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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Dostává se vám do rukou nové vydání Listů. Máme za sebou nepříjemnou zimu, která
nám ukázala svoji sílu, u nás spíše tu mrazivou. Se sněhem jsme výrazné problémy jako
jinde neměli. Ještě nás čeká pár vrtochů letošní zimy a přijde jaro, na které již všichni
čekáme.
Nyní mi dovolte, abych vás informoval
o dlouho připravované akci „Rekonstrukce
a dostavba kanalizace v Tuřanech“. Na tuto
akci již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rada města Brna schválila výběr
nejvhodnější nabídky a po uplynutí lhůty pro
podání námitek a schválení smlouvy o dílo
očekáváme její uzavření začátkem března
2012. Podle předběžného harmonogramu
prací bude stavba zahájena v dubnu letošního roku. Tolik suché konstatování.
Pro osvěžení paměti je na konci článku
uveden seznam ulic, kterých se tato akce
bezprostředně dotkne. Je nutné si ale uvědomit, že touto akcí bude postižena celá městská část. Jak z hlediska dopravní dostupnosti,
tak z hlediska zatížení stavbou samotnou.
Stavba bude pro nás všechny náročná, ale
víme, že důležitá. Bude se při ní budovat nejen kanalizace, ale v některých ulicích dojde
i k přeložkám vodovodu a plynovodu.
Až bude znám plán organizace výstavby, harmonogram prací a plán dopravního

značení, máme v plánu informační schůzky
s vámi všemi, kterých se to bude bezprostředně dotýkat. Budeme si vás zvát po ulicích na radnici a předávat vám potřebné
a dostupné informace o stavbě a o opatřeních s tím souvisejících. V souvislosti s touto
akcí vyjdou i mimořádné Listy tak, abyste
měli co nejaktuálnější informace. Po započetí stavby budeme informace zveřejňovat
i na webových stránkách naší městské části
a hlásit místním rozhlasem. Při této stavbě je
nutné upozornit, že některé ulice budou uzavřeny úplně a nebudou do nich moci vjíždět
ani lidé, kteří v těchto ulicích bydlí. Je na nás,
na vedení radnice, abychom ve spolupráci
s dodavatelem díla zajistili fungování například školek nebo domova pro seniory. Bude
důležité zajistit i možnost příjezdu sanitek,
hasičů, pečovatelské služby a svozu komunálního odpadu. V informační kampani vás
dále budeme informovat o tom, kde bude
možné zaparkovat vaše vozidla v průběhu
stavby. Vedení radnice a já jako starosta jsme
připraveni vám zodpovědět jakýkoli dotaz
a pomoci při řešení případných problémů
souvisejících s touto stavbou.
V souvislosti s touto akcí prosím a žádám
všechny občany naší městské části o konstruktivní přístup a velkou trpělivost, protože
jedině tak zvládneme tuto náročnou stavbu,
která se dotkne nás všech.

Seznam ulic:
Tuřanská, Revoluční, Podlipná, Farní, Holásecká, Šípková, Špirkova, Hasičská, Tuřanské
náměstí, Švédská, Haraštova, Malínská, Měšťanská, ulice 1. května a Uhýrkova.
Aleš Jakubec, starosta

XX. ples MČ Brno-Tuřany
Vedení městské části Brno-Tuřany děkuje
sponzorům a všem, kteří přiložili ruku k dílu,
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za pomoc při pořádání XX. společenského
plesu MČ Brno-Tuřany, který se konal 7. ledna
2012 v sále tuřanské sokolovny:
METROSTAV, ŽSD, ROTAX, Služby MINKS, PS
Brno, IMOS Brno, PRESL STAVEBNÍ PRÁCE-DOPRAVA, DUFONEV R.C., Jiří Polák, Zuzana Zobáčková, TOKA , KOMFORT, Blue Sky Service,
Letiště Brno-Tuřany; ZŠ Měšťanská 21, ZEMAKO, Avion Shopping Park Brno, MAKRO Cash &
Carry, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
společnost, BB Creative, BEG BOHEMIA, SYNER MORAVA, AGRO Brno-Tuřany, Kadeřnictví
Ivana – Ivana Zavadilová, FAKO CLUB; Destila
Brno; ASKOM, DITTRICH, Aleš Jakubec, Petr
Waidhofer – podlahář; NOTA – Ing. A. Preisler,
GRO – JAM, KERASERVIS Stavební projekce
Ing.Jan Harašta, Roman Pfefr, Cola – Transport,

Pavel Bárta, PSK Brno, ZIPP Brno, Vlastimil Plšek, Entrada, ALFA-HELICOPTER, SIDESTAV,
LEIS SERVIS.
Michal Krátký, místostarosta

Sportovci na Měšťanské mají nové dresy
Žáci ze ZŠ Brno, Měšťanská 21, kteří se zúčastňují různých sportovních soutěží, se již
nebudou mezi ostatními účastníky cítit jako
„Popelky“. Dosud jim chyběly pěkné dresy,
podle nichž by bylo na první pohled zřejmé,
koho reprezentují. Nyní dostala škola zcela
nové kvalitní dresy značky JAKKO. Tyto dresy

škole věnovalo družstvo starších žáků Zbrojovky Brno (mnozí jsou žáky tuřanské školy),
které je vyhrálo v sobotu 14. ledna 2012, kdy
zvítězilo na halovém turnaji ve Žďáru nad Sázavou. Porazilo s přehledem všechny své soupeře a ve finále zdolalo FC Hradec Králové 4:1.
Jejich trenér (a zároveň učitel) Jiří Kučera oce-

nil výkony svých svěřenců z Měšťanské. Jsou
to: Jiří Floder, David Záleský, Lukáš Zukal, Jiří
Koláčný, Lukáš Dočekal, Dominik Mica, Pavel Loup, Štěpán Reichel, Štěpán Pelán a Jan
Zachoval.
Božena Küfhaberová,
ředitelka školy

Poděkování starostovi městské části
Na plese ZMČ Brno-Tuřany získala ředitelka ZŠ Brno, Měšťanská 21, pro žáky nový plazmový
televizor. Tento dar věnoval žákům starosta obce pan Aleš Jakubec. Protože obě detašované
školní budovy Dvorecká 4 a Požární 1 velký televizor již mají, je

tento nový umístěn ve třídě 5.A
v budově na Měšťanské. Žáci
jsou spokojeni, i když možná
nevědí, že budou televizor využívat více za účelem výuky než
zábavy.
Božena Küfhaberová,
ředitelka školy

Poděkování sponzorům 7. školního plesu

Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, děkuje
zaměstnancům základní školy a školní jídelny a také všem, kdo
sponzorským darem podpořili školní ples, pořádaný 28. ledna 2012
v tuřanské sokolovně.
Poděkování patří následujícím organizacím a osobám:
Radek Vaníček – distributor učebnic, City Apart hotel,
Nakladatelství HOST – Tomáš Reichel, Markéta Bláhová – keramické
studio, Hudební škola Yamaha – Tomáš Küfhaber, Aleš Tůma –
zlatnictví, Makro, a.s., V.V. papírnictví – Milada Vlčková, Truhlářství
Pernes, Lubomír Dvořák – potraviny, REBO – distribuce knih pan
Tomek, Ing. Preisler – NOTA, ELIT – Lukáš Waidhofer, Sims Lifecycle
Services, s.r.o., Cukrárna – Radomíra Pallová, Cola –transport, s.r.o.,
Lékárna Holásecká, Jitka Lespuchová, paní Šimčíková, Michal Krátký,
Aleš Jakubec, Silvie Bezrouková, Ivana Kolečková – cukrářství,
Sdružení dobrovolných hasičů Holásky, DISTR – distribuce učebnic,
PS Mládí, FC Zbrojovka Brno, Agro Brno-Tuřany, a.s., Tuřanská
Beseda, Gastro potraviny, Ing. Chlup – nápoje, müsli, Dr. Oetker,
Pekárkovi – Blučina – výroba těstovin, pan Svoboda – ovoce,
zelenina, Hladíkovi – vejce, Knorr, Novaco, Vitana, Modios, Česká
pojišťovna, pan Vedral, Radomír Vondra.
					
Božena Küfhaberová

PODĚKOVÁNÍ

SVĚTLUŠKA 2011

Jménem dětí naší mateřské školy bychom chtěli poděkovat rodičům Jirky a Veroniky Polákových za sponzorský dar pro děti.

Žáci naší školy, kteří se 7. září připojili k účasti na veřejné sbírce
v rámci projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu „Světluška“, vybrali mezi veřejností 6 829 Kč.
Touto cestou jim ještě jednou děkujeme za pomoc druhým.
Za školu Olga Matoušková

Jaroslava Foltánová,
ředitelka MŠ Holásecká 11

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3
Poděkování
Jménem dětí děkujeme panu Taševskému
a panu Chlebečkovi za Mikulášskou nadílku,
paní Brzobohaté a Ondrové za upečení cukroví, panu Preislerovi a panu Ševčíkovi za sladkosti a dárky pro děti, paní Jamborové za vánoční dárky pod stromeček, paní Vondrové

za bohatou vánoční výzdobu, paní Malíkové
a panu Měrkovi za průběžnou spolupráci,
Panu Haladovi za finanční dar ve prospěch
dětí, panu Kocanovi za finanční dar ve prospěch dětí, panu Sázavskému za zakoupení
LCD televizoru, panu Pernesovi za sponzorský dar – dřevěné obložení chodbičky, paní

Hudečkové za výtvarný materiál, panu Shniererovi a panu Horákovi (U Lípy Svobody )
za opravy v mateřské škole, panu Moržolovi
za zhotovení webových stránek a panu Bláhovi za opravu nádrží na dětských WC.
Přichystalová Marie,
ředitelka MŠ

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví
možno i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 403.
2
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POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Pobočka knihovny Jiřího Mahena v Brně-Tuřanech, Tuřanské náměstí 1, přeje svým čtenářům a obyvatelům MČ Brno-Tuřany vše nejlepší
v roce 2012 a zve nové zájemce do řad čtenářů.
Knihovna nabízí široký výběr beletrie a naučné literatury jak pro dospělé, tak i dětské čtenáře. Žáci a studenti zde naleznou tituly z povinné školní četby, domů se půjčují i časopisy.
Bezplatně je pro všechny zájemce umožněn
přístup k internetu: registrovaným čtenářům
po dobu 60 minut, ostatním po dobu 20 minut.
Knihovna spolupracuje s mateřskými a základními školami v okolí a připravuje pro jejich
žáky různé pořady, besedy a soutěže. Pravidelně se zde také pořádají výstavky prací dětí
z mateřských škol Holásecká a U Lípy Svobody.
V roce 2012 připravujeme nejen pro naše
čtenáře tyto akce:
Březen
Kurz „Internet pro seniory“, který se bude
konat v pondělí 5. a 12. 3. v dopoledních hodinách (9-11hod), na kurz je třeba se předem
objednat.

Pořad o knihách, četbě a oblíbených knižních hrdinech, doplněný hrami a soutěžemi,
určený pro školní družiny.
Jako každoročně proběhne v březnu
(ve spolupráci s informačním střediskem EUROPE DIRECT) také pořad pro žáky 7. tříd ZŠ
Měšťanská o Evropské unii.
Červen
V tomto měsíci jsou do knihovny zváni žáčci
1. tříd se svými učitelkami na pořad „Klíčování prvňáčků“, aby ve hrách a soutěžích ukázali
znalost všech písmen abecedy a svou čerstvě
nabytou čtenářskou dovednost. Ta je jim klíčem do světa knih, četby a vzdělávání. Děti
za svou snahu budou odměněny symbolickým klíčkem a malou sladkostí.
Říjen
U příležitosti Týdne knihoven budou především pro školní družiny připraveny další besedy a pořady zaměřené na knihovnu, čtenářství
a nové knihy. Přesné termíny budou stanoveny
po dohodě s pedagogickými pracovníky škol.

Půjčovní doba knihovny:
úterý 13-18 hodin,
středa 10-12 a 13-18 hodin,
čtvrtek 13-18 hodin
Kontakt:
tel: 545 229 962,
e-mail: turany@kjm.cz
Helena Florová
knihovnice

Termíny kulturních, sportovních a společenských akcí v prvním pololetí roku 2012 v MČ Brno-Tuřany
Název akce

Pořadatel či místo konání

10. - 11. 3.
12. 3.
17. 3.
18. 3.
18. 3.
25. 3.
24. - 25. 3.
29. 3.

seminář aikida
Internet pro seniory - seminář
Josefská zábava
zahájení sezony mužstva "A"
koncert Tria od sv. Jakuba
Dětské divadlo
krajské kolo šipek
vernisáž výstavy "Tuřanští stavilelé"

Sokolovna, Hanácká 32
knihovna Jiřího Mahena - Tuřany
Klub důchodců Tuřany, Orlovna
SK Tuřany
Husův Sbor
Orlovna, Rolencova 93
Sokolovna, Hanácká 32
Kulturní centrum MČ Brno-Tuřany

7. 4.
21. 4.

Sokolovna, Hanácká 32
TJ Brno-Dvorska

28. 4.
30. 4.

přehlídka psích plemen
Pohár hejtmana Jihomoravského kraje,
STEEPLECHASE 4100m
Májová veselice
Pálení čarodejnic

19. 5.

Soutěž o pohár starosty SDH

SDH Brno-Brněnské Ivanovice

1. 6.
2. 6.
9. 6.
21. 6.
23. 6.
23. 6.
23. 6.
23. 6.
23. 6.

Klíčování prvnáčků
krajské kolo šipek
Noc otevřených kostelů
Dětský den MČ Brno-Tuřany
Oslavy 110. let založení sboru, letní noc
vernisáž výstavy "Mistři štětce a plátna"
Mezinárodní turnaj přípravek
Fotbalová zábava
Hody v Brněnských Ivanovicích
Dostihové odpoledne
Zábava důchodců z Chrlic

knihovna Jiřího Mahena - Tuřany
Sokolovna, Hanácká 32
Husův Sbor
Sokolovna, Hanácká 32
SDH Brno-Holásky
Kulturní centrum MČ Brno-Tuřany
SK Tuřany
SK Tuřany
SDH Brno-Brněnské Ivanovice
TJ Brno-Dvorska
Orlovna, Rolencova 93

Březen

Duben

Klub důchodců Tuřany, Orlovna
SDH Brno-Holásky

Květen
Červen
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ
Brno-Tuřany: 26. 4. 2012 v 18 hodin
na radnici
Rada na 31. schůzi dne 16. 11. 2011:
- schválila opravy nefunkčních pump
u studní na ulicích Vyšehradská a Haraštova dle nabídky firmy Kodastav s.r.o., Brno
na v ceně 16 060 Kč,
- uložila Komisi dopravy a veřejného pořádku a Komisi stavební, rozvoje a správy
majetku zabývat se aktualizací Územního
plánu města Brna s důrazem na návrhové
plochy pro výstavbu na území MČ Brno-Tuřany a v jejím bezprostředním okolí,
především se zabývat návrhovými plochami pro výrobu, skladování a dopravu.
Rada na 32. schůzi dne 30. 11. 2011:
- vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období
1-9/2011 a požaduje, aby o stavu plnění
rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo,
- doporučila ZMČ schválit Pravidla pro
rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro
rok 2012 a schválit rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2012,
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 56 390 Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje na věcné vybavení, výdaje na odbornou přípravu, výdaje
na uskutečněný zásah JSDH obce mimo
její územní obvod, vše pro potřeby JSDH
Brno-Holásky,
- souhlasila s předloženým návrhem, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se
vydává „Tržní řád“.
Rada na 34. schůzi dne 14. 12. 2011:
- schválila provedení aktualizace pasportu dopravního značení pro blokové čistění místních komunikací a ZáKoSu společností SIGNEX spol. s r.o. za cenu 4 000 Kč,
- schválila zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na přístavbu tělocvičny ZŠ Měšťanská, budova
Požární Ing. arch. Vilémem Chroboczkem
za cenu 204 000 Kč,
- souhlasí s umístěním letištního primárního radaru vč. technologie na pozemcích p.č. 2779/1 a 2277/2, k.ú. Tuřany,
- souhlasila s vydáním stavebního povolení na stavbu příjezdové komunikace k Vitality centru (SO 001 - příjezdová účelová
veřejná komunikace) za podmínek stano4
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vených ve smlouvě o smlouvě budoucí
č. 11-07-01 ze dne 2. 3. 2011 uzavřené
mezi MČ Brno-Tuřany a stavebníkem,
- neměla připomínky k předloženému návrhu změny Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek
zajišťování bytové náhrady,
- jmenovala za zřizovatele tyto členy
Školské rady ZŠ Brno, Měšťanská 21 pro
její 3. funkční období: Bc. Aleš Jakubec,
Mgr. Markéta Bláhová a Tomáš Kopecký,
- schválila poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč Skautským oddílům Brno-Tuřany,
- doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok
2012,
- schválila opravu retardéru na ulici Závětrné dle nabídky firmy GEFAB CS, spol.
s r.o., Brno ve výši 2 328 Kč,
- podporuje úsilí MUDr. Hany Petrovské
o vznik gynekologické ambulance v MČ
Brno-Tuřany za předpokladu, že si zajistí
vlastní prostorové podmínky k provozování své praxe, neboť MČ t.č. nedisponuje
vhodnými volnými nebytovými prostory.
Rada na 35. schůzi dne 15. 12. 2011:
- schválila nákup ochranných pomůcek
a technického vybavení pro JSDH Holásky
dle nabídky fy Perspekta spol. s r.o., Brno
v ceně 209 736,- Kč.
Rada na 36. schůzi dne 19. 12. 2011:
- schválila podání žádosti ZŠ statutárnímu městu Brnu o poskytnutí finančních prostředků na nábytkové vybavení ve výši 400 000 Kč a vybavení školní
kuchyně dle požadavku ředitelky školy
ve výši 90 000 Kč,
- schválila nabídku Ing.arch. Pavla Pekára,
Brno na zpracování podkladů pro úpravy
dvora radnice v celkové ceně 15 000 Kč.
Rada na 37. schůzi dne 4. 1. 2012:
- schválila rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2012 podle podrobné rozpočtové skladby.
Rada na 38. schůzi dne 18. 1. 2012:
- uložila úřadu připravit podklady pro výběr zpracovatele dokumentace pro stavební povolení na přístavbu tělocvičny
ZŠ Požární a výběr zhotovitele,
Rada požaduje pro výběr zpracovatele
projektové dokumentace obeslat tyto
projektanty:

Architekti Tihelka - Starycha s.r.o., Cejl 76,
Brno, IČ 27718131
Ing. Arch. Ivo Badal, Štefáčkova 9, 628 00
Brno, IČ 40967441
Ing.arch. Vilém Chroboczek, Bělohorská
157, Brno, IČ 12168980
- schválila podání žádosti statutárnímu městu Brnu o poskytnutí finančních
prostředků na nábytkové vybavení škol
ve výši 265 000 Kč a vybavení školních
kuchyní a jídelen ve výši 150 000 Kč dle
požadavků ředitelek ZŠ a MŠ,
- požaduje zapracovat připomínky Komise životního prostředí a závazné podmínky pro asanaci dřevin na dvoře radnice
uvedené ve výrokové části rozhodnutí
č.j.:MČBT/5323/201 do následného stupně projektové dokumentace,
- schválila předložení návrhu na ocenění
pedagogického pracovníka ZŠ Měšťanská
21, Brno PaedDr. Aleše Kodýse Radě města Brna,
Zastupitelstvo na 9. schůzi
dne 3. 11. 2011:
- souhlasilo s předloženými návrhy
obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna: Požární řád města Brna,
vyhl. o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo
lokálního herního systému, vyhl. o místních poplatcích, vyhl. o regulaci provozu
loterií a jiných podobných her a navrhuje
doplnění její přílohy, vyhl. o Cenové mapě
stavebních pozemků statutárního města
Brna č. 9, vyhl. o Statutu města Brna,
- schválilo poskytnutí dotace ve výši
30 000 Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na zajištění provozu v roce 2011,
- schválilo dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
organizační složky JSDH Brno-Brněnské
Ivanovice, dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky JSDH Brno-Holásky
a dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní centrum městské
části Brno-Tuřany.
Zastupitelstvo na 10. schůzi
dne 19. 12. 2011:
- vzalo na vědomí přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období
1-9/2011.
- schválilo Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012,
- schválilo rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2012.
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Oznámení z radnice
Upozornění pro majitele psů
Poplatník je povinen zaplatit místní poplatek ze psů na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději do 31. března každého roku.
Poplatek se platí na pokladně nebo přímo na účet správce poplatku. Pro platbu bankovním převodem bude telefonicky sděleno
číslo účtu a variabilní symbol.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik nebo zánik
poplatku nebo jeho výši, do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Agendu týkající se místního poplatku ze psů můžete vyřešit na ÚMČ Brno-Tuřany.
Kontaktní osoba Eva Rosenbergová
Tel. 545128242
Email: rosenbergova@turany.cz
Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok)
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

Bytový dům
držitel psa

Městská část
Brno-Tuřany

Rodinný dům

poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu

poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu

držitel psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého a každého
dalšího psa

1 500

2 250

200

300

350

500

120

150

Poplatek za komunální odpad 2012
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti
budou od čtvrtka 1. března v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města
Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33.
Pokladní hodiny:
pondělí od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 17:00 hod.
úterý 		 od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 14:30 hod.
středa od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 17:00 hod.
čtvrtek od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 14:00 hod.
pátek		 od 8:00 do 12:00 hod.
Výše poplatku: 500 Kč na osobu
Splatnost poplatku: 31. 5. 2012
Správcem poplatku je Odbor životního
prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad,
Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A
Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č.
156304/5400, poštovní poukázky jsou
k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné
číslo poplatníka, při společných platbách
je nutno oznámit jména a data narození
osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na www.brno.cz/odpady.
Legislativní změny:
Nový institut vyměření hromadným předpisným seznamem naplňuje princip procesní ekonomie a rychlosti daňového řízení; správce poplatku hromadný předpisný
seznam zpřístupní k nahlédnutí po dobu
nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí
po dobu 30 dnů, označení místního poplatku jakož i místo a dobu (od...do), kdy
lze do hromadného předpisného seznamu
nahlédnout. Za den doručení se považuje

30. den po jeho zpřístupnění. Praxe tedy
může vypadat tak, že poplatník neuhradí sám ve lhůtě splatnosti a o tom, že je
na něj vedena exekuce, se dozví až v momentě, kdy je mu zablokován účet, stržena
část mzdy, důchodu atd.
Exekuční řízení se zrychluje, po marném
uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru/hromadném předpisném
seznamu správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci.
Institut žádosti o prominutí již není možné realizovat pro místní poplatky, správci
daně byla vzata pravomoc daň nebo její
příslušenství prominout.
Kontakty
Osobní; Šumavská 33, budova A, 8. a 9. patro, v úředních dnech pondělí, středa: 8.00
- 17.00 hod a pátek: 8.00 - 12.00 hod
Telefonické 542 174 301 - 06
Písemné; Odbor životního prostředí MMB,
Kounicova 67, 601 67 Brno
E-mail; odpady@brno.cz
Web: www.brno.cz/odpady
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Oznámení z radnice
Plán čištění komunikací na rok 2012
Čištění místních komunikací
–březen - duben (po zimním období)
Blok č. 1
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková,
Chrlická, Karkulínova, Moravská, Myslivecká, Podlipná, Přichystalova, Růžová vrchní,
Sokolnická - u bytového komplexu, Střížová,
Šípkova, Tuřanské nám, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá 		
Termín pro rok 2012: 29. 3.
Blok č. 2
areál zdravotního střediska , Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Kudrnova,
Malínská, , Měšťanská, Na Hrázi, Švédská, Tuřanské nám. – parkoviště pod stánkem PNS,
U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova,
Termín pro rok 2012: 3. 4.
Blok č. 3
Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu,
Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Pěnkinova,
Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická – i k sběrnému středisku, U Lípy Svobody,
V Tišině, Vinohradská – od Popelové po želez.
mostek, Votroubkova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná
Termín pro rok 2012: 5. 4.
Čištění místních komunikací
– červen, srpen, říjen
Blok č. 1
Dvorecká, Farského, Farní, Heřmánková,
Chrlická, Karkulínova, Moravská, Myslivecká,

Podlipná, Přichystalova, Růžová vrchní, Sokolnická - u bytového komplexu, Střížova,
Šípkova, Tuřanské nám, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá
Termíny pro rok 2012: 5. 6., 14.8., 16. 10.
Blok č. 2
areál zdravotního střediska, Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Kudrnova,
Malínská, Měšťanská, Na Hrázi, Švédská, Tuřanské nám. – parkoviště pod stánkem PNS,
U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova
Termíny pro rok 2012: 12. 6., 16.8. 23. 10.
Blok č. 3
Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu,
Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Pěnkinova,
Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická – i k sběrnému středisku, U Lípy Svobody,
V Tišině, Vinohradská – od Popelové po želez.
mostek, Votroubkova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná
Termíny pro rok 2012: 19. 6., 21.8. 30. 10.
Čištění základního komunikačního systému
– červen, srpen, říjen
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová,
Na Návsi, Podlipná - hlavní, Popelova od Kaštanové po V Aleji, Požární, Pratecká, Průmyslová – část od potoka, Revoluční, Rolencova,
Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od Hanácké po Sokolnickou, ul.
1. května, V Aleji, Zapletalova
Termíny pro rok 2012:
20. 6., noc z 20. na 21. 6.

22. 8., noc z 22. na 23. 8.
17. 10., noc ze 17. na 18. 10.
Informace pro občany.
Dle sdělení Brněnských komunikací a.s. budou probíhat v r. 2012 odtahy vozidel při
blokovém čištění ve stejném režimu, jako
v předchozích letech (tzn. do r. 2010). Vozidla provozovatelů, kteří v době blokového
čištění nerespektují dopravní značení, budou
odtahována na příslušnou dopravní plochu.
Cena za odtah činí 1.800,- Kč vč. DPH,cena
za parkovné je 120,- Kč/den.
Na původní místo se budou vracet pouze ta
vozidla , u kterých to bude provozovatel požadovat. V tomto případě činí cena za odtah
včetně 1 dne parkovného 3.720,- Kč vč. DPH.
ODTAHOVÁ FIRMA PRO ROK 2012: Firma
Černý, Drážní 9, Brno-Slatina, areál F.K.HOLOUBEK
Tel.: 548 217 484, 602 737 673, Fax: 548219156
Výdejní doba ve všední den: 8°° -17°°hodin.
Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na telefonním čísle 158 –
Policie České republiky.

Odtahy vozidel během
čištění komunikací

Upozorňujeme občany, že dne 10. 4.
2012 bude v naší městské části probíhat
čištění vozovek základního komunikačního systému po zimním období. Jedná se
o vozovky na těchto ulicích: Rolencova,
1. května a Holásecká. Čištění zabezpečují
Brněnské komunikace a.s. Na ulicích Rolencova a 1. května bude umístěno přenosné
dopravní značení a vozidla zde odstavená
během čištění budou odtaženal.
Na ostatních vozovkách základního komunikačního systému, kde se přenosné dopravní značení neumisťuje, proběhne čištění v nejbližším možném termínu.

Omezení odběru odpadů

Od prosince 2011 je na shromažďovacím
místě odpadů (SMO) Malínská odebírán
omezený sortiment odpadů a to pouze odpady skupiny 20 (komunální odpady) a odpady kat. č. 15 01 10 (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami
znečištěné). Je zastaven příjem veškerých
odpadů od fyzických osob podnikajících,
právnických osob a také odpad od fyzických
osob vzniklý mimo území města Brna. Rovněž je zastaven odběr všech odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpad) a odpady skupiny 16 (pneumatiky) od občanů.
Zpětný odběr elektrozařízení z domácností bude prováděn na SMO Malínská beze
změn.
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Policisté důrazně varují před podvodníky!
„Synovec“ požádal tetu
o devadesát tisíc
Brněnští policisté nedávno řešili další případ okradené seniorky. Neznámý
pachatel zatelefonoval jednaosmdesátileté ženě s žádostí o půjčení peněz.
Starší paní oslovoval do telefonu jako
babičku. Žena se domnívala, že jí volá
její synovec a zeptala se ho, proč jí říká
„babi“. Muž se ihned opravil a dále ji
oslovoval „této“. Urgentně požadoval
zapůjčení peněz s tím, že si obnos nemůže sám vyzvednout, proto pošle kamarádku. Pro peníze si přišla žena, která
se představila jako Monika, a starší paní
jí před domem předala částku 90 000
korun. Seniorka poté zatelefonovala
svému skutečnému synovci a záhy zjistila, že byla podvedena.
Za poslední dobu brněnští policisté
evidují stále více obdobných případů
krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na seniorech. Zejména starší

lidé jsou doslova terčem pro zákeřné
podvodníky, kteří se nezdráhají využít
jakékoliv lsti, aby seniora okradli přímo
u něj doma mnohdy o celoživotní úspory.
Pachateli této trestné činnosti bývají
jak muži, tak i ženy, a pracují jednotlivě i ve skupinách. Vybírají si lokality,
kde žije hodně seniorů, jako jsou starší
domy ve středu města, případně rodinné domky na vesnicích. Tyto osoby se
nejčastěji vydávají za pracovníky elektráren, plynáren, nemocnic, ale i za rodinné příslušníky apod.
Podvodníci oslovují seniory i na ulici
a žádají je o finanční pomoc například
na zaplacení operace či opravy auta.
Zejména tyto lsti jsou velice zákeřné
a starší člověk lehce podlehne prosbám,
protože chce pomoci „potřebnému“.
Pachatelé také často vystupují velmi
seriózně a působí natolik přesvědčivě, že
si snadno získají důvěru staršího člověka.
Policisté důrazně varují před podobnými podvodníky. Senioři by měli být

obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi.
Doporučení:
Pokud k vám přijde neznámý člověk
a prokazuje se, jako pracovník nějaké
instituce, VŽDY po něm požadujte průkaz, podle kterého si budete moci ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka
dané firmy.
Nepouštějte cizí osoby do bytu.
Nikomu nepředávejte žádné peníze
a nepodepisujte žádné, byť na první
pohled výhodné, smlouvy. V dnešní
době žádné platby neprobíhají hotově
u dveří bytu. Budete-li chtít změnit například dodavatele elektřiny, poraďte
se s příbuznými a změnu proveďte oficiální cestou.
Nesedejte si do vozidla s neznámými
osobami, které vás osloví na ulici.
V případě, že budete telefonicky či
osobně kontaktováni podezřelou osobou, neváhejte a ihned se přes tísňovou
linku 158 obraťte na Policii ČR.

Strážník pro Tuřany, Holásky, Brněnské Ivanovice, Dvorska
Vážení občané,
jsem rád, že Vás prostřednictvím Listů
mohu informovat o projektu Městské policie, který se týká i Vaší městské části. Jedná
se o projekt:
„Poznej svého strážníka“
Současně považuji za důležité představit
Vám strážníka Městské policie Brno s územní odpovědností za Vaši městskou část. Veškeré informace o tomto projektu si můžete
vyhledat prostřednictvím internetových
stránek na adrese www.mpb.cz. Na strážníka Dalibora Nováka, se kterým se setkáváte
v ulicích, se můžete obracet nejen osobně
v případech porušování zákona, ale i prostřednictvím elektronického formuláře
na již zmíněné webové adrese s podněty
týkajících se problémů spojených s bezpečností ve Vaší městské části.
Věřím, že pokud to bude v našich silách
a pravomoci, vždy Vám společně vyjdeme
vstříc a Vaše problémy budeme řešit operativně, tak jako se snažíme doposud.

Vítání dětí

Vážení rodiče,
pokud máte zájem o slavnostní „Vítání dětí“
na radnici naší městské části, je třeba, s ohledem na ochranu osobních údajů, abyste se
přihlásili sami.
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Kontakty na strážníka Dalibora Nováka:
telefon do zaměstnání
p.: +420545214176
elektronický formulář
e-mail: dalibor.novak@mpb.cz
Touto cestou bych Vás rád vyzval k předání Vašich postřehů, podnětů týkajících
se bezpečnosti ve Vaší městské části, a to
nejen strážníkovi Novákovi, ale i mně prostřednictvím
e-mailu: jiri.kukleta@mpb.cz nebo na tel.:
+420545214176
Z mých dosavadních zkušeností z práce
vedoucího revíru jsem přesvědčen, že cestou společné komunikace je možno problémy nejen efektivně řešit, ale především
jim předcházet.
Jiří Kukleta
vedoucí revíru - Jih

O zařazení svého dítěte do seznamu dětí,
které budou slavnostně přivítány, můžete požádat buď osobně na podatelně nebo
na matrice ÚMČ nebo telefonicky na číslech
545 128 233, 545 128 211.

Slavnostního „Vítání dětí“ se mohou účastnit
pouze děti, které jsou přihlášeny k trvalému
pobytu na území městské části Brno-Tuřany.
„Vítání dětí“ se uskuteční v sobotu 14. 4. 2012.
Blanka Gärtnerová, matrikářka
číslo 1 | březen 2012 7

Za Ladislavem Němcem - Osobní vzpomínka
Loňského roku 24. prosince v tichosti zesnul
pan Mgr. Ladislav Němec, varhaník, pedagog
a hudební skladatel, který prakticky celý svůj život prožil v Tuřanech. Jako jeden z jeho žáků si
dovoluji tuto osobní vzpomínku.
Jmenuji se Jaromír Kratochvíl, jsem lékař (t. č.
již bez praxe) a v Tuřanech jsem žil od svých šesti do dvaceti pěti let, tedy od roku 1949 do roku
1968. Od svých osmi do sedmnácti let jsem studoval v Brně hru na housle. Velmi brzy po zahájení tohoto studia můj otec koupil pianino a přivedl mě k Ladislavu Němcovi. Tehdy jsme mu
říkali „pane profesore“, protože měl vzdělání jako
středoškolský profesor. Mezi námi chlapci, kteří
k němu chodili, jsme mezi sebou posléze říkali
„prófa“, myšleno v tom nejlepším slova smyslu.
Začal jsem se tedy u Ladislava Němce učit,
jako na vedlejší nástroj, právě na klavír. Chodil
jsem k němu až do svých čtrnácti let. Jaký byl
učitel? Velmi dobrý. Když zjistil, že žák má talent, zájem a zodpovědnost, dával mu pro jeho
vlastní seberealizaci dostatečný volný prostor.
A tak mě nechal učit se repertoár, který jsem si
sám vybíral a nosil. Při tom mě vedl a opravoval
chyby. Měl znamenitou pedagogickou intuici
pro individualitu žáka. Samozřejmě, že jsem se
musel učit i základy klavírní techniky, bez které
by to nešlo. Tedy stupnice, akordy, technická
cvičení a etudy. Dodnes na ty hodiny vděčně
vzpomínám. Co jsme si užili spolu krásné muziky! A jak o ní dovedl také poutavě vyprávět! Bylo
to prostě nádherné. Protože jeho hudební vzdělání bylo všestranné, tedy nejen směrem k vážné
hudbě, vším tím prováděl a učil i mě. Žádný hudební žánr mu nebyl cizí a ve všech se pohyboval
s naprostou jistotou. Vždy jsem mu byl vděčný,

že mě do všech také zasvěcoval. Učil jsem se
u něho také veškeré důležité hudební teorii, tj.
nauce o harmonii, o kontrapunktu, o skladbě
a instrumentaci. Později, v časech svých vysokoškolských studií a pak i při zaměstnání, když
jsem věnoval spíše hře na klavír a takříkajíc „lehké“ muzice, jsem na základech od něho mohl
velmi dobře pokračovat vlastním samostudiem
a získávat další zkušenosti.
Ladislav Němec mě tehdy, ale i později při
občasných setkáních seznamoval se svými pedagogickými „vynálezy“, které jsem obdivoval
a o kterých vím, že mu v praxi „fungovaly“. Jak si
nevzpomenout na jedno z jeho prvních instruktivních dílek, totiž na album asi deseti skladbiček pro klavír na čtyři ruce. Moc se nám tehdy
líbily. Dokonce jsem si je všechny vlastnoručně,
coby dítě, opsal. Dnes už je nemám. Běh života
je za těch skoro šedesát let zavál kdoví kam, ale
na téma první skladbičky (Kvapík) si ještě dnes
docela dobře vzpomínám, jako bych notičky stále viděl a i slyšel.
Také rád vzpomínám jak v padesátých letech
organizoval v Tuřanech hudební život. Se svými
žáky, ze kterých sestavoval orchestr, ve kterém
hráli i muzikanti z tuřanských dechových hudeb
pana Harašty a Abrahámka, pořádal koncerty jak
na orlovně, tak i na sokolovně. Moc rád vzpomínám na koncert v roce 1954 k Roku české hudby.
Ten se hrál i v Chrlicích. Dále pak velmi úspěšný
byl koncert ze starých tuřanských lidových písniček. Program sám sestavil, zaranžoval, nacvičil
s orchestrem a se zpěváky a všechno to nakonec
dirigoval. Škoda, že tenkrát nebyla k dispozici
nahrávací technika, že se tento koncert nemohl
zachovat. Nemohu nevzpomenout ani na chrá-

mové produkce v kostele, kde jsem sedával
s houslemi v orchestru. Varhany krásně zněly,
když doplňovaly orchestr a nad tím vším jásavě
zpíval sbor a zas to vše pan profesor dirigoval.
Hodně těch mší, jak k Vánocům tak k Velikonocům a i jiným církevním svátkům, sám složil. Jak
ten čas letí, jako by to bylo včera!
Jsem rád, že se mi tyto střípky vzpomínek
na pana Ladislava Němce vybavily, protože si
myslím že on si to zaslouží.
Vážený a milý pane profesore, patří Vám veliké díky za Vaši velkou trpělivost a výdrž při mém
učení. A tak Vám přeji, aby se Vám v tom muzikantském nebi dobře učilo, měl jste tam dobré
žáky a samé dobré hudební a pedagogické nápady. My, Vaši žáci, kteří tam za Vámi, dá-li nám
Pán Bůh, jednou přijdeme, budeme rádi, když
nás budete dál v muzice vzdělávat.
V úctě
Jaromír (Mirek) Kratochvíl,
Blansko, v dětství a mládí Tuřany

Nezapomínejme na ty, kteří pro naši budoucnost položili životy
Leden 1942. Třeskuté mrazy zasáhly část
jižního Polska. Nedaleko městečka Osvětimi už v roce 1940 postavili nacisté největší
koncentrační tábor. Po příjezdu do koncentračního tábora byli od sebe odděleni muži
a ženy. Slabí a nemocní skončili v plynových
komorách. Nad hlavní bránou osvětimského
tábora vítal vězně nápis Arbeit mach frei
(Práce osvobozuje ). Byl to cynický výsměch
vězněným, kteří byli denně nuceni vykonávat
otrocké práce.
A v těchto krutých a nelidských podmínkách umírali na začátku roku 1942 dva
tuřanští občané, vlastenci, sokolové: důstojník československé armády František Petrla
(29.1.1942) a ředitel české menšinové školy v Brněnských Ivanovicích Edmund Gloc
(1.2.1942).Byli to opravdoví bojovníci proti
fašismu, kteří obětovali to nejcennější, svůj
život.
Československo od roku 1939 neexistovalo.V roce 1941 do úřadu říšského protektora
nastoupil R. Heydrich. Začala tvrdá persekuce

a útisk českého národa. Gestapo se snažilo
zlomit veškerý odpor obyvatelstva proti fašismu. Občané, kteří vystupovali proti nacismu,
byli na seznamu tak zvaně nežádoucích. Při
zásahu gestapa byli za svoji vlasteneckou činnost zatčeni František Petrla a Edmund Gloc.
Gestapo je odvezlo do budovy Kounicových
kolejí (za války to bylo sídlo gestapa). Po výslechu byli transportem odvezeni do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byli
umučeni. Zachovali se statečně. Při krutých
výsleších nikoho nezradili, byli pevní ve svém
přesvědčení a humanismu. Nám, přímým
potomkům, jsou i nyní příkladem statečnosti
a právem jsme hrdí na jejich postoje.
Ze zápisů sokolské kroniky můžeme citovat :
František Petrla – od roku 1940 postaven
do čela jednoty Sokol Tuřany jako starosta,
neohrožený vlastenec a bojovník za ideály
Masarykovy a Benešovy, poctivý sokol a dobrý člověk, který se zítřků nedočkal. Byl také
členem podzemní skupiny Obrana národa

v Brně a od června 1939 velitelem vojenské
politické služby Obrana národa skupiny generála Eliáše.
Edmund Gloc – místostarosta, vzdělavatel Sokola Tuřany, příkladný vlastenec, byl
členem podzemní skupiny Obrana národa
v Brně, od července 1939 zaopatřoval zbraně.
Za svou osobní statečnost oba po válce obdrželi vyznamenání Československý válečný
kříž 1939 In Memoriam od presidenta republiky Dr.Edvarda Beneše.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Jitka Široká

Poznámka redakce. Vzhledem k tomu, že autorka příspěvku odmítla autorizovat redakčně upravenou verzi, dovoluje si redakční komise doplnit informace a opravit některé
věcné chyby. Říšským protektorem v roce 1941 nebyl Reinhard Heydrich, ale Konstantin von Neurath, Heydrich byl zastupujícím říšským protektorem. František Petrla i Edmund
Gloc byli transportováni do Osvětimi jako političtí vězni (kategorie RU – Rückkehr unerwünscht, návrat nežádoucí), určení k otrockým pracím. Sídlem Moravského zemského
velitelství gestapa byla Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Kounicovy koleje byly od roku 1940 využívány jako věznice, později i jako popraviště.
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Slavnostní setkání na radnici
Nedělní odpoledne 26. února 2012 patřilo na tuřanské
radnici dvěma mužům úzce spjatým s naší městskou částí,
válečným letcům RAF, plukovníkovi letectva in memoriam
Arnoštu Jedounkovi, pilotovi 311. československé bombardovací perutě RAF, a plukovníkovi ve výslužbě Emilu
Bočkovi, nositeli Řádu Bílého lva, ke konci války pilotovi
310. československé stíhací perutě RAF. Slavnostní setkání
u příležitosti stého výročí narození Arnošta Jedounka, jež
připadlo právě na tento den, a 89. narozenin Emila Bočka,
které oslavil v sobotu 25. února, uspořádalo občanské sdružení Rosa Turzanensis ve spolupráci s městskou částí Brno-Tuřany. Součástí setkání byla i malá výstava dokumentů
a fotografií vážících se k československým válečným letcům
RAF z tuřanské farnosti.
Nejvýznamnějším hostem byl tuřanský rodák Emil Boček,
z Ochozu u Brna přijel syn Arnošta Jedounka. Přítomni byli
rodinní příslušníci účastníků II. československého zahraničního odboje v letech 1939 až 1945 z tuřanské farnosti. Pozvání na slavnost přijali také zástupce 22. základny letectva
Náměšť nad Oslavou nadporučík Pavel Staněk, předseda
Československé obce legionářské Brno 2 Bohuslav Páral,
členové Klubu vojenské historie „Pětačtyřicítka“ Brno a KVH
276th Sqdn. (reenacted) RAF, o. s., v dobových uniformách,
a další hosté.
Na úvod setkání zazněla československá státní hymna,
poté hosty za občanské sdružení Rosa Turzanensis přivítala Lucie Žáková a za městskou část starosta Aleš Jakubec.
S krátkou, ale emotivní zdravicí vystoupil nadporučík Pavel
Staněk, který zmínil vztah letky, jejímž je velitelem, k 311.
československé bombardovací peruti RAF. Následovalo seznámení s pohnutými osudy obou válečných letců nejen
během druhé světové války, ale i v letech následujících.
Poté byla plukovníku ve výslužbě Emilu Bočkovi předána
kytice k životnímu výročí, což se neobešlo bez slz dojetí.
V další části oficiálního programu promluvil za Československou obec legionářskou Bohuslav Páral. Miroslav
Kopecký, jeden z autorů publikací o osudech příslušníků
zahraničního odboje z tuřanské farnosti, uvedl další skutečnosti, které se s osobami Arnošta Jedounka a Emila Bočka
pojí. Připomněl pojmenování ulice Jedounkovy v městské
části Brno-Tuřany, které schválilo Zastupitelstvo města Brna
22. června 2010. Ulice spojuje Prateckou a areál Aeroklubu na Karkulínově ulici. Zmínil se o propůjčení Řádu Bílého lva vojenské skupiny, III. třídy, jenž obdržel Emil Boček
jako jeden z posledních žijících válečných veteránů druhé
světové války. Prezident republiky mu jej 28. října 2010 propůjčil „Za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu
a vynikající bojovou činnost.“ Skromný oslavenec měl řád
v kapse, ale nakonec si ho nechal připnout na hruď, což přítomní ocenili potleskem. Dlužno dodat, že jeden z nejkrásnějších řádů na světě Emilu Bočkovi na hrudi velmi slušel.
V úvodu neoficiální části přítomní připili Emilu Bočkovi
na zdraví a pak už následovala neformální a velmi srdečná
část setkání. Připravené malé pohoštění přišlo vhod všem
přítomným. K dobré náladě přispěli „Muzikanti z ulice“, kteří
svým vynikajícím hudebním vystoupením všechny zaujali.
Akce proběhla v příjemné atmosféře a stala se milou
společenskou oslavou stého výročí narození dalšího z příslušníků československého letectva z tuřanské farnosti působícího v řadách britského Královského letectva ve druhé
světové válce.

Arnošt Jedounek

Emil Boček

Foto Jiří Vašíček.

Lucie Žáková
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Informace petičního výboru občanů Holásek a Občanského sdružení Holásky
V srpnu minulého roku jsme na úřadu MČ
Brno-Tuřany jednali se starostou o návrhu
zadání regulačního plánu (dále RP) pro lokalitu Vinohrad, k.ú. Holásky. Zadání navržené Odborem územního plánování a rozvoje
MmB (dále OÚPR) jsme připomínkovali ústně
i písemnou formou, avšak naše připomínky
nebyly vzaty v potaz. RP vypracovaný dle navrženého zadání totiž zafixuje špatně nastavené parametry stávajícího Územního plánu,
což s sebou nese mnoho rizik a negativních
vlivů na životní podmínky Holásek. Naše žádost o zpětvzetí žádosti MČ na vypracování
RP (nabídnuté starostou na schůzce dne 13.
7. 2011) do doby, než bude přijat nový Územní plán města Brna, zůstala bez odpovědi.
Dne 18. 11. 2011 jsme naše připomínky
k zadání RP zaslali též přímo na OÚPR, který RP realizuje. V připomínkách hlavně požadujeme nižší intenzitu využití území a to
do indexu podlažní plochy 0,5 a zohlednění
regulativu B/d/2 podle nové metodiky připravovaného Územního plánu města Brna

(tyto ukazatele určují intenzitu využití území). V neposlední řadě požadujeme posílení
ochrany a respektování blízkosti CHPP Holásecká jezera a jejich ekologické hodnoty a zachování tohoto území jako klidové relaxační
zóny a nikoli pro intenzivní sportovní aktivity.
Podle našich informací zadání RP připomínkovala i další občanská sdružení z naší
MČ: OS Vlastníci za charakter Holásek (reprezentující vlastníky více než 25% plochy lokality Vinohrad) i OS Čisté Tuřany. OS Vlastníci
za charakter Holásek navíc požádalo OÚPR
o snížení IPP v lokalitě Vinohrad z 0,7 na původních 0,5 (IPP byl v roce 2009 navýšen
na žádost developerské firmy, která vlastní
cca 10% plochy lokality). OÚPR však žádost
dne 29. 11. 2011 zamítl s tím, že situace bude
řešena pořízením Regulačního plánu, který
„bude ve výsledku dílem vzájemné dohody
všech zainteresovaných“.
Dne 23. 1. 2012 jsme na OÚPR i na MČ zaslali žádosti o informace, v jaké fázi se vypracování Regulačního plánu nachází a jak bylo

RESTAURACE ORLOVNA
Vás zve dne 25. 3. 2012
na pohádku Pec nám
spadla v podání herců
dětského divadla Radost.

s našimi připomínkami naloženo.
Dne 2. 12. 2011 jsme podali na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
podněty k návrhu zadání nové studie na revitalizaci Holáseckých jezer. Tyto podklady
byly zapracovány do souhrnného zadání pro
vypracování nové projektové dokumentace,
která umožní získání finanční dotace z Operačního programu životní prostředí z finanční
podporou Evropské unie. V současné době
probíhá projednávání zadání na úrovni Rady
a Zastupitelstva Magistrátu města Brna.
V rámci probíhajícího Územního řízení
o umístění stavby Technická infrastruktura v lokalitě U potoka sdělil Odbor stavební
a technický úřadu MČ dne 11. 1. 2012 veřejnou vyhláškou účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k doplněným podkladům. Dle
informace od Ing. Jitky Gallové lze vydání
územního řízení očekávat do konce ledna.
za Petiční výbor a OS Holásky
Hana Dombrovská a Vladimír Skácel

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební
(menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839.
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu.
Dohoda jistá, tel.: 776 809 213.
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ (větší i menší i ve špatném stavu).
Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.

www.restauraceorlovna.cz
PO − ČT:
PÁ:
SO:
NE:

11. 00 − 23.00 hod.
11. 00 − 24.00 hod.
12. 00 − 24.00 hod.
12. 00 − 23.00 hod.

• DENNÍ MENU
• HOTOVÁ JÍDLA
• SPECIALITY NA GRILU
• PEČENÁ KOLENA A ŽEBRA
• Venkovní zahrádka
s detským hrištem a grilem
• Nekurácký salónek
• V objektu Orlovny sauna

Rolencova 93, Brno-Tuřany 620 00, tel: 776 187 565, 604 433 601
www.restauraceorlovna.cz, info@restauraceorlovna.cz
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Tělovýchovná jednota Holásky
Rok 2011 jsme i přes různé problémy tento
rok ukončili jak z pohledu cvičících a saunařů,
tak z pohledu návštěvníků restaurace, dobře.
Pevně věříme, že rok 2012 bude probíhat podle
našich plánů a představ. I nadále se budeme
snažit o dobrou spolupráci s MČ Brno-Tuřany,
mateřskými školami, s důchodci z Tuřan a Chrlic, zkrátka se všemi, kteří budou mít zájem nejen cvičit, ale třeba i pořádat akce na orlovně
nebo v restauraci. Především bychom uvítali
větší zájem seniorů o zábavy pořádané oběma
kluby. To ale neznamená, že o mládež nebo
další příznivce zájem nemáme, rádi vyjdeme
vstříc všemožným nápadům a iniciativám.
Všechna cvičení probíhají dle rozvrhu, stále
je možnost přihlásit se u jednotlivých vedoucích cvičení a přijít udělat něco pro své zdraví.
Srdečně zveme na pondělní odpolední cvičení
s dětmi v pondělí i cvičitelka zumby uvítá další
zájemkyně. Kulturisté mají, jak říkají, plno, ale určitě se hodina, den pro další zájemce ještě najde.
Stolním tenistům skončila první půle mistrovských soutěží. Pět našich družstev je
na tom docela dobře a pravděpodobně se
ve svých soutěžích udrží. Jen naše C družstvo
v městské soutěži I. je v pásmu sestupu: ztratili
ze základní sestavy dva hráče, které zastoupili náhradníci, a celé družstvo se určitě pokusí
o záchranu v soutěži. Družstvo žáků je zatím
na druhém místě a bojuje o první příčku.
Jako každoročně, i v loňském roce jsme pořádali vánoční turnaj.

25. prosince 2011 zápolili žáci, jejich klání
dopadlo takto:
1. Vítězslav Vysloužil, 2. Radim Bišof, 3. Eduard Schockherr, 4. Dan Zbořil, 5. Milan Klement
a 6. Pavel Bišof.
26. prosince 2011, se utkali dospělí. Opět
uvádíme umístění:
1. René Klimeš, 2. Martin Javůrek, 3. Petr Tvarůžek 4. Stanislav Schlinger, 5. Martin Šelc.
Turnaje se zúčastnilo celkem 18 dospělých
hráčů a všichni se shodli na tom, že se v této
tradici bude pokračovat.
Do druhé půle mistrovských soutěží přejeme všem hodně zdraví a sportovních úspěchů.
V prosincovém čísle Listů jsme hovořili
o rozšíření saunovacích dnů o sobotu, kdy
by sauna fungovala jako společná pro ženy
i muže. Pro malý zájem tomuto slibu nemůžeme dostát. Je tedy na Vás, přátelé a příznivci
této relaxace, přihlásit se u Ilony Struhařové
(telefon č. 606100877) a domluvit si termín,
kdy chcete saunu navštívit. TJ Holásky i saunaři se na Vás těší.
V lednu se uskutečnil společenský ples TJ
Holásky a následující den i dětský maškarní
bál. Obě zábavy se vydařily, co do účasti to vyhrála s převahou dětská merenda. Všem, kteří
nám pomohli (AGRO-ABT Tuřany, pan Vít, Coca
Cola, manželé Lengálovi, paní Kubíčková, kapela pana Štěpána a další) obě akce uskutečnit, děkujeme a věříme, že se za rok na Orlovně
opět uvidíme.

Následující pondělí jsme uvítali na orlovně
děti z mateřských škol ze Dvorsk a Tuřan při divadelním představení, které zorganizoval náš
nový nájemce pan Matula. Akce se vydařila
a 25. března pozveme děti na další divadelní
představení určené speciálně pro ně.
Všem našim hráčům, cvičencům a příznivcům přejeme do následujících dnů a měsíců
hodně zdraví a pohody a někdy při akcích
na orlovně nashledanou.
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA IVANA

vám nabízí:
Kadeřnictví DÁMSKÉ: pondělí až pátek od 8 do 19 hodin
Kadeřnictví PÁNSKÉ A DĚTSKÉ: pondělí a pátek od 13 do 19 hodin

KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA: na objednávku, tel: 605 541 837
PERMANENTNÍ MAKE UP: na objednávku, tel: 777 086 915
RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ A LYMFATICKÉ MASÁŽE: každou sudou
středu, objednávky na tel: 545 219 094
PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO: dle stávající nabídky
Najdete nás na ulici Tuřanská 55, Brno-Tuřany. Pro objednání volejte:
545 219 094 nebo 606 882 314
Těšíme se na Vás!

   
   

■
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tepelná a zvuková izolace
rekonstrukce
novostavby
strechy
stropy a steny

w w w. fouk a n a i zol a ce br no . cz

MALBY 14,- Kč/m2
nátěry dveří 350,- Kč/kus,
nátěry radiátorů, oken,
fasád, nábytku, aj.
Tel: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz
Platba hotově = SLEVA 250,-Kč!

Prodám případně
pronajmu garáž
v osobním
vlastnictví, 27 m2
na ulici Jahodová.
Tel: 603 421 736
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