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Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky
a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné
zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí
Ing. Miroslav Dorazil
starosta

Ing. Vlasta Hrdlíková
místostarostka

Ing. Zdeněk Cibulka
tajemník

redakční rada

Zveme Vás
5. 12. 2007
9. 12. 2007
16. 12.2007
20. 12. 2007
23. 12. 2007
24. 12. 2007
25. 12. 2007

Mikulášská nadílka pro děti
- restaurace TEXAS v 18 hodin (pořádá SDH BI)
Mikulášská besídka pro seniory na Orlovně v 15 h (pořádá MČ)
III. adventní trhy v Br. Ivanovicích (pořádá SDH BI)
Vánoční besídka pro důchodce v 15.30 hodin ve Dvorskách
Rozsvícení vánočního stromu - u hasičské zbrojnice
v Br. Ivanovicích v 17 hodin (pořádá SDH BI)
Rozsvícení vánočního stromu v Holáskách (pořádá SDH Holásky)
Živý Betlém v parku na Tuřanském nám.

Vánoce
Kouzelné slůvko, které na tváři každého dítěte vykouzlí úsměv. Těší se na dárky, na
stromeček, na kapra ... a my dospělí se k takové upřímné radosti rádi přidáme. Ale co
ve skutečnosti už dva tisíce let slavíme? Oslavujeme narozeniny. Narozeniny Ježíše
Nazaretského, kterého jak nám napovídají koledy, také nazýváme Kristus, nebo
Spasitel.
Narozením malého Ježíše v Betlémě začala důležitá část lidských dějin. Svým
učením i životem ukázal na skutečnou hodnotu v lidském životě a tou je opravdová
láska. Jeho narození, to byly první vánoční svátky. Ale nedejme se mýlit. Klid a
pohoda jesliček, kde je kromě Svaté rodiny i několik pastýřů, darovníků, oveček a
neopomenutelný volek s oslíkem, je jen chvíle odpočinku v životě plném náročných
úkolů, nebezpečí a zvratů. Stačí si jen pozorně přečíst odpovídající části Bible.
Co mohou Vánoce dát nám a našim rodinám? Pokud se k tomu připravíme, potom
přinesou chvíli rodinné pohody. Nějaký dáreček, který potěší, rozsvícený stromeček,
který rozzáří oči. Ale můžeme jít i hlouběji: k základu a smyslu našeho života, kterým
je láska. A potom nám dobře prožité svátky vánoční pomohou v běžných dnech nového
roku rozdávat, co jsme sami načerpali.
L.Pavlů, farář

Vánoce 2007 a Nový rok 2008 v kostele

v Zvěstování Panny Marie v Tuřanech:
24. 12. 2007
25. 12. 2007
26. 12. 2007
31. 12. 2007
1. 1. 2008
6. 1. 2008

Štědrý den - "dětská" mše svatá v 16 hodin,
"půlnoční" mše svatá v 22 hodin
Hod Boží vánoční - mše svatá v 7.30 hodin a v 10 hodin
sv. Štěpána - mše svatá v 7.30 hodin a 10 hodin
sv. Silvestra - děkovná mše svatá v 16 hodin
slavnost Matky Boží Panny Marie
- mše svatá v 7.30 hodin a v 10 hodin
koncert Žesťového kvintetu v 17 hodin

v Husově sboru
23. 12. 2007
25. 12. 2007
30. 12. 2007
1. 1. 2008

4. neděle adventní v 9.00 hodin
Hod Boží Vánoční v 9.00 hodin
bohoslužby na závěr roku
se vzpomínkou na zesnulé v letošním roce v 9.00 h
Nový rok v 9.00 hodin

číslo 5
Pojďte s námi do Betléma…
Vánoční svátky patří zcela jistě mezi svátky, na
které se zvlášť těšíme. Stále silněji toužíme po
opravdovém prožitku radosti a naděje. Často si
uvědomujeme, že se nám ale nedaří prožívat
svátky ve větším klidu. Necháváme se pohltit
nákupním šílenstvím už v listopadu, kdy na nás
útočí nevkusné vánoční reklamy a vysmátí Santa
Clausové pouze vystřídali Dědu Mráze. Nikde
ani náznak nějakého duchovního poselství
Vánoc. Z povědomí lidí vymizela doba adventní.
Máme sice adventní věnce i krásnou výzdobu, ale
hlubší význam nám uniká. Naši předkové
prožívali dobu adventní jako čas očištění a
posvěcení. Ještě naše babičky chodily denně na
roráty, zatímco my běháme po obchodech,
abychom zajistili krásné dárky. Rádi bychom si
radost koupili, nebo vytvořili drahými dárky,
hojností jídla i oblíbených vánočních pořadů.
Pravá radost,ale přichází zevnitř a nemá nic
společného s rozjařilostí a koledami valícími se
z tlampačů. Za pravými dary a hodnotami je
nutno se ponořit hlouběji. Jen ve ztišení můžeme
zachytit hlas, který nás vede od povrchu světa
k jeho smyslu, od marného shonu lidského života
k jeho podstatě. Využijme ty čtyři adventní
týdny, které jsou symbolizovány čtyřmi svícemi
na adventním věnci, k zastavení sebe sama a
k zamyšlení. Projevme si více lásky a
porozumění. Těšme se, že se sejdeme v rodinách,
s přáteli, možná navštívíme někoho nemocného,
snad potěšíme i někoho neznámého a opuštěného.
Toto naše duchovní snažení nám lépe pomůže
navázat na to, co si po generace rodiny předávaly
jako dar největší – víru, lásku a naději.Kéž by se
nám to podařilo pochopit, zachytit a předat jako
nejcennější dar dalším generacím.
Těšíme se, že se opět všichni sejdeme na
Hod Boží vánoční – 25. 12. 2007 v 16.30 hod
v Betlémě na Tuřanském náměstí, abychom
mohli společně dát i zakusit opravdovou
radost, že i nám všem se narodil…
Za děti a mládež tuřanské farnosti
S. Dvořáčková
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VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZMČ A RMČ
Zastupitelstvo na 8. zasedání dne 25. 10. 2007 Schválila:
schválilo:
- nabídku firmy DIRS na zhotovení
- rozpočtové opatření č. 11/2007
spojovacího koridoru za cenu 149 964 Kč
souhlasilo:
vč. DPH
- s návrhem na změnu ÚPMB na pozemcích - nabídku
firmy
DIRS
na
realizaci
p.č. 1347/1, 1347/2 a 1350 k.ú. Br.
víceúčelového dětského hřiště u ZŠ
Ivanovice ze současné návrhové plochy SV
Dvorecká za cenu 1 642 512 Kč vč. DPH
na plochu BO
- objednání zhotovení faksimile listiny z 25. 9.
vzalo na vědomí:
1208 obsahující první zmínku o Tuřanech u
- výsledky hospodaření MČ za 1-9/2007
restaurátorky Mgr. Glejdurové za cenu do
- návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu
10 000 Kč vč. DPH
na rok 2008
- nabídku firmy Jiří Malý na provedení
nedoporučilo:
bezpečnostního řezu stromů na hřišti
- MMB prodej pozemků p.č. 972/1, 969/6,
Javorová za cenu 48 813 Kč vč. DPH
969/7 a 1086/2 k.ú. Br. Ivanovice, prodej - nabídku firmy ZEMAKO na výměnu 3 ks
části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky
stávajících a 6 ks nových odpadkových košů
- zřízení věcného břemene práva průjezdu
v MČ za cenu 20 761 Kč vč. DPH
k pozemku p.č. 972/1 přes pozemek p.č. - objednání výroby a instalace značení
972/2 k.ú. Br. Ivanovice
komunikací v zimě neudržovaných u firmy
GEFAB za cenu 39 024 Kč vč.DPH
Rada na 25. schůzi dne 19. 9. 2007:
- pronájem části pozemku p. č. 1102/4 a
schválila:
1102/8 k.ú. Br. Ivanovice z úrovně města,
- rozpočtové opatření č. 9/2007, kterým se - pronájem pozemku p.č. 1598/5 k.ú. Tuřany
- ukončení nájmu pozemku p.č. 887/2 k.ú. Br.
navyšují příjmy i výdaje o 100 tis. Kč
Ivanovice
- nabídku firmy Moravská realizační, s.r.o. na
instalaci odvětrání soc. zařízení v MŠ souhlasila:
Holásecká v ceně 41 611 Kč vč. DPH
- s instalací klimatizačního zařízení do
- nabídku Mgr. Zálešákové na restaurátorskou
pronajatých prostor v objektu Tuř. nám 3 na
obnovu polychromované dřevěné plastiky
náklady nájemce ČS, a.s.
Panny Marie v kapli v Br. Ivanovicích projednala:
v ceně 107 100 Kč vč. DPH
- žádost MUDr. Dörra o ukončení nájmu
- nabídku Techn. sítí Brno na montáž a
nebytových prostor
demontáž prvků vánočního osvětlení,
dodávku el. energie, úpravu vánočních Rada na 27. schůzi dne 17. 10. 2007:
ozdob, instalaci zásuvek a zástrček na schválila:
sloupy VO za cenu do 130 tis. Kč vč.DPH
- dohodu o ukončení platnosti smlouvy o
- nabídku J. Krejčího na montáž a demontáž
zajištění financování IDS JMK (linka 73)
vánočního osvětlení balkónu radnice za cenu
uzavřené s JMK ke dni 8.12.2007
do 700 Kč,
- rozpočtové opatření č. 10/2007, kterým se
- uzavření nájemní smlouvy v domě na
navyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 3 319
Pastevní s M. Hlavatou
tis. Kč
- pokácení havarijních stromů na ul. Jahodová - poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany
SDH Br. Ivanovice za cenu do 10 tis. Kč
ve výši 10 000 Kč na uspořádání hodů
- objednání 3 ks pružinových houpadel od - nabídku Petra Bělohoubka na zpracování
firmy FLORA servis za cenu 34 950 Kč vč.
stavebně technického stavu a objemové
DPH pro dostihový areál ve Dvorskách
studie objektu Pastevní 1 za cenu 39 500 Kč
nedoporučila:
(dřívější smlouva s Ing. Páčem zanikla)
- prodej pozemku p.č. 1086/2 k.ú. Br. - uzavření smlouvy o dílo „Víceúčelové
dětské hřiště u ZŠ Dvorecká“ se společností
Ivanovice
DIRS Brno s.r.o. a nabídku autorského
vzala na vědomí:
dozoru za cenu 5 355 Kč vč. DPH spol.
- souhrnnou bilanci rozpočtu MČ na rok 2008
Musil, Hybská-architekt. Ateliér, s.r.o.
Rada na 26. schůzi dne 3. 10. 2007:
- nabídku firmy Techn. služby Brno-Slatina
doporučila ZMČ:
na zimní údržbu místních komunikací v MČ
- změnu ÚPMB na pozemcích p.č. 1347/1,
za cenu do 357 000 Kč vč. DPH za rok
1347/2 a 1350 z návrhové plochy SV na - nabídku firmy Martin Minks na zimní
plochu BO
údržbu pěších komunikací v MČ za cenu do
- MMB zvýšit v ÚPMB podél ulice Pratecké
180 000 Kč vč. DPH za 1 zimní sezonu
index podlahové plochy na 0,7
- provádění zimní údržby v areálu zdravotního
Vzala na vědomí:
střediska v období od 1.11.2007 do
- návrh finančních plánů příspěvkových
31.3.2008 p. P. Svačinou za 4900 Kč/měsíc
organizací zřízených MČ na rok 2008 a - objednání deratizace centrální části Tuřan a
navrhla je zapracovat do návrhu rozpočtu na
dalších lokalit s výskytem hlodavců u firmy
r. 2008
Jiří Pařez za částku do 13 500 Kč vč. DPH
- zrušení nabídky na zhotovení spojovacího
koridoru ZŠ Požární firmou Činex

souhlasila:
- se záměrem zástavby návrhové plochy pro
bydlení na ul. Sladovnická za podmínky
vybudování komunikačního propojení na ul.
Sladovnickou a v souvislosti s tím se
zvýšením indexu IPP na 0,8
- se stavbou veřejného osvětlení na pozemku
p.č. 3575 k.ú. Tuřany firmou NET
Development
vzala na vědomí:
- výsledky hospodaření MČ za 1-9/2007
- výroční zprávu ZŠ Měšťanská za školní rok
2006/2007
projednala:
- návrh rozpočtu na rok 2008
uložila ÚMČ:
- požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření
pozemku p.č. 4009 k.ú. Tuřany naší MČ
nedoporučila ZMČ
- schválit prodej části pozemku p.č. 2236/15
k.ú. Holásky, p.č. 969/6 a 969/7 k.ú. Br.
Ivanovice.
Rada na 28. schůzi dne 31. 10. 2007:
schválila:
- poskytnutí příspěvku ve výši 2 780 Kč
Českému zahrád. Svazu, ZO Brno-Tuřany
na nákup topidel
- přerušení provozu MŠ v MČ v období
vánočních prázdnin (21.12.2007 – 2.1.2008)
- nabídku firmy Truhlářství s.r.o., M. Pernes
na dodávku nábytku do kanceláře soc.
referentky
- provedení bezpečnostního řezu 3 havarijních
stromů podél retenční nádrže na ul.
Jahodová SDH Br. Ivanovice za cenu do
5 000 Kč
- objednávku bezpečnostního řezu stromů na
hřišti Javorová u firmy Ing. M.Vlado za
cenu 56 700 Kč vč. DPH (firma J. Malý
objednávku odmítla)
- záměr pronájmu pracoviště na ÚMČ pro
zaměstnance
Národního
úřadu
pro
zaměstnanost a sociální správu za
předpokládané nájemné 1500 Kč/m2/rok
doporučila ZMČ:
- schválit změnu ÚPmB na p.č. 267/23 k.ú.
Br. Ivanovice ze stávající plochy ZPF na
plochu SV (výroba a služby)
souhlasila:
- se změnou ÚPMB na p.č. 1347/1, 1347/2 a
1350 k.ú. Br. Ivanovice z návrhové plochy
SV na SO
- s nabídkou Ing. Schelleové na výkon techn.
dozoru investora při provádění 8. části
rekonstrukce radnice (fasáda ve dvoře, spol.
centrum, výtah) v ceně 97 800 Kč
projednala:
- stavbu přípojky VN a rozvodny NN na p.č.
3575 k.ú. Tuřany spol. EZAMONT Group
bez námitek
uložila ÚMČ:
- zajistit provedení stavebně techn. průzkumu
části sklepa radnice vč. navržení opatření
proti houbě

Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany - 20. 12. 2007 v 18.00 h v prostorách radnice.
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Z RADNICE
Vážení spoluobčané,

uplynul již jeden rok od nástupu nového
vedení na radnici v Tuřanech. S blížícím
se koncem roku je vhodné se za sebou
ohlédnout a zamyslet se i nad tím, jak dále
postupovat v naší práci tak, aby tato práce
byla ku prospěchu obyvatel naší městské
části.
Během uplynulého roku jsme museli
nejdříve stabilizovat chod úřadu a zadat
Kontrolnímu a Finančnímu výboru
Zastupitelstva MČ Tuřany prověření
dodržování právních předpisů a správnost
hospodaření s finančními prostředky obce.
Zjištěné nedostatky jsme byli nuceni „za
pochodu“
odstraňovat,
nejzávažnější
nedostatky ještě čekají na prověření
Odborem kontroly Magistrátu města Brna.
Nyní bych se ale rád zmínil o tom, co se
nám již za uplynulý rok povedlo a také o
tom, co máme v plánu do budoucna.
Z investičních akcí byly dokončeny
úpravy parku na Jahodové, byly upraveny
parky na Vyšehradské a Revoluční,
v současné době se dokončují úpravy
parku na ulici Sokolnická.
V oblasti školství byla provedena oprava
střechy mateřské školky Dvorska, oprava
havarijního stavu opěrné zdi ve dvorním
traktu budovy ZŠ Měšťanská. V současné
době probíhají stavební práce na
vybudování nového dětského hřiště při
budově školy na ulici Dvorecká – jedná se
o hřiště ve dvorním traktu budovy radnice
a školy. Hřiště bude sloužit pro potřeby
školní družiny i pro veřejnost. Buduje se
také spojovací krček mezi budovou školy a
stávající klubovnou na ulici Požární
v Holáskách.
Probíhají stavební práce na dokončení
budovy radnice, konkrétně se buduje výtah
ve dvoře radnice. Po dokončení tento
výtah umožní a usnadní přístup i
invalidním a starším občanům na radnici.
Dále probíhají úpravy prostor bývalé
drogerie, kde bylo naplánováno již dříve
vybudování kulturně – společenského
centra.
Dle
množství
finančních
prostředků se budeme snažit v nejbližší
době o dokončení oprav celé budovy
včetně rekonstrukce prostorů pro poštu a
knihovnu a dokončení oprav v průjezdu
budovy.
V oblasti dopravy jsou veškeré úpravy
komunikací a chodníků závislé na zahájení
budování páteřní stoky. Přesto se snažíme
ve spolupráci se správcem komunikací,
kterým jsou Brněnské komunikace,
alespoň o průběžnou údržbu a opravy.
Byla například alespoň provizorně
opravena „chlouba“ naší městské části
ulice Farní tak, aby byla možná zimní
údržba této ulice. Rovněž byla dokončena
částečná oprava ulice Rolencova, kterou
ale také v budoucnu čeká celková oprava
po
vybudování
chybějící
dešťové
kanalizace.

Další drobné úpravy chodníků, na které
občané upozorňují, v současné době
probíhají či proběhnou.
Do oblasti dopravy patří i snaha vedení
radnice o zlepšení podmínek dopravní
obslužnosti MHD. Po jednáních s DPMB
bude od prosince v provozu noční linka
do Dvorsk, která alespoň v omezené
podobě
„zrovnoprávní“
obyvatele
Dvorsk s ostatními obyvateli Brna.
V květnovém vydání Listů jsem
informoval o nejpalčivějších problémech
naší MČ. Rád bych vás informoval o
současném stavu, v jakém se jednotlivé
akce v současné době nacházejí.
Vybudování páteřní stoky v Tuřanech
s následnou úplnou opravou místních
komunikací - tato klíčová akce pro
Tuřany je v současné době součástí akce
"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v
Brně, Modřicích a Kuřimi", na kterou
město Brno bude žádat dotaci z nových
evropských fondů. Začátek akce je tedy
závislý
na
schválení
operačních
programů
pro
Českou
republiku
v Bruselu. Bohužel akce „páteřní stoka“
řeší vybudování kanalizace pouze na
ulicích Revoluční, Farní, Podlipná,
Špirkova, Hasičská a Šípková a
Holásecká. Na další ulice nebyla v
minulosti
zpracována
projektová
dokumentace a proto jsme v podstatě na
počátku. V současné době byly vyzvány
projekční firmy, aby dodaly své nabídky
na zpracování projektové dokumentace
na chybějící, popř. nefunkční kanalizaci
např. na ulicích Měšťanská, Malinská,
Haraštova, Švédská, Uhýrkova, 1.
května, Rolencova, dále Sladovnická,
Jahodová a celé Dvorska – Vlčkova,
Výsluní, Zapletalova. Dále se uvažuje
s vyprojektováním
kanalizace
u
rozvojových
ploch
na
ulicích
Myslivecká, Sokolnická, Šípková a
Petlákova. V příštím roce dle finančních
možností necháme veškerou chybějící
dokumentaci zpracovat. Bez připravené
dokumentace nelze žádat o žádné
finanční dotace ať již od města Brna, ze
státního rozpočtu, popř. z evropských
fondů.
Na obchvat Tuřan je v současné době
zpracována projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí a probíhá její
schvalování. Součástí schvalování je i
nutnost souhlasu majitelů pozemků
s vynětím pozemků dotčených stavbou ze
zemědělského půdního fondu. Chtěl bych
touto cestou poprosit všechny majitele
pozemků pod plánovaným obchvatem,
aby svojí spoluprací a součinností při
projednávání pomohli urychlit všechny
nezbytné kroky pro vydání územního
rozhodnutí a následně po vydání tohoto
rozhodnutí projevili ochotu své pozemky
prodat.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

3

Změna úředních hodin
ÚMČ ve vánočním období
Upozorňujeme občany, že z důvodu
účetního uzavření kalendářního roku a
čerpání zbývající dovolené zaměstnanci
Úřadu městské části Brno-Tuřany bude
zrušen úřední den 31.12.2007. Poslední
úřední den tohoto roku tedy bude ve
středu 19. 12. 2007.
Ve dnech 27. a 28. 12. 2007 bude
zajištěn omezený provoz podatelny
v budově úřadu od 7:00 do 12:00 hodin.
Děkujeme za pochopení, přejeme
příjemné prožití zbývajícího období roku
2007 a šťastné vykročení do roku
příštího.
Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

Omezení provozní doby
sběrných středisek odpadů
Oznamujeme občanům, že jako každý
rok bude i letos provozní doba ve
sběrných
střediscích
na
konci
kalendářního roku omezena.
Ve dnech 27. 12. a 28. 12. bude
otevřeno pouze sběrné středisko na ul.
Malinská (provozní doba: 8.30 – 12.00 h,
12.30 - 16.30 h) a dne 29. 12. bude
otevřeno pouze sběrné středisko na ul.
Sladovnická (provozní doba: 8.00 –
12.00 h, 12.30 – 16.30 h).
Ve dnech 24. 12. 2007 – 26. 12. 2007 a
30. 12. 2007 - 1. 1. 2008 jsou obě sběrná
střediska uzavřena!

Tříkrálová sbírka
Tradiční dobročinná akce – Tříkrálová
sbírka – se uskuteční v lednu 2008 již
poosmé.
V naší MČ můžete potkat 5. 1. 2008
skupinky koledníků v převlečení za bájné
krále (mudrce z východu), kteří se podle
tradice přišli poklonit do Betléma
novorozenému Ježíškovi. Skupinky
koledníků chodí od domu k domu,
koledují v ulicích a přináší lidem
radostnou zvěst vánočních svátků, lidé
jsou obdarováváni drobnou pozorností.
Současně koledníci požádají o finanční
příspěvek, který dárci vloží do úředně
zapečetěné kasičky, opatřené charitním
logem. Vedoucím skupinky musí být
dospělá osoba, vybavená průkazem –
plnou mocí koledníka.
Libuše Aujeská
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Vzhledem k neúnosné dopravní situaci
již v současné době je vybudování
obchvatu Tuřan v co nejkratší době pro
naše občany opravdu životně důležité.
Vykoupení pozemků pod sportovním
areálem Karkulínova pokročilo po
dlouhých sedmnácti letech konečně
dopředu. Zastupitelstvo města Brna na
svém zasedání 13. listopadu schválilo
odkup většiny pozemků do majetku
města Brna. Se zbývajícími majiteli, kteří
své pozemky odmítli městu prodat,
probíhají v současné době další jednání.
Situace u bytové výstavby v Holáskách
v lokalitách „U potoka“ a „Vinohrad“ je
v současné době taková, že probíhají
jednání mezi případným investorem,
majiteli pozemků a Odborem územního
plánování a rozvoje MMB o charakteru
zástavby tohoto území. Lokalita „U
potoka“ je umístěna na pozemcích města.
Zde je úmyslem města vybudovat kromě
bytových domů i domy s pečovatelskou
službou, novou mateřskou školu a
nezbytnou
občanskou
vybavenost
(obchod). Lokalita „Vinohrad“ leží na
soukromých pozemcích. Městská část
zatím nebyla požádána o stanovisko
k výstavbě, ale pro výstavbu je
rozhodující stanovisko Odboru územního
plánování MMB. Při jednáních mezi
investorem, vedením radnice a orgány
města
projevil
investor
ochotu
spolupodílet se finančně i na řešení
problematické křižovatky PopelovaKaštanová-Vinohradská. Úprava této
křižovatky by měla proběhnout v roce
2009.
Průmyslová zóna Tuřany – vzhledem ke
zpoždění
zpracovávání
nového
Územního plánu města Brna kvůli třetí
variantě územního plánu (bez silnice R
43) zatím ještě nebyly varianty návrhu
nového územního plánu předloženy
voleným zástupcům města, MČ a celé
veřejnosti k projednání a připomínkám.
Dle
neoficiálních
informací
s představiteli kraje a města není
v současnosti již takový zájem o
vybudování průmyslové zóny Tuřany,
jako byl např. ještě před rokem.
Nyní bych vás chtěl seznámit s tím, co
v nejbližší době připravujeme. V oblasti
školství jednáme o rekonstrukci školní
jídelny na ZŠ Měšťanská, vybudování
nové MŠ v Holáskách, rozšíření
sociálního zařízení v MŠ U lípy
Svobody, výměnu oken v MŠ Dvorska.
V oblasti dopravy budeme hledat
prostředky na realizaci projektu BESIP,
v oblasti kultury pak připravujeme akci
k výročí 800 let první zmínky o
Tuřanech. O dalších akcích vás budeme
průběžně informovat v Listech, na našich
nově obměněných www stránkách a při
pravidelných besedách s občany.
Na závěr mi dovolte popřát vám
příjemné prožití konce roku 2007.

Pohled na dopravu v MČ Tuřany z Magistrátu
města Brna
Vážení spoluobčané!
Na základě vašich podnětů jsme několikrát jednali s Odborem dopravy Magistrátu
města Brna o zlepšení situace v dopravě v naší MČ. Dovolte mi, abych vás seznámil
s plným zněním dopisu, který jsme po několika jednáních a urgencích obdrželi 11.
října 2007.

Vážený pane starosto, opakovaně jste se obrátil na MMB s požadavky na
zajištění vypracování projektové dokumentace přechodů pro chodce a jejich
následné vyznačení. Na základě iniciativy OD MMB byly vaše požadavky znovu
projednány Komisí pro organizaci a řízení dopravy při OD MMB a bylo
konstatováno, že bez realizace potřebných stavebních úprav v případě
požadovaného přechodu v ulici Revoluční a posunutí přechodu v ulici Špirkova
nelze tyto vyznačit. Zřízení přechodu přes ulici Sokolnickou u křižovatky
s ulicemi Chrlická a Dvorecká by nebylo přínosem, naopak by mohlo vyvolat
situace, které by přímo ohrožovaly provoz. V případě požadovaného přechodu
v ulici V aleji nejsou splněny podmínky pro zřízení přechodu, tj. intenzita chodců
nedosahuje předpokládaných hodnot, není možné vydefinovat vzhledem
k zástavbě rodinných domů místo převážného pohybu chodců a v neposlední
řadě brání vyznačení přechodu nedostatečné rozhledové podmínky. Zvýraznění
dopravních značek IP 6 v ulicích Špirkova a Podlipná retroreflexním rámem
nebylo shledáno opodstatněným. Z uvedených důvodů vaše požadavky nebudou
realizovány. Doporučujeme iniciovat u vlastníka komunikace – silnice II/380 –
společně s vaší městskou částí přípravu potřebných stavebních úprav.
S pozdravem Ing. Vladimír Bielko, vedoucí odboru.
Ing. Miroslav Dorazil, starosta MČ

Zimní údržba pro rok 2007 – 2008
• 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
• Zimní údržbu pěších komunikací provádí následující firmy:
 Martin Minks (tel. Ing. Martin Pavelka: 603 167 799, Martin Minks:
602 947 399, Petr Špaček: 606 664 373)
ul. Kaštanová vč. odbočky k TIGERu, Kaštanová – Popelova, Ivanovické
nám., Zezulova – Glocova, Jahodová, Jiřinová, U Lípy Svobody,
Vyšehradská – Glocova, park Májový (pěší komunikace), 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, Rolencova –
V Pískách, Požární – Rolencova, Zapletalova (od rybníku po MŠ), 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)

Ing. Miroslav Dorazil, starosta MČ
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~ ~ ~ Obyčejná holka ~ ~ ~
Doufám, že se Jana neurazí, když o ní řeknu, že je to normální
obyčejná holka, alespoň jak ji znám já. Ostatně ona byla inspirací
pro sérii článečků o zajímavých lidech z našeho okolí.
Oddala se práci, na kterou mají různí lidé různé pohledy.
Zachraňuje životy malým, ale opravdu malým dětem, které se
klubou na svět ať chtěné či nechtěné, a chtějí okusit trochu života.
Někdo by mohl říct, že finance vynaložené na záchranu dítěte, které
je díky nedonošení celoživotně postižené, a také následná péče o
něj, je zbytečná investice. Ale kdo je tak všemocný, že může
rozhodnout, co je dobré a co ne. Můj názor je, že každý má právo na
život, a každý kdo jej umí zachránit, nebo jej alespoň ulehčit, je
člověk na svém místě.
Lékařka Jana Zahradníčková (rozená Šnajdrová) k nim
bezpochyby patří. Smekám před jejími úspěchy jak v zaměstnání,
tak v činnosti v brněnském Klokánku. Je to ten správný člověk na
svém místě! A při tom všem je to normální holka, prostě sousedka
odvedle.
Kdo ji zná, určitě mi dá za pravdu a kdo ne, může se s ní alespoň
prostřednictvím tohoto rozhovoru seznámit.
Toužila jsi být odmala lékařkou ? Co tě k tomu přivedlo ?
Maminka pracovala až do důchodu v nemocnici a svou práci
milovala, to na mě určitě mělo vliv. Mým hlavním vzorem (bohužel
nedostižným) byl už od školních let pan doktor Němec. Vždycky
jsem obdivovala jeho moudrost a klid, který z něj vyzařoval. Už
jenom jeho způsob rozhovoru a jednání s pacientem měl léčivé
účinky. Kromě perfektních odborných vědomostí zná jako správný
rodinný lékař celé Tuřany, všechny rodinné a jiné souvislosti a má
rozsáhlé znalosti z mnoha nemedicínských oborů. Také se vždycky
věnoval osvětě a vůbec veřejnému dění v Tuřanech. Je to úctyhodná
osobnost.
Myslím, že tvoje povolání je spíše poslání, přiblížíš nám, čím se
zabýváš ?
Pracuji na novorozeneckém oddělení, kde se kromě zdravých,
zralých miminek rodí i děti těžce nedonošené (zatím nejmenší, co
pamatuji, vážilo 490g). Taková těžká nezralost může mít za
následek celoživotní postižení, proto nyní pracujeme na projektu
centra komplexní péče o děti s postižením a jejich rodiny.
Dále se při své práci často setkávám se sociálními problémy až
ohrožením dětí. Přibývá maminek, které rodí rozhodnuté dát své
dítě k adopci – aby mu někdo jiný mohl s láskou poskytnout to, co
ony nemohou. Někdy si ale vůbec nepřipustí, že nejsou schopny
zajistit to, co dítě potřebuje – to se týká hlavně matek závislých na
drogách, i těch bohužel přibývá. Pak je nutné ve spolupráci se
sociálními pracovníky zajistit dítěti péči náhradní - v kojeneckém
ústavu nebo v Klokánku, což je podle mých zkušeností lepší případ.
Geniální sytém, který vymyslela paní doktorka Vodičková, mě
nadchl natolik, že jsem ráda přijala nabídku v prvním brněnském
Klokánku pracovat ještě vedle své práce v nemocnici.
Jaká je tvoje činnost v Klokánku ?
Klokánek je zařízení, kde děti nejrůznějšího věku (od narození až
do 18 let) žijí v normálních bytech se „svými“ dvěma tetami, které
se střídají po týdnu. Děti se učí normálnímu fungování domácnosti mnohé to zažijí teprve v Klokánku – je to i výchova pro život. Já se
o děti starám po zdravotní stránce. Někdy bývají zanedbané, je třeba
doplnit očkování a často i různá odborná vyšetření. Některé děti
přicházejí i se stopami týrání na těle. Nejsmutnější je, že se ještě
stydí nebo bojí přiznat, kdo jim ublížil, aby nebyly zase trestány.
Mívají noční děsy, postupně si odžívají minulá traumata. Někdy
trvá hodně dlouho, než se svěří s tím, co prožily. Máme štěstí, že
s námi spolupracuje špičková dětská psychiatrička a vzácný člověk
– paní doktorka Dagmar Ledečová (tuřanská rodačka, rozená
Volková).
Měla jsi nějaký kuriózní nebo humorný případ ? Doufám, že
v porodnici převažují ty veselé?
Naštěstí převážná většina dětí se rodí zdravých. Na vyloženě
humorný případ si nevzpomínám, ale vždycky potěší, když se
podaří dobrá věc. Zachránit dítě bojující o život, zprostředkovat
mamince, která byla původně rozhodnutá dát dítě k adopci takovou
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pomoc, aby si ho mohla nechat, odhalit maminku závislou na
drogách a přesvědčit ji, aby se začala léčit. V těchto případech je ale
nutné, aby po dobu léčby o dítě pečovala rodina, nebo se o ně
postaráme v Klokánku.
Tvůj manžel je také lékař a není to jeho jediné povolání (pokud se
nepletu). Ty toho máš také povíc. Dá se to vše zvládnout i s dětmi
tak, aby sis někdy neřekla ,,proč to vlastně dělám ?“
Uvědomuji si, jaké mám štěstí, že nám moji rodiče tolik
pomáhají, bez nich bych to rozhodně nezvládla. Snažím se své
činnosti směřovat do hodin, kdy mám děti ve škole nebo
v kroužcích, ale nejde to vždy, a to jsem potom ráda, že se na rodiče
mohu spolehnout. Ale také si myslím, že i pro děti je dobré vidět, že
se člověk nemůže starat jen sám o sebe. Mnoho lidí potřebuje naši
nezištnou pomoc, a když můžeme, je naší povinností to udělat.
Tento příklad jsme měli a máme i my ve svých rodičích. A když
širší rodina drží pohromadě a pomáhá si navzájem, dá se to myslím
zvládat tak, aby nikdo neutrpěl újmu.
Máte také zajímavé bydlení, myslím ekologickou stavbu. Váš vztah
k přírodě je tedy velmi pozitivní,(skaut,..).
Myslím, že jako lidstvo jsme na Zemi hosty, nemáme právo ji
využít a zničit, ale máme povinnost starat se o ni jako dobří
hospodáři. To se snaží skauting dětem kromě jiných morálních
zásad vštípit.
Velmi mě potěšilo,že se chceš zapojit do tuřanských hodů a vostatků
jako krojačka ,,baba“. Jaký máš názor na kulturu v Tuřanech?
Netroufám si vynášet nějaké soudy a hodnocení, protože
z časových důvodů se tuřanské kultury vlastně ani moc neúčastním.
Ale jsem jako Tuřaňačka hrdá, že je tady celá řada vynikajích lidí,
kteří se o svůj dar talentu dokáží podělit s ostatními – jenom
z žijících např. z výtvarníků pan doktor Rechlík, Zálešákovi,
profesor Fröml, z muzikantů Bartoníkovi, pan Jahoda, Tomáš
Dvořáček, chrámový sbor a všichni varhaníci, ke kultuře patří
zajímavé přednášky a výstavy v knihovně nebo v Domovince, živý
Betlém, troubení pastýřů o vánocích, Hubertova jízda a další
zajímavé kulturní počiny. A Hody a Vostatky by nám také mohli
leckde závidět, díky obětavosti lidí, jako je paní Hlavoňová a její
pokračovatelky, snad krása tuřanského kroje a zvyků nezanikne.
Co tě nejvíc štve?
Lidská lhostejnost a bezohlednost. A jakási lacinost dnešní doby.
Většina lidí chce dnes všeho dosáhnout rychle a pokud možno bez
námahy, chybí touha po kvalitě – ať v kultuře, politice, práci,
vztazích. Co je levné a snadné, opravdu za nic nestojí.
Co tě nejvíc potěší?
Moje rodina a všichni lidé, o kterých neplatí to, co jsem
odpověděla na předchozí otázku.
Máš nějaké životní krédo? Recept na štěstí?
Myslím, že štěstí musí člověk hledat sám v sobě, nespoléhat, že
jej někdo nebo něco udělá šťastným. Všechno se dá brát z té lepší
stránky, nebo si říct, že je všechno zlé pro něco dobré. I smutek,
bolest a trápení má svůj smysl. Myslím, že kdyby člověk prožíval
pořád jen radost a štěstí, ani by si to už neuvědomoval a byl by
znuděný. Štěstí je otázka měřítka, přístupu a úhlu pohledu. Důležité
je mít čisté svědomí, chyby napravovat, snažit se podle svých sil
prospívat druhým. Ovšem zase s pokorou uznat, že moje možnosti
jsou omezeny a někde už je třeba se spolehnout na Prozřetelnost. To
poskytuje úlevu. Ale možná, že je všechno úplně jinak.
I moje babička říkala, že ,,každý zle je k nečemu dobrý“. A ať
Vás v tomto roce 2007 potkalo cokoli zlého, věřte, že se to určitě
v dobré obrátí.
Janě moc a moc děkuji za rozhovor a Vám všem ostatním přeji
krásné Vánoce (a když dostanete pod stromeček zase ponožky, tak
Vám aspoň bude teplo na nohy) a v novém roce 2008 jen to dobré.
Iva Kolečková
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PŘÁTELSKÁ NÁVŠTĚVA Z ČACHTIC
Pátek 14. září 2007 – den jako každý jiný, ale přece jen nějak
výjimečný. V tento den členové KD Brno-Tuřany očekávají
své vrstevníky - členy Jednoty důchodců Slovenska z Čachtic.
Je to již sedmé setkání s našimi slovenskými přáteli.
Po krátkém uvítání u sokolovny (viz foto) odjíždí na projížďku
turistickým vláčkem po městě Brně. Tato projížďka byla našimi
hosty kladně přijata a po skončení této akce následuje návrat do
Tuřan na Orlovnu, kde byl pro ně připraven chutný oběd a
různé další pochoutky.
Oficiální přivítání našich hostů zahájila za KD paní Zdenka
Dosedělová, za MČ místostarostka Ing. Vlasta Hrdlíková, za
hosty promluvila předsedkyně JDS paní Helena Šímová a
vedoucí Kulturního střediska paní Alena Novotná. Krátký
kulturní program s velmi pěkným tanečním a pěveckým
vystoupením připravila ředitelka ZŠ na Měšťanské PhDr.
Božena Küfhaberová, PhD. Děkujeme. Po tomto vystoupení se
ujala svého úkolu oblíbená hudba p. Štěpána, která roztančila
nejen zdravé, ale i ty trošku nemocné. Dobrá nálada a veselí nás
provázely po celou dobu setkání. Bohužel čas je neúprosný a
tak ve 20 hodin jsme se museli s našimi čachtickými přáteli
rozloučit s jedním přáním brzkého setkání.

Závěrem je naší povinností poděkovat ÚMČ za velmi
podstatnou úhradu nákladů na celou akci, zejména pak
místostarostce Ing. Hrdlíkové, která se velkou měrou zasloužila
o uskutečnění tohoto setkání. Dále patří poděkování TJ
Holásky, panu Jiřímu Šatnému za sponzorský dar pro
účinkující děti a restauraci FAKO a tuřanské pálenici panu
Jiřímu Vítovi za sponzorské dary.
Věra Ruberová – Jan Bartl

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Pozdravnou písní se posluchačům představil smíšený Dómský
sbor pro vedením sbormistra prof. Koláře.
Tímto koncertem bylo také připomenuto 70leté trvání
chrámového sboru kostela Zvěstování P. Marie v Tuřanech.
Hojně byly navštíveny i obě výstavy o tuřanském chrámovém
sboru a kostelních zvonech.

V neděli 28. října 2007 v 17 h se uskutečnil v kostele
Zvěstování Panny Marie v Tuřanech „Koncert duchovní
hudby“. Všechny účinkující a diváky v zcela zaplněném kostele
přivítal farář P. Luboš Pavlů, který vyzdvihl význam duchovní
hudby a její přínos pro naše kulturní a duchovní poznávání.
Celkem zaznělo 13 skladeb duchovní hudby v podání
chrámového sboru kostela Zvěstování P. Marie v Tuřanech,
který dirigoval sbormistr Mgr. Vojtěch Javora za varhanního
doprovodu Pavla Bečičky, a sólistů Mgr. Zuzany Pálenské a
Pavla Hamříka, které na varhany doprovázel prof. Petr Kolář.
V závěrečných dvou skladbách se připojil smíšený Dómský
sbor. Obě pěvecká tělesa (víc jak 60 zpěváků a zpěvaček)
dirigoval Mgr. Javora. Účinkující připravili pro diváky velmi
hodnotný hudební zážitek, za což byli odměněni
dlouhotrvajícím potleskem.

Zdeněk Pochop

Foto: Stanislav Vašek
Chrámový sbor kostela Zvěstování P. Marie v Tuřanech a Dómský smíšený
sbor, v popředí sbormistr Mgr. Vojtěch Javora

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
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AGRO Brno-Tuřany, a. s.
Středisko těžké mechanizace hledá:
Pracovníka dílen – svářeče
Požadujeme:
• ) svářečský průkaz Z-E1, Z-G1, Z-M1
• ) manuální zručnost
• ) spolupráci v týmu
Vvýhodou:
• ) práce na soustruhu

Kosmetika v Tuřanech na zdravotním středisku
www.kosmetika-turany.cz

Řidiče – strojníka
Požadujeme:
• ) řidičský průkaz sk. C
• ) strojnický průkaz
• ) manuální zručnost
• ) spolupráci v týmu
Nabízíme
• ) možnost zaškolení, rozšíření
kvalifikace
• ) zázemí stabilní firmy
• ) práci v dobrém pracovním kolektivu
• ) náborový příspěvek
• ) zaměstnanecké výhody
• ) profesní rozvoj
Písemné nabídky s profesním životopisem
zasílejte na adresu:
AGRO Brno-Tuřany, a. s.,
stř. 340, Dvorecká 31, 620 00 Brno
E-mail: str340_hosp@agro-turany.cz
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Pozvánka
na 3. školní ples
Střípky ze života žáků a učitelů naší školy
Máme za sebou první čtvrtletí letošního školního roku. Jak jsme informovali, naše
škola začala učit podle nových rámcových vzdělávacích programů. Podle pokynů
ministerstva školství prozatím na prvním stupni základní školy v prvním ročníku, na
druhém stupni v šestém ročníku. Cílem těchto změn v přístupu ke školní práci
rozhodně není nicnedělání, jak možná vyplývalo z některých novinových článků, ale
naopak dětem se vytvářejí možnosti aktivně se vzdělávat, aktivně přistupovat ke školní
práci, ukázat svoje nadání, talent.
Ve škole máme velmi dobré učitele, kteří jsou schopni vést děti tak, aby získaly
dostatek informací a vědomostí v každém vyučovacím předmětu. Největším
problémem současné školy je malý zájem dětí o učivo, pasivní přístup k plnění
školních povinností. Mnoha žákům chybí ctižádostivost. Někteří žáci si pletou
asertivní chování s drzostí.
Škola byla, je a měla by být i v budoucnu místem setkávání, místem porozumění.
Porozumění mezi žáky, učiteli a rodiči. Chtěli bychom oslovit rodiče, aby své děti
vedli k práci, samostatnosti a odpovědnosti a nesnažili se jim odklidit z cesty každé
smítko.

V sobotu 12. ledna 2008 se ve 20 hodin
koná na Orlovně v pořadí již třetí ples
Základní školy Brno, Měšťanská 21.
Zveme srdečně všechny rodiče, prarodiče i
přátele školy na neformální setkání
s učiteli i ostatními zaměstnanci školy.
Jako vždy bude připravena bohatá
tombola, občerstvení a spousta zábavy.
Součástí večera je i slavnostní předtančení
Polonézy v podání žáků základní školy a
ukázky populárních písní, s nimiž jistě
potěší žáci HŠ Yamaha v Tuřanech.
Předprodej lístků bude v kanceláři ZŠ a
v prodejně potravin u Dvořákových.
Vedení školy předem děkuje sponzorům,
kteří poskytnou dary do tomboly.
PhDr. Božena Küfhaberová, PhD., ředitelka školy

Poděkování MŠ

Děkujeme panu Buchlovskému a panu
Vejmělkovi za opravu zahradní branky.
Pan Svátek přispěl finančním darem, který
Beseda k výchovné problematice dnešní mládeže
bude využit na zakoupení hraček do všech
tříd. Další poděkování patří panu
Z iniciativy ZŠ Měšťanská a ÚMČ Brno - Tuřany se ve středu 14. listopadu 2007 Vaněrkovi za materiál na výtvarné práce
uskutečnila v Orlovně beseda určená především rodičům žáků základní školy. Dnešní dětí.
děti se často setkávají s alkoholismem, kouřením i používáním drog a rodiče si
Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ Holásecká 11
mnohdy nevědí rady, jak těmto negativním vlivům na svoje děti zabránit. Většinou Mateřská škola U Lípy Svobody 3 jménem
nevědí nic ani o příznacích drogové závislosti a často si kladou otázku: „Jak poznám, dětí děkuje manželům Šenovským za
že moje dítě neužívá drogy?“ Na besedu byl pozván ing.Voříšek ze Sdružení Podané hračky a opravu šatních skříněk, panu
ruce, které pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich drogového problému Šikovi za okamžitou opravu havarijního
a snaží se působit tak, aby se problémům drogové závislosti předcházelo. Zároveň se oplocení školní zahrady, paní Daňkové
podílí na ochraně společnosti před negativními důsledky zneužívání návykových látek. (prodejna potravin Ivan. nám.) za sladkosti
Je škoda, že zatímco učitelé místní školy se besedy zúčastnili a chtěli znát názory do Mikulášského balíčku, paní Jandové za
rodičů, rodičovská veřejnost příliš nevyužila nabídnuté možnosti se k těmto závažným přípravu, organizaci a průběh Mikulášské
problémům vyjádřit. Ti, kteří však do Orlovny přišli, měli možnost seznámit se nadílky. Paní Bělouškové za šití pro
potřeby mateřské školy.
s problémy, které učitelé zejména na 2. stupni naší školy řeší.
Marie Přichystalová, ředitelka
V rámci prevence proti nežádoucím jevům nabízí škola dětem spoustu kroužků a do
budoucna bychom chtěli nabídku v oblasti sportu ještě rozšířit. Největším problémem Děkujeme Truhlářství M. Pernes se sídlem
ve Dvorskách za zakoupení výtvarných
je však to, že problémové děti se mimoškolních činností nezúčastňují.
potřeb pro děti a za bezúplatnou opravu
Dr. Václav Hruban
celého školního hřiště. Děkujeme také
panu Procházkovi z Recyklace za písek na
školní zahradu a manželům Jurčákovým za
NABÍZÍM PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO zakoupení barev k údržbě průlezek.
Poděkování patří také rodičům, kteří nám
pomohli s úklidem a úpravou školní
ARIEL – prací prášek universál na bílé i barevné 15 kg
1050 Kč
zahrady, jmenovitě paní Kadlecové,
Zátopkové,
Králové,
Dolníčkové,
ARIEL – tekutý prací prostředek na bílé i barevné 5 l
450 Kč
Svobodové a Jurčákové.

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
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Táňa Šeinerová, MŠ Zapletalova 67

Knihovna J. Mahena Vás zve
29. 1. 2008 v 17 hodin
TUŘANSKÉ ZVONY - Zdeněk Pochop
VÝROBA ZVONŮ - Ing. Zdeněk Gregr
15.-31. 1. 2008
výstava fotografií k tomuto tématu
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VYUČOVÁNÍ NEJEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH
Součástí školního
vyučování se
každoročně stávají také exkurze, výchovné
a vzdělávací pořady. Některé, jako
například pořad Středověké zbraně,
proběhly v tělocvičně školy a děti od
čtvrtých po sedmé třídy se mohly důkladně
seznámit s výzbrojí středověkého rytíře.
Od září letošního školního roku jsme
zařadili
do
vyučování
osobnostně
dramatickou výchovu, jednak jako
nepovinný předmět tam, kde žáci už mají
k této problematice blíž (z loňského
vyučování), ale také docela dobře už
funguje kroužek dramatické výchovy na 1.
i na 2. stupni. Dále se snažíme prvky
osobnostní výchovy využít i při
projektovém vyučování, kdy nám prozatím
pomáhají
studentky
JAMU
(letos
plánujeme 8 lekcí pro žáky šestých,
sedmých a osmých tříd). Smyslem takto
pojaté výuky je výchova dítěte se zřetelem
na jeho práva, ale také na jeho povinnosti
a
otázky
tolerance,
ohleduplnosti
v kolektivu třídy, k dospělým atd.
Za jinými programy se vydáváme do
Brna. Děti pátých ročníků
byly na
výchovném koncertě, který nabídl spojení
tance s hudbou. Koncert připravili učitelé
a žáci Taneční konzervatoře Brno.
Žáci osmých tříd zhlédli divadelní
představení CONCERT v divadle Slavěna.
Herci městského divadla ve vtipném
představení dětem přiblížili vývoj hudby
od starověku do současnosti.
Paní učitelka Matoušková doplnila
vyučování výtvarné výchovy žákům
sedmých a osmých tříd
prohlídkami
výstav výtvarného umění v Domě umění
města Brna.
Památník písemnictví na Moravě a
klášterní areál Porta coeli (Brána nebes),

který patří k nejvýznamnějším stavebním
památkám v České republice, byly cílem
exkurze žáků devátých tříd.
První letošní sněhové vločky sledovali
šesťáci zamlženými okny tropického
skleníku Botanické zahrady, kterou
navštívili při své výpravě za vědou.Využili
jsme dnů otevřených dveří Výzkumného
ústavu AV a ochoty paní Buchtové a
seznámili se s prací vědců a přístroji, které
při práci používají.

Děti v budově na Požární ulici
v Holáskách se se svými učitelkami
připravovaly na oslavu 100. výročí
otevření základní školy. Nacvičovaly
vystoupení, chystaly výzdobu, aby se 21.
listopadu
pochlubily pamětníkům a
návštěvníkům školy.
Přesto stihly děti i tradiční přírodovědný
výukový program Barevný podzim na
Kejbalech, Den plný her ve sdružení Práh,

EKOLOGIE NA NAŠÍ ŠKOLE
Již několik let vede naše škola žáky ke třídění odpadu. Sbíráme hliník, starý papír,
PET lahve. Na chodbách školy jsou umístěny barevné pytle, do nichž děti vhazují
použité PET lahve, hliník /plechovky od nápojů, víčka od jogurtů/ soustřeďujeme
v laboratoři chemie.
Starý papír jsme sbírali vždy. V loňském roce občané Tuřan nosili starý papír do
vestibulu budovy na Dvorecké ulici.V letošním roce to již není možné
z bezpečnostních, hygienických a organizačních důvodů.
Letos jsme se rozhodli zorganizovat třikrát do roka sběr starého papíru. První
sběrový den se uskutečnil v pátek 2. listopadu a byl velmi úspěšný zejména v budově
na Měšťanské ulici a v Holáskách na Požární ulici. Bohužel na budově na Dvorecké
ulici se nesešlo sběru tolik, jak se očekávalo, ale doufáme, že příští sběr bude
úspěšnější.
Děkujeme všem dětem, které přinesly do školy starý papír, a také veřejnosti,
která nás podpořila. Firma, s kterou spolupracujeme, odvážela plné kontejnery
starého papíru. Další sběrový den plánujeme na březen 2008. Peníze za sběr budou
použity na odměny dětem na konci školního roku.
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prvňáčci
si
prohlédli
knihovnu
v Tuřanech. Celá družina šla na
představení cirkusu Alex a na výstavu
Hračky v pohybu. Co by to bylo za
podzim, kdyby děti nepouštěly draky.
Mladší žáci se podívali také na výstavu
Strašidla z přírodnin, ti starší pak odjeli na
veletrh Sport Life.
Ve školní budově na Dvorecké ulici
máme letos 108 žáků, z toho 25 prvňáčků.
Od září jsme školní učivo doplnili
výukovými programy v CVČ Lužánky,
DDM Fantazie, Čítárně u čerta s knihou,
Moravské galerii a Domu umění města
Brna. Často navštěvujeme i pobočku
Knihovny Jiřího Mahena v Tuřanech.
Zvláštním zážitkem pro děti byl varhanní
koncert v tuřanském kostele.
Školní družina má v letošním roce 2
oddělení, celkem – 59 dětí. V září
navštívila
obě
oddělení
družiny
představení cirkusu ALEX. Oddělení
starších dětí se účastnilo výtvarné soutěže
s podzimní tematikou, která se konala
v říjnu při ZŠ Jihomoravské nám. ve
Slatině. 20 dětí z naší školní družiny mělo
možnost vyrobit si vlastní dekorovaný
hedvábný šátek v Technickém muzeu
v Brně.
V následujících měsících plánujeme
s dětmi navštívit vánoční představení
v Divadle Bolka Polívky s názvem
Sněhová královna a zajet do Olympie na
nějaký dětský film. Zároveň proběhnou
třídní vánoční besídky a předvánoční
dílny.
Na závěr bychom chtěly my, učitelky a
vychovatelky z Dvorecké, poděkovat panu
Tvarůžkovi, který nám při všech akcích
s dětmi zajistí bezpečnou cestu tam i zpět.
Ve spolupráci s učiteli připravil Dr. Václav Hruban

SVĚTLUŠKA 2007
19. září letošního roku se osm žáků 9.B
zapojilo do nadační akce SVĚTLUŠKA
2007. Byli to Nikola Volfová, Iveta
Kaštická, Nikol Hryciówová, Monika
Valná, Miroslava Knížková, Andrea
Chladilová, Milan Čáň a Simon Vejtasa.
Prodejem náramků a CD s písničkami
Anety Langerové získali pro nadaci
SVĚTLUŠKA 15 940,50 Kč. Děkujeme
těmto žákům za ochotu a nadšení,
s nimiž se do akce zapojili, a děkujeme i
všem, kdo na sbírku přispěli.
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TUŘANSKÉ ZÁZRAKY
Každý z vás si jistě vzpomene na legendu spjatou s
Tuřanským poutním místem, na onoho sedláka z Chrlic, který
jednoho večera našel v trní zázračnou sošku Panny Marie, a na
„obtíže“ provázející stavbu původního kostelíka. Tento prvotní
zázrak však rozhodně nebyl poslední. Málokdo ví, že se
Tuřanská Panna Marie osvědčila i jako pomocnice lidem v
nouzi a prokázala i jisté schopnosti uzdravovat. Podle záznamů,
které nám zanechal řád Tovaryšstva Ježíšova působící v
Tuřanech od roku 1666, byl počet těchto zázračných uzdravení
opravdu nemalý. Tuřany se díky jezuitům staly třetím
nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě. Putovali sem
lidé nejen z Moravy a Čech, ale i z daleké ciziny, jako např. z
Bavorska, Rakouska nebo Uher. S počtem návštěvníků stoupal i
počet nemocí, které Panna Marie svou zázračnou mocí zmírnila
nebo úplně vyléčila. Mezi nejčastější obtíže, se kterými se lidé
svěřovali do jejích rukou, patřily bolesti hlavy, končetin, zubů a
dalších částí těla, dále to byly vysoké teploty, otekliny,
vodnatelnost, neštovice, objevily se i případy ochrnutí končetin,
navrácení zraku nebo sluchu, či taková specifika jako katar,
píštěl a kýla. Nutno dodat, že Tuřanská Madona se
vyznamenala nejednou i jako pomocnice při porodu.
Neškodilo by nyní pro lepší představu uvést pár příkladů.
V roce 1702 se jistý Jan Lendoska vypravil do Tuřan v naději,
že se mu zde vrátí zrak, byl totiž slepý. Následující událost
předčila jistě všechna jeho očekávání.

Jakmile vstoupil do kostela, začal se mu před očima rýsovat
oltář a na něm umístěná soška Panny Marie, až ji viděl zcela
zřetelně.K roku 1711 nalezneme záznam o Jaroslavu Konečném
z Uherčic, kterého trápila pronikavá bolest nohou. Nechal se
dopravit do Tuřan, kam dorazil ve večerních hodinách.
Vyzpovídal se a ráno po probuzení již nebylo po bolesti ani
stopy. Následující událost se váže k roku 1688. Jistá žena z
Brna, jejíž jméno není bohužel v záznamech uvedeno, porodila
po dvakráte mrtvé dítě. Když byla těhotná potřetí, prosila Pannu
Marii, aby dítě přežilo. Jejích proseb bylo vyslyšeno hned
dvojnásob, protože ženě se narodila dvojčata. Počet osob,
kterým bylo podobným způsobem pomoženo je opravdu
značný. Ovšem běda tomu, kdo si svého uzdravení nevážil a
dostatečně nepoděkoval. Rčení „lehce nabyl, lehce pozbyl“
pocítila na vlastní kůži Magdalena Kellnerová z Uherčic. V roce
1685 jí Panna Marie odpomohla od těžkého kataru (zánět
horních cest dýchacích), který jí velmi ztrpčoval život. Jelikož
neprojevila dostatečnou vděčnost v podobě modlitby, katar se jí
vrátil. Teprve poté, co znovu kajícně prosila o uzdravení, se
nemoci zbavila natrvalo.
Zdá se, že dobrodiní Panny Marie Tuřanské bylo opravdu
nekonečné.
Vybráno z bakalářské práce Lenky Pospíšilové,
studentky Masarykovy univerzity v Brně

Hledáme dobrovolníky pro výuku plavání
Máte dobrý vztah k vodě? Chcete zajímavě a užitečně trávit
volný čas? Máme pro vás nabídku: Staňte se dobrovolníkem při
výuce plavání tělesně postižených osob. Před výukou vás
proškolíme tak, abyste zvládli základní prvky metodické řady,
podle které KONTAKT bB, občanské sdružení pro studium,
rehabilitaci a sport bez bariér, téměř 10 let výuku provádí.
Potom už můžete pomáhat při výuce, která probíhá v pondělí (16
– 18 hod.) a ve čtvrtek (16 – 17 hod.) v kuřimském bazénu,
dopravu zajišťujeme.
Jestliže vás naše nabídka oslovila, ozvěte se na telefonní číslo
541 589 333, mobil 774 581 334 nebo e-mailem na adrese
brno@kontaktbb.cz. Pokud se chcete dozvědět o činnostech
občanského sdružení KONTAKT bB víc, můžete si otevřít
webové stránky www.kontaktbb.cz.
Těšíme se na vás!

V neděli 16. prosince od 14.00 hodin
proběhnou u hasičské zbrojnice na ul. Jahodová
v Brněnských Ivanovicích

Marta Vojáčková, KONTAKT bB, středisko Brno

„III. ADVENTNÍ TRHY „
Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany
Vás srdečně zve na

XVI. SPOLEČENSKÝ PLES
MČ Brno-Tuřany
který se koná dne

19. ledna 2008 ve 20.00 hod.
v sále Orlovny, Rolencova 93
K tanci a poslechu bude hrát skupina p. Kokeše.
Předprodej vstupenek s místenkou od 3. 1. 2008
v podatelně ÚMČ, vstupné: 120 Kč

Předvánoční čas nám svým vystoupením zpestří děti
z mateřských škol Holásecká, V Aleji a U Lípy Svobody.
Dále uslyšíme dětský sbor „Schola“ z Tuřan
a pěvecký soubor ZŠ Měšťanská.
Na stáncích s vánoční tématikou budou k dostání
perníkové výrobky, suchá vazba, vánoční svícny a
výrobky chráněných dílen (med, drátěné výrobky,
kalendáříky, ozdoby apod.).
Všechny občany srdečně zvou Hasiči Brněnské Ivanovice
a MČ Brno-Tuřany.
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9. ročník Brněnského stromu roku
nominace už od podzimu
ZO ČSOP Veronica vyhlásila vlnu nominací do 9. ročníku
Brněnského stromu roku. Uzávěrka nominací do 9. ročníku je
10. dubna 2008.
Novinkou v dalším ročníku ankety je rozšíření kategorií –
hlavní kategorie bude rozdělena na stromy domácí a cizokrajné,
protože naše české stromy těžko konkurují těm původem z
cizích krajů, které umí růst do vyšších a mohutnějších velikostí,
jako např. platan či sekvoje. Speciální kategorie budou v tomto
ročníku dvě - opět je zařazena kategorie stromů rostoucích
uvnitř uzavřených domovních bloků a nově kategorie "Galerie
kuriozit", kam budou zařazeny stromy, které třeba nejsou
zajímavé svou velikostí či stářím, ale mají například zvláštní
tvar či netradiční způsob růstu či rostou v nezvyklých
podmínkách.
Postup nominací je stejný jako v minulých letech - až do jara
budou moci občané, ale i například školy, organizace, městské
úřady či firmy nominovat „svůj“ strom. Z příspěvků poté porota
složená z odborníků a spolupracujících institucí vybere finalisty
a mezi nimi o vítězi rozhodne veřejnost hlasováním. Vítězové
budou vyhlášeni 5. června u příležitosti Mezinárodního dne
životního prostředí a odměněni ošetřením od Veřejné zeleně
města Brna. U vítězného stromu proběhne na konci června
oslava na ukončení ročníku a všichni finalisté postoupí do
celorepublikového kola. Díky spolupráci s dalšími institucemi
proběhne při tomto ročníku několik doprovodných akcí.
Podrobné informace a požadavky k nominacím lze najít na
www.veronica.cz v sekci Programy – naše aktivity – Brněnský
strom roku nebo vám je poskytnou v Ekologické poradně
Veronika na Panské 9.

Dětský národopisny soubor
BRNĚNSKÝ VALÁŠEK

Hledáme Vás, mámo, táto!
Kampaň s tímto názvem zorganizovalo Sdružení
pěstounských rodin v termínu od 26. listopadu do 1. prosince
2007 a vyvrcholila benefičním předvánočním koncertem 1.
prosince. Cílem kampaně bylo oslovit co nejširší veřejnost a
získat nové rodiče pro děti z různých typů ústavních zařízení.
V současné době se v kojeneckých ústavech a dětských
domovech nachází mnoho dětí, které by rády znovu získaly
milující rodinu. Zásadním problémem, se kterým se odborníci
na toto téma setkávají, je nedostatek rodičů. Dejme těmto
dětem novou šanci! A právě za tímto účelem proběhla kampaň
Hledáme Vás mámo, táto, která se snažila upozornit ty, kteří
mají možnost a touhu přijmout nové dítě do rodiny, že je tu
cesta. Přijmout dítě může pár i jednotlivec – ať již muž nebo
žena. Důležité je, aby měli dostatek trpělivosti, něhy a lásky pro
tyto děti, které jsou citově deprimované a mají i jiné psychické
či zdravotní problémy. Často se také stává, že potenciální
zájemce odradí fakt, že neví, kam se obrátit. Od toho je tu právě
Sdružení pěstounských rodin, které se náhradní rodinnou péčí
zabývá již od roku 1995. V současné době se ke sdružení hlásí
přes 800 rodin s více než 1200 dětmi.
Posláním Poradny náhradní rodinné péče je umožnit
dětem vyrůstat v harmonické rodině, získávat nové adoptivní a
pěstounské rodiče pro opuštěné děti, odborně je vést v průběhu
příprav na přijetí dítěte, poskytnout všestrannou podporu
rodinám s přijatým dítětem do náhradní rodinné péče a umožnit
tímto ohroženým dětem rozvoj jejich potenciálu a začlenění do
společnosti. Budoucím i stávajícím pěstounským a adoptivním
rodinám nabízí komplexní konzultační a poradenskou činnost
v oblasti pedagogické, psychologické a sociální (vývojové
opoždění, neklid a výchovné problémy, poruchy učení a řeči,
integrace dětí do škol, právní aspekty pěstounské péče a adopce
apod.). Organizuje socioterapeutické pobyty i jednodenní akce
stávajícím pěstounských a osvojitelským rodinám.
Poradna náhradní rodinné péče sídlí v Brně, na Anenské
ul. č. 10 ve 3. patře. Můžete nás navštívit od pondělí do čtvrtka
od 8 do 16 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin, tel.: 543 249 142,
731 507 400.
Email: malinkova@pestouni.cz, web: www.pestouni.cz

vás zve

Mgr. Andrea Malinková, psycholožka SPR

v sobotu 8. prosince 2007 v 15.00 a 19.00 hod.
v divadle Bolka Polívky, Jakubské nám.5, Brno
na představení s názvem

„Štěstí, zdraví, dlouhá léta“
spojené se křtem nového CD
„Zavítej k nám, Stvořiteli“
režie : Petr Ryšavý
spoluúčinkuje:
Jakub Brych - dudy

Volné nebytové prostory
Statutární město Brno městská část Brno–Tuřany nabízí
k pronájmu volné nebytové prostory k podnikání:
* v objektu zdrav. střediska Holásecká 31
o celkové výměře 44,3 m2
* ve Dvorskách vedle mateřské školky Zapletalova 67
o celkové výměře 72,63 m2
Informace na tel. 545128242, pí Rosenbergová

JAZYKOVÉ KURZY
A, N, F, R, I, Š, P, H
a ČJ pro cizince

PhDr. Alice Kozáková, CSc.
Podlipná 19, 620 00 Brno
tel. 545220060, 608746133
Anenská 10, 60200 Brno www.adispa.cz
email: adispa.kozakova@centrum.cz
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SK TUŘANY
V podzimní části sezony 2007/2008 si naše družstva nevedla
vůbec špatně. Největší spokojenost panuje u prvního mužstva,
které se po posledním mistráku v Šatově vyšplhalo v tabulce
I.B třídy až na samou první příčku. Vyzrálý tým pod správou
Michala Dufka, Petra Burčíka a Drahomíra Niederleho na
podzim narazil pouze v Únanově a Líšni, jinak si po většině
zápasů notoval vítězný pokřik. Do jarních klání vstoupí áčko
s jednobodovým náskokem před Dobšicemi a Líšní B.
B-mužstvo přezimuje v brněnské „trojce“ na sedmém místě,
když jej o vyšší pozice připravily teprve tři závěrečné porážky
v řadě. Svěřenci Stanislava France, Pavla Škrdlíka a Radka
Štrofa těžili hlavně z nepropustné obrany, jež v porovnání
s ostatními soupeři kapitulovala nejméněkrát. Třetí družstvo
dospělých, starší hráči, obsadili v „Old boys“, kterým vévodí
ligisté ze Zbrojovky Brno, stupínek s číslem 9.
Zatímco u mužů nenastaly po letních prázdninách významné
změny, o mládeži se to samé říci nedá. Předně jsme kvůli
nedostatečnému počtu zájemců nemohli do nové sezony
přihlásit dorost. Při faktu, že nedisponujeme ani žáky, tak
v klubu klíčí obavy, že se fotbalisté v Tuřanech stávají
ohroženým druhem. Naproti tomu se však - což tyto obavy
mírně zahání - daří našim přípravkám. Kopat do balonu za
sokolovnou touží hodně dětí a většina z nich je fotbalově
nadaná.
Kluků ve starší přípravce je na dvacet, a proto jsme je
rozdělili na dva mančafty, jež spolu zápolí v jedné soutěži. O
trochu lépe je na tom áčko, které si zajistilo za Chrlicemi pátou
metu. Stavebními kameny tohoto nadějného celku byli v září a
říjnu Michal Novohradský, Robin Kratochvíl, Dan Sedlák a
bratři Šimečci. Béčko získalo sedmý „level“. Nejplatnějším
hráčem zde byl David Medek, mezi opory pak též patřili
Martin Mužík, Robert Trlida a Lukáš Dvořák.
Mladší přípravka si vybojovala v minulé sezoně postup, díky
čemuž se zařadila mezi ty nejsilnější brněnské oddíly.
Dosavadní deváté místo před Židenicemi a Slatinou tudíž
zasluhuje velkou pochvalu. Základní osu našeho nejmladšího
družstva tvořili Dominik Mesároš, Adam Pastrňák, Vojtěch
Červík, Jakub Musil a Petr Nozar.
Přejeme Vám hezké Vánoce a dobrý nový rok 2008!
Za SK Martin Horákovský

Poděkování

Chceš se stát rybářem?
M.S. Holásky zahajuje dětský rybářský kroužek
pro chlapce a dívky, kteří dosáhnou v roce 2008 minimálně 8 let.
Zahájení proběhne dne 9. 12. 2007 v 15 hodin
v salonku restaurace Orlovna.
Konání kroužku: prosinec 2007 – březen 2008
Bližší informace u pana Veselého,
tel. 737 703 573.
MRS M.O. Brno 4

Významný mezinárodní výrobce vlnité lepenky v BrněChrlicích vypisuje výběrové řízení na pozice:

Provozní zámečník – strojní údržba výrobní linky
Požadujeme:
SO/ÚSO vzdělání v oboru zámečník, případně strojní
zámečník, oprávnění ke svařování – plyn,elektrika, nerez –
výhodou, zkušenost s parokondenzačním systémem výhodou

Řidič vysokozdvižného vozíku
Požadujeme:
praxi s řízením VZV včetně oprávnění na řízení VZV nutností

Hlavní účetní
Požadujeme:
SŠ/VŠ ekonomického směru, min. 3 - 5 let praxe, velmi dobrá
znalost podvojného účetnictví a daňového systému ČR, znalost
IS SAP výhodou, komunikativní znalost AJ
Kontaktujte nás na telefonním čísle 545 559 105,
pro pozici řidiče VZV na tel. čísle 724 722 951
nebo zašlete svůj životopis emailem
brno.personalista@smurfitkappa.cz

Časem vánočním končí rok – je to čas bilancování, lidských
setkání a měl by to být i čas poděkování. Chci poděkovat
někomu, kdo si to opravdu zaslouží, který ukrajuje velké kusy ze
svého volna a věnuje se našim dětem. Děkuji jménem všech
rodičů našich fotbalových hvězdiček Martinu Horákovskému,
který všední dny neúnavně trénuje, zavazuje rozvázané kopačky,
suší slzičky a víkendy věnuje zápasům. A i když z dětí
nevyrostou profesionální fotbalisté, určitě v nich vypěstoval
lásku ke sportu, kamarádské vztahy a kolektivnost.

MARTINE DĚKUJEME!
rodiče a přátelé fotbalu

Koupím RD nebo pozemek na výstavbu RD v lokalitě
Holásky, Tuřany nebo Chrlice.
Nabídněte. Tel.: 606 629 644
Přijmu administrativní pracovnici/ka do brněnské
kanceláře.
Info tel:774 816 139.
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