 1. a 3.
místo v ženské soutěži.
Dále v této sezoně bylo mistrovství Jižní Moravy ve formanských
jízdách, které sloužilo jako výběr pro mistrovství ČR. Zde jsme se
s párou noriků umístili na 4. místě.
Co brněnská tramvaj?
Při příležitosti oslav Brno – město uprostřed Evropy již tradičně tahá
naše dvojspřeží historickou tramvaj centrem Brna. Tato tramvaj váží
přibližně čtyři a půl tuny a tahá se dva dny po sobě po trase mezi
Moravským a Malinovským náměstím. Jízdenky jsou vždy dlouho
dopředu vyprodány.
Další kulturní akcí, které se každoročně účastním, je bitva u
Slavkova, kde s koňmi tahám děla. Také objíždím různé jiné akce, jako
např. svatby, hony, rauty, …
Jak je to s Hubertovou jízdou?
Od roku 1996 jsme začali pořádat pro okolní stáje Hubertovu jízdu,
což je oficiální ukončení jezdecké sezóny. Naše prvotní myšlenka byla
tyto Huberty pořádat v menší míře, avšak po několika letech se stal
tuřanský Hubert tradicí a sjíždí se sem koně ze všech koutů naší
republiky.
Loňská Hubertova jízda byla desátá – jubilejní. Sjelo se sem 102
koní, nejvzdálenější účastníci byli až z Pece pod Sněžkou. K této
příležitosti neodmyslitelně patří kapela pana Hudečka a pana Hamrly.
Po sjezdu účastníků odstartuje Hubertovu jízdu průvod obcí a pro
sedlové koně následuje jízda terénem. Na závodišti mezi tím probíhají
závody vozatajů. Po příjezdu sedlových koní je na řadě hon na lišku,
dostihy, židličková soutěž pro děti a nakonec těžký tah
chladnokrevníků. Po ukončení bývá zábava s hudbou Přátelé koní
z Lednice, až do ranních hodin.

Dalším nápadem bylo uspořádat koňácký ples a letos proběhl již
desátý ročník za velké účasti. Velice nás i spolupořadatele mrzí, že
obyvatelé Tuřan se této akce účastní v čím dál menším počtu. (Jako
ostatně všeho. Pozn. IK)
Tvoje babička paní Hlavoňová se léta stará o dodržování lidové
tradice v Tuřanech, co ty a tradice?
K Tuřanům patří hody a k hodům neodmyslitelně patří mája, pro
kterou se jezdí až do bílovických lesů s koňmi. Tato cesta bývá velice
náročná a stárci se na ni těší (a také se pěkně nadřou! Pozn. IK) celý
rok. Po cestě se zpívají různé lidové písně, popíjí se víno a dívá se po
hezkých děvčatech.
Hodů a Vostatků se se svými sourozenci účastním již od dětství a
k průvodu jednoznačně patří koně. Na hodech jezdíme i v okolních
obcích, např. Černovice, Rebešovice, Líšeň, …
Tuřanské kroje ukazujeme i na různých výstavách, když předvádíme
starou zemědělskou techniku určenou pro tah koňmi.
Sousedské neshody tě nutí ke změnám?
Jelikož Tuřany jsou městskou částí a je zde vydán zákaz chovu
velkých hospodářských zvířat a sousedské vztahy jsou již delší dobu
napjaté, bylo třeba se poohlédnout po jiném místě, kde bych mohl
chov koní dále provozovat. V dřívější době, kdy zde bývalo více
sedláků a s chovem nebyly problémy, jsme doma drželi i jiná zvířata,
jako býky, prasata, ovce a různou okrasnou drůbež.
Do dnešní doby k nám chodí i tuřanská škola, aby se děti seznámily
s typickými domácími zvířaty, které však téměř neznají. Navštěvují mě
i studenti střední veterinární školy, kteří si zde plní svoji praxi.
Co tě nejvíc mrzí?
Mrzí mě netolerance některých zdejších lidí, kteří dávají neustále a
někdy i nevybíravými způsoby najevo nesouhlas s provozováním
hospodářství. Také mě mrzí, že lidé neustále nadávají, ale v případě
potřeby se nestydí přijít s prosbou o pomoc, aby se ke mně následně
otočili zády.
Jsme si vědomi, že způsobujeme některé problémy, jako rozdupání
polních cest, znečištění vozovky i hluku, ale snažíme se tyto věci
udržovat v normě. Myslím si, že některé stížnosti typu, trus koní je
rakovinotvorný a poškrábání vozovek od koňských podkov, je hledání
problémů tam, kde nejsou.
Luděk má ještě dva sourozence, Zdeňku a Jarka, kteří jsou stejně
zapálení pro hospodaření jako on. Velice mě těší, že Luděk odpovídal
více v množném čísle, než aby chválil sám sebe.
Neodpověděl mi na dvě otázky: kam odchází a co ho nejvíc těší.
Nezbývá mi tedy nic jiného, než mu popřát, ať už se usadí kdekoli, aby
tam našel to, co ho těšit bude.
Děkuji za rozhovor

Ivana Kolečková

BLAHOPŘÁNÍ
Tuřanští zahrádkáři
z celého srdce blahopřejí příteli
JUDr. Leopoldu Haraštovi
k jeho 90. narozeninám.
Milý Leopolde, upřímně Ti
děkujeme za vše, co jsi za 48 let
členství v ČZS a 23 let ve funkcích
ve výboru naší ZO pro tuto
organizaci, její členy i naše
spoluobčany vykonal.
Do dalších let přejeme, aby Ti stále sloužilo zdraví, aby Tě
neopouštěl životní optimismus a abys měl dostatek sil k práci na
zahrádce, o kterou pečuješ společně s manželkou Evou.
BENE TIBI!
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MEZI NÁMI PEJSKAŘI
(ANEB Z DRUHÉ STRANY EXKREMENTOVÉ BARIKÁDY)
Máte doma tu kuličku chlupů, které se říká pes? Stát se
pejskařem je důležité životní rozhodnutí. Není to totiž jenom o
hlazení a hraní, ale je to i určitý styl života - je to určitý typ
nových povinností. Pejsek totiž potřebuje společnost, potřebuje
péči, potřebuje očkování a potřebuje žrádlo.
Ale i když svému miláčkovi budete chtít snést třeba i modré
z nebe, podle zákona prostě nemáte doma psa, ale věc. A jako
majitel věci musíte zabezpečit, aby vaše věc neznehodnocovala
majetek někoho jiného. Ovšem převedení této věty do praxe
může být značně komplikované – nasaďte svému pejskovi
plínku, když s ním jdete ven, aby nemohl očůrávat rohy. No
možná se to dá zkusit, ale myslím si, že buď to skončí v dobrém
případě rozkousáním plínky a v tom špatném pokousáním
majitele. Ovšem tento článek nevzniká jako reakce na občůrané
rohy domů, ale na objednávku na neuklízení exkrementů.
Tady tato stížnost se objevuje čím dál častěji, a to obvykle od
lidí, kteří psa nemají. Možná proto, že z něj mají strach a už díky
tomu jsou k psům předpojatí. Ano, je to nepříjemné, když do
toho šlápnete, a máte toho celou botu. Ale uvažoval někdy někdo
nad tím, že každý majitel psa v Tuřanech platí 160 Kč za rok? A
s každým dalším psem částka o 50 % narůstá. Kam tedy mizí tyto
peníze? Pes je určitě zpět nijak nedostane. Možná zrovna ten
opravený chodník, na kterém se tento „dárek“ objevil, byl
opravený za tyto peníze.
Já jsem pejskař a snad proto jsem už na tyto stížnosti alergický.
Myslím si, že uklidit jeden exkrement za rok by majitele domu
nezabilo a možná by to kompenzovalo i ten poplatek za psí
„dýchání.“ Ale samozřejmě slušný majitel psa exkrement sbalí do
pytlíku a vynese ho.

Ovšem podívejte se po Tuřanech. Co dává naše obec
pejskařům k dispozici? Stojan s pytlíky jsem ještě nikde neviděl,
košů je taky málo. A tak choďte s teplým dárkem v kapse celý
večer po venku. Nebo se dívejte na otrávené pohledy vašich
sousedů, kteří s nadšením vítají příspěvek do popelnice. Můj pes
je naštěstí tak čistotný, že dárek nechá doma a na ulici si ještě
nikdy nedovolil něco vyrobit.
Možná by celou věc vyřešily oplocené psí výběhy, které jsou
v Brně již běžné (např. ulice Vsetínská). Dříve tu byly stížnosti,
že psi chodí do písku v parku. Proto vznikl větší ohrazený prostor
s lavičkou a „hracími prvky“ pro psy. Nejen že tedy pejskař
nemusí mít strach psa v tomhle prostoru pustit, ale zároveň se
může potkat s ostatními pejskaři a vyměnit si různé rady a
zkušenosti. Takže vzniká i jisté „kulturní centrum.“
Možná, že kdyby se i v Tuřanech objevila tato oplocená
prostranství, nemusel by tento článek vůbec vzniknout…
Ovšem sáhněme si do svědomí! Vždycky jsme ten papírek, co
nám spadl, vzali a hodili do koše? Nikdy jsme nic nikam
neodhodili? Nepřidali jsme někdy nějaký díl na nějakou tu
černou skládku? Jsme doopravdy tak čistotní, jak chceme po
druhých? Je pravda, že v některých částech naší obce se i ten
exkrement v okolním dekoru ztratí.
A tak kdo je bez viny, ať hodí po psovi kamenem…
Podle mě je horším problém než pouliční psí „bobování“ spíše
ježdění na kolech po chodníku, a to jak dospělých, tak dětí, což je
nebezpečnější, protože pes vás neporazí, ani vám nezlomí
nohu… A jen tak mezi námi – to, že městská policie kontroluje
pejskaře v naší obci, je pověstné. Ale že by byl někdy
kontrolován takovýto cyklista, který vysloveně porušuje zákon,
jsem ještě nikdy neslyšel.
Jan Březa

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ HOLÁSKY
Naše tělovýchovná jednota provozuje sportovní, kulturní a
společenskou činnost.
Stolní tenis – není plná spokojenost s výsledky dospělých, ale
velkou radost nám dělají žáci, kteří bojují o první místo v soutěži a
jsou naší velkou nadějí do budoucna. V celém oddílu je třeba dořešit
vedení tréninků. Kulturistika – posilovna praská ve švech, cvičí
mladí i starší kromě soboty celý týden. Cvičení rodičů a dětí do 3,5
roku – cvičí každé pondělí dopoledne, tělocvična je plná. Děti od 3,5
do 6 roků cvičí v pondělí od 16.00 hod. Je možno přivítat další
zájemce. Ženy cvičí v pondělí a ve čtvrtek od 19.30 h – účast žen je
dobrá. Sauna – o návštěvu sauny je značný zájem.
V letošním roce byly všechny společenské akce hojně navštívené a
panovala spokojenost.

Další program:
20.4.2007
26.4.2007
1.5.2007
5.5.2007
13.5.2007
21.7.2007

Valná hromada TJ Holásky
ZŠ – Akademie (v 10 a 16 h)
ZŠ – Benefiční koncert (v 17 h)
Májová veselice – Klub důchodců Tuřany
Den matek – MČ Tuřany (v 15 h)
Anenská zábava – TJ Holásky (v 16 h)

Těšíme se na Vaši účast. Závěrem bych chtěl poděkovat všem
cvičencům a návštěvníkům společenských akcí za účast. Těší nás dobrá
spolupráce s MČ Tuřany a jejich zájem o naši činnost. Velmi dobrá je
spolupráce se školou.
Jiří Šatný, předseda TJ Holásky

TJ Brno – Dvorska, Vlčkova 2a zve všechny přátele
koní a dostihového sportu na

BRNĚNSKÉ DOSTIHY
v sobotu 19. května 2007 v 13.30 hodin
na dostihové dráze Brno – Dvorska
Program:
Rovinové a překážkové dostihy
V doprovodném programu dostihy poníků
Slosovatelné vstupenky
Bohatá tombola
Dostihové sázky
Vstupné:
Doprava:
9
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SK TUŘANY
Ze zimního období, kdy se naše družstva připravovala na
jarní část mistrovské sezony, jsme pro Vás vybrali následující
informace.
První mužstvo dospělých se během ledna až března účastnilo
turnaje v Komárově. Na hřišti Sparty Brno se mu dařilo a ve
své devítičlenné skupině vykopalo první místo před Slavkovem
u Brna a Pohořelicemi. Kromě toho se áčko v únoru zocelovalo
na soustředění na Vysočině a rovněž sehrálo pár zápasů na
umělé trávě v Brněnských Ivanovicích. Do současného areálu
1.FC Brno, kde dříve zápolili fotbalisté nenovické Fortuny, si
pak své soupeře zvali i B-dospělí a dorostenci.
Děti na přelomu roků již tradičně bojovaly na jednodenních
halových kláních. Tentokrát zajížděly zejména do Líšně. Zde
v brněnské konkurenci skončily dvakrát páté a jednou druhé.
Nejcennějšího úspěchu ovšem dosáhly na Tři krále ve
východočeském Městečku Trnávka, odkud si odvezly bronzové
medaile. Za sebou nechaly například Lanškroun a o pouhý
vlásek jim unikly příčky vyšší, které obsadili svitavští kluci a
vítězové z Moravské Třebové. Nejlepším brankářem tohoto
turnaje byl vyhlášen Vojta Červík z našeho klubu.
Za SK Martin Horákovský

Naši malí "aranžéři" v Městečku Trnávka

Pozvánka na turnaj a zábavu:
Inter Bratislava, Vítkovice, Trenčín nebo dívky Sparty Praha.
Taková a další družstva se představí na mezinárodním turnaji starších
přípravek, který pořádá SK Tuřany 23. června od 9 hodin.
Ve stejný den se pak od 20 hodin koná za sokolovnou letní noc
s Mirkem Hamrlou. Na obě akce jste srdečně zváni.

TEXAS RANCH

STOLNÍ TENISTÉ TJ HOLÁSKY

V Brněnských Ivanovicích si za dobu své existence „vydobil“
pozornost veřejnosti nejenom jako místo klidného posezení,
spojeného každý pátek s poslechem „živé muziky“ a možností
tance „klasickým způsobem“, tedy opakem diskotékového nebo
techno křepčení, ale i jako místo dalších aktivit. Na příklad
společně s Dobrovolnými hasiči z Brněnských Ivanovic pořádá
každoročně Texaskou jarní a podzimní rallye, cyklistické závody
pro děti i dospělé, soutěže v práskání bičem a v neposlední řadě
různá sportovní klání (Texas má fotbalové i nohejbalové
družstvo). Už druhým rokem působí také při Texasu družstvo
Českého šipkového svazu a ligu hraje pod názvem Asfaltéři
z Texasu. Na domácím hřišti rovněž celoročně pořádají turnaj
jednotlivců – Strmeň cup. Aktivity sportovců Texasu (jedná se
vesměs o bývalé fotbalisty, basketbalisty, lyžaře, házenkáře aj.)
se možná rozšíří po dobudování sportovního aeálu v sousedství,
pokud provozovatel (1. FC Brno) ponechá nějaký prostor
„Texasanům“ na hřištích nebo v hale. To je ale budoucnost,
protože zatím je Texas Ranch obklopen staveništěm. Věřme
však, že až stavební ruch pomine, Texas opět oživne.
Dr. Jiří Bartoš

TJ Holásky mají v mistrovských soutěžích pro sezonu 2006 –
2007 pět družstev dospělých a jedno družstvo žáků starších.
V družstvech dospělých se hrají ještě čtyři kola. Poslední
zápasy se hrají doma ve středu 11.4.2007. V této sezoně bude
provedena velká reorganizace. Z Krajské soutěže letos nikdo
nesestupuje, ale budou utvořeny dvě krajské soutěže. A to
krajská soutěž I. a Krajská soutěž II. V městských soutěžích
budou sestupovat ne dvě družstva jako obvykle, ale z městského
přeboru tři družstva, z městské soutěže I. pět družstev,
z městské soutěže II. sestoupí sedm družstev a z městské
soutěže III. sestoupí pět družstev. V městské soutěži III. třídy
budou ještě mužstva na 6. a 7. místě hrát kvalifikaci (baráž) o
udržení v této třídě. Naše družstva jsou na tom výhledově
obstojně. Jistý sestup z městské soutěže I. třídy do městské
soutěže II. třídy čeká naše „D“ družstvo. Jsou to naši dorostenci,
kterým městskou soutěž I. vyhráli starší zkušení hráči a oni
v této soutěži sbírali zkušenosti, ale zatím na tuto soutěž nestačí.
Výborně již druhou sezonu si vedou naši žáci v městském
přeboru starších žáků. Tři kola před skončením soutěže jsou na
2. místě tabulky z 11 účastníků. Jedno družstvo „Orel Židenice“
ze soutěže odstoupilo. Toto druhé místo si již udrží, jelikož mají
na třetího SKST Brno náskok pěti bodů. Na první družstvo
„Oltec Brno“ mají ztrátu jen jeden bod. Toto první družstvo
„Oltec Brno“ doma 23. 2. 2007 v odvetném utkání naši žáci
porazili 6:4. Zatím mají 14 výher, jednu remízu a dvě prohry.
V procentech úspěšnosti jednotlivců si vedou naši žáci také
výborně. Po první soutěži vede tabulku úspěšnosti náš hráč:
1. Macek Tomáš
23 výher, 2 prohry = 92,00 %
další umístění:
6. Gabrhel Lukáš
19 výher, 5 proher = 79,17 %
12. Pham Marek
12 výher, 5 proher = 70,59 %
13. Cwik Jan
16 výher, 8 proher = 66,67 %
V této soutěži startuje za různé jednoty celkem 65 žáků. Příští
sezonu budou ale naši žáci oslabeni o Tomáše Macha a Marka
Phama, kterým končí žákovská příslušnost.
Viktor Klimeš, předseda stol. tenisu TJ Holásky
Zleva zadní řada:
Ved. Viktor Klimeš, Tomáš Neužil, Lukáš Gabrhel, Tomáš Macek, Jan Cwik
Zleva vpředu:
Jan Vysloužil, Ondřej Bláha
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