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OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 800. VÝROČÍ V TUŘANECH
Ještě jednou se vracíme k 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech, tentokrát již jen ve fotografiích z ukončených
oslav. Snad se Vám líbily alespoň jako nám.
redakční rada
Slavnostní otevření kulturně společenského centra na
radnici slovem provázela redaktorka Českého rozhlasu
PhDr. Marcela Vandrová. Přivítala zde oficiální hosty,
kterými byli (zleva) senátor Rostislav Slavotínek, poslanci parlamentu Petr Pleva a Dana Filipi a europoslanec Petr Duchoň.
Hejtman JMK Stanislav Juránek se zúčastnil sobotní
mše, jednotlivých akcí se zúčastnili i představitelé
okolních obcí, naši zastupitelé, pan farář Pavlů a Sedláček, zástupci Sboru dobrovolných hasičů Brno - Holásky a Brno - Brněnské Ivanovice.

Stříhání pásky při otevření kulturně společenského centra

Výstava k 800. výročí Tuřan bude otevřena každý
čtvrtek od 11 - 18 hodin.
Pamětní listy byly předány těmto občanům naší MČ:
(zleva) Jan Bartl, Mgr. Ladislav Němec, Jan Jochman,
Josef Fröml, Josef Sámek, Marie Hlavoňová.
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VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZMČ A RMČ
Rada na 43. schůzi dne 14. 5. 2008:
schválila:
- poskytnutí dotací ve výši 35 000 Kč TJ
Holásky na provoz, údržbu, opravu kanalizace, ve výši 10 000 Kč ZO Českého
zahrádkář. svazu na vymalování interiéru,
opravy a nátěr oken budovy pálenice,
- provedení stavební části díla „Odvětrání
soc. zařízení MŠ Holásecká“ firmou
DIRS Brno za cenu 13 386 Kč,
- uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice v Br. Ivanovicích
a pasportu stavby s Ing. Haraštou, CSc. za
cenu 19 933 Kč,
- uzavření smlouvy s firmou Schenk –
sportovní plochy, Brno na opravu podlahy
tělocvičny v ZŠ Měšťanská v ceně
452 200 Kč,
- nutné provedení geodetického zaměření
budovy ZŠ Měšťanská firmou Geomark
s.r.o. v ceně 4 998 Kč.
Rada na 44. schůzi dne 28. 5. 2008:
schválila:
- poskytnutí dotací ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování
P. Marie na opravu kostela (fasády, venkovní zdi, topení), ve výši 10 000 Kč TJ
Brno-Dvorska na zajištění akce „Hody
Dvorska“, ve výši 2 000 Kč SK Tuřany na
zajištění akce Mezinárodní turnaj
v kopané pro kategorii starší přípravka,
- přijetí věcného daru (cukrovinky) v hodnotě 4 000 Kč od spol. Makro Cash &
Carry ČR na Dětský den,
- zastavení odběru odpadů ve sběrných
střediscích od podnikatelů v pátek a sobotu z důvodu zvýšení kapacity pro občany,
- nákup a instalaci odpadkových košů
v parku na Revoluční.
Rada na 45. schůzi dne 11. 6. 2008:
schválila:
- provedení opravy chodníku v ulici Na
návsi a Tuřanské náměstí společností
FISTAV, s.r.o. za cenu 20 084 Kč,
- dodávku a výměnu oken v MŠ Zapletalova společností VOKNO s.r.o. za cenu
733 868 Kč,
- provedení geodetického zaměření spojovacího krčku budovy ZŠ Požární 1 a přístavby výtahu radnice MČ za 10 000 Kč,
- Pravidla pro poskytování veřejné finanční
podpory městskou částí Brno-Tuřany na
podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti,
- Pravidla pro používání varovného informačního systému VISO k hlášení komerčního charakteru,
neschválila:
- snížení úhrady neinvestičních výdajů ZŠ
na žáky z obce Prace navštěvující ve šk.
roce 2007/2008 ZŠ Měšťanská 21,

Rada na 46. schůzi dne 25. 6. 2008:
schválila:
- poskytnutí veřejné finanční podpory ve
výši 4 600 Kč ZO ČSOP Narcis na výrobu a rozmístění hnízdních budek a na
propagaci činnosti související s ochranou
životního prostředí,
- 20% snížení nájemného ve III. čtvrtletí
2008 nájemcům zdravotního střediska
z důvodu ztíženého užívání způsobeného
výstavbou komunikací v areálu střediska.
Rada na 47. schůzi dne 9. 7. 2008:
schválila:
- poskytnutí veřejné finanční podpory ve
výši 10 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na zajištění tradičních
Bartolomějských hodů 2008,
- provedení opravy střechy přístřešku SDH
Brno-Holásky na hřišti V Pískách za cenu
39 985 Kč,
- nabídku Ing. Harašty, CSc. na zpracování
projektové dok. stav. úprav budovy MŠ U
Lípy Svobody 3 za cenu 78 540 Kč,
pověřila:
- starostu jednáním ve věci urgentního
řešení dopravní situace na ul. Sokolnická,
opravy vozovky na Tuř. nám. č. 2 a 2a,
propadlé vozovky na ul. Hanácká (před
zastávkou MHD) a možnosti vybudování
odstavných pásů pro vozidla na ul. Karkulínova (u oplocení sportovního areálu),
ukládá ÚMČ:
- požádat Odbor investiční MMB o zahájení přípravných prací na zpracování investičního záměru na rekonstrukci koupaliště
v Tuřanech.
Rada na 48. schůzi dne 23. 7. 2008:
schválila:
- zvýšení nájemného z bytu dle zák. č.
107/2006 Sb. s účinností od 1.1.2009 pro
byt na Tuř. Nám č. 1 na 40 Kč/m2/měsíc
a pro byty na Pastevní 1 na 51
Kč/m2/měsíc,
- zhotovení a montáž nábytku do společenského centra radnice spol. Truhlářství M.
Pernes za cenu 177 310 Kč,
- schválila provedení restaurátorské obnovy
dvou procesních korouhví v kapličce na
ul. Jahodová Karolínou Pirklovou za cenu
69 250 Kč.
ukládá ÚMČ:
- požádat Odbor dopravy MMB o instalaci
svodidel na ul. Sokolnická před č. 65–73.
Rada na 49. schůzi dne 6. 8. 2008:
schválila:
- poskytnutí veřejné finanční podpory ve
výši 3 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů
Br. Ivanovice na zajištění Dne pro děti,
- poskytnutí veřejné finanční podpory ve
výši 10 000 Kč Svazu skautů a skautek
ČR – 93 odd. Brno-Tuřany na zajištění
letního skautského táboru,

- pomístní název Dunávka pro potok protékající k. ú. Dvorska pro Katastrální úřad
JMK.

Rada na 50. schůzi dne 20. 8. 2008:
schválila:
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 110 000 Kč z rozpočtu Jihomor. kraje na výstroj a výzbroj požárních jednotek,
- poskytnutí veřejné finanční podpory ve
výši 6 000 Kč SK Tuřany na zajištění mezinárodního turnaje v kopané pro kategorie mladší přípravky,
- provedení opravy vjezdu do Husova sboru
na ul. Karkulínova spol. s r. o. KODASTAV za cenu 13 332 Kč,
- provedení opravy střechy ZŠ Dvorecká
firmou Marek Trnka za cenu 28 441 Kč,
- vybudování přechodu pro chodce na ul.
Sokolnická spol. Přemysl Veselý s.r.o. za
cenu 70 364 Kč,
- provedení úpravy průjezdu radnice spol.
DIRS Brno s.r.o. za cenu 54 482 Kč,
- provedení úpravy dvora radnice spol.
KODASTAV s.r.o. za cenu 83 977 Kč.
Rada na 51. schůzi dne 3. 9. 2008:
schválila:
- uzavření dohody s obcí Suchohrdly o
úhradě podílu neinvestičních výdajů ZŠ
Měšťanská ve šk. roce 2007/2008 na 1
žáka této obce,
- provedení výměny plotu v MŠ U Lípy
Svobody spol. KODASTAV s.r.o. za
44 313 Kč.
Zastupitelstvo na 12. schůzi
dne 26. 6. 2008:
nesouhlasilo:
- s návrhem obecně závazné vyhlášky
města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a požaduje po Zastupitelstvu m. Brna možnost
osvobození od daně z nemovitostí za zemědělské pozemky,
- s komunikačním propojením bytové zástavby Žlíbky – Ovčírny v k.ú. Chrlice do
ulice Chrlické a souhlasí s návrhem na
změnu ÚPmB spočívajícím v komunikačním napojení na obchvat Tuřan.
Zastupitelstvo na 13. schůzi
dne 28. 8. 2008:
schválilo:
- návrh rozpočtového výhledu MČ na léta
2010-2019,
uložilo starostovi:
- zajistit prověření celkové zátěže MČ
provozem letiště a možností získání kompenzací z vlivu provozu letiště,
- pravidelně informovat na každém zasedání ZMČ o průběhu přípravy realizace obchvatu Tuřan.
VÍCE NA WWW.TURANY.CZ

Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany se bude konat
30. 10. 2008 v 18.00 h v prostorách radnice.
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Své CD Ohlédnutí zde pokřtili i „Brněnští gajdoši“ se
zpěvákem Slávkem Polákem.

Křest kalendáře panem arch. Krumlem

Kalendář a CD Ohlédnutí je možno si ještě zakoupit na výstavně a v úřední dny na podatelně ÚMČ, kde je možno také si
objednat DVD „Hody a vostatky“ promítané při oslavách.

Na zájem si nemohli stěžovat aktéři „tradiční zabíjačky“.

Průvod krojovaných

Fotografie: R. Vondra, I. Kolečková

V pátek při ochutnávce vína byl vyhlášen vítěz v soutěži „O nejlepší tuřanský koláč“. Soutěže se zúčastnilo celkem 15
pekařek. Vítězem se, bohužel pro nás „tuřaňáky“, stal kolektiv „hasiček“ s Brněnských Ivanovic v čele s paní Jandovou.

Poděkování patří všem uvedeným sponzorům, za jejichž přispění se tyto oslavy mohly zorganizovat, ale i
všem nejmenovaným jednotlivcům, bez jejichž pomoci bychom my ostatní nemohli strávit pěkné chvíle při
oslavách.
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Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
pátek 17. října 2008
sobota 18. října 2008
Volební okrsky MČ Brno – Tuřany:
Okrsek č. 341 Brněnské Ivanovice
Okrsek č. 342 Holásky
Okrsek č. 343 Tuřany
Okrsek č. 344 Tuřany
Okrsek č. 345 Dvorska

od 14.00 hod. – 22.00 hod.
od 8.00 hod. – 14.00 hod.
ZŠ Měšťanská 21 – jídelna
ZŠ Požární 1
ÚMČ Tuřanské nám. 1
ÚMČ Tuřanské nám. 1
MŠ Zapletalova 67

Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat úřad městské části a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Něco z oblasti skládek a sběrných středisek odpadů
Všichni občané naší městské části mají
možnost užívat služby, které poskytují
sběrná střediska odpadů, ale pouze
v jejich provozní době a pouze za účelem,
ke kterému jsou tato sběrná střediska
zřízena, tj. k odkládání odpadů nebo vyřazených zařízení.
Časté jsou však případy, kdy je před
sběrným střediskem založena skládka,
někdy i velkého rozsahu. Nejenže se lidé,
kteří odkládají odpad před sběrným střediskem, vystavují nebezpečí uložení nemalé pokuty za zakládání skládky, ale
úklid těchto skládek a také časté opravy
poškozeného zařízení sběrných středisek
odpadů, na kterých se naše městská část
finančně také podílí, nás stojí nemalé
peníze, které by mohly být využity mnohem účelněji. Kromě toho může dojít i
k tomu, že díky několika neukázněným
občanům budou tato střediska v budoucnu
zavřena.
Tato skutečnost je o to nepochopitel-

nější, že občané mohou odevzdat téměř
všechny odpady – snad kromě stavebního
odpadu a pneumatik - ve sběrných střediscích bezplatně.
Prosíme proto každého, kdo zaznamená jakékoliv podezřelé konání - ať už ve
věci ukládání odpadů před bránu, tak i
nepovolený pohyb v areálu sběrných
středisek v době mimo provoz – ať neprodleně uvědomí Městskou policii na
bezplatné tel. lince 156.
V této souvislosti bychom Vás chtěli
informovat, že na úklid černých skládek
v naší městské části bylo v loňském roce
vynaloženo asi 120 tis. Kč, v letošním
roce je to už zatím něco málo přes 87 tis.
Kč.
Tato částka není jistě zanedbatelná a
skládek, které doslova hyzdí naši městskou část, stále přibývá a jejich složení je
leckdy kuriózní. Například pytle se shnilým masem, které někdo odhodil uprostřed polní cesty .

NABÍZÍM PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO
ARIEL
ARIEL
SILAN
CALGONIT
PERSIL
PERSIL

– prací prášek universal na bílé i barevné 15 kg
– tekutý prací prostředek na bílé i barevné 5 l
– aviváž 8 druhů vůní 1,5 l (míchání až na 6 l)
– tablety do myčky (vše v 1)
– prací prášek universal 14 kg
– tekutý prací prostředek 4,5 l

1 050 Kč
450 Kč
100 Kč
350 Kč
1 100 Kč
450 Kč

Ivana Zavadilová, mobil: 606 882 314
Koupit lze v Kadeřnictví Ivana, Tuřanská 55, Brno-Tuřany, po–pá 7 – 19 h
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Provozní doba
sběrných středisek odpadů
Sběrné středisko na ul. Malinská:
PO:
zavřeno
14.00-18.00 h
ÚT-PÁ:8.00-12.00 h 12.30-16.30 h
SO:
9.00-12.00 h 12.30-16.30 h
NE:
zavřeno
zavřeno
telefon: 545 232 638
Sběrné středisko na ul. Sladovnická:
PO:
zavřeno
13.30-16.30 h
ÚT:
8.00-12.00 h 12.30-16.30 h
ST:
9.30-12.00 h 12.30-18.00 h
ČT-SO: 8.00-12.00 h 12.30-16.30 h
NE:
zavřeno
zavřeno
telefon: 545 232 634

K čemu slouží barevné plastové
kontejnery?
Jistě jste si všimli, že počet míst, na
kterých jsou umístěny barevné plastové
kontejnery, se v naší městské části
v poslední době rozrostl. Možná ale někdo neví, k čemu tyto kontejnery slouží.
Jde o kontejnery na tříděný odpad a na
každém kontejneru je vyznačeno, jaký
odpad do něj lze ukládat.
Možná si řeknete, že je to zcela jasné.
Bohužel to asi není jasné úplně všem,
protože jak jinak si vysvětlit, že v těchto
kontejnerech se vyskytují odpady typu
odpadu komunálního, stavebního nebo
odpadu ze zahrad? Máme obavy, že pokud tato situace bude přetrvávat, můžeme
se dočkat toho, že kontejnery na tříděný
odpad budou z naší městské části postupně mizet, což bude velmi nepříjemné pro
tu početnější část našich obyvatel, kteří
k třídění odpadu přistupují zodpovědně a
plastové
kontejnery
jim vyhovují
z hlediska jejich dostupnosti.

Upozornění pro majitele
předzahrádek
Žádáme všechny majitele předzahrádek, které sousedí s chodníky, aby byli
vůči svým spoluobčanům ohleduplní
a nenechávali keře a stromky, které na
předzahrádce pěstují, přesahovat přes
plot. Kolemjdoucí pak musí často uhýbat
před dřevinami, které zasahují na chodníky, někdy dochází k poškození jejich
oděvů a v krajním případě může dojít
i k jejich poranění. Je proto bezpodmínečně nutné, aby byla vždy zachována
nejen celá šířka chodníku, ale i tzv. podchodná výška, která je 2,5 m nad zemí.
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Poděkování MŠ
Děkujeme Honebnímu společenstvu
Tuřany za finanční dar, ze kterého budou
zakoupeny hračky a sportovní potřeby pro
děti.

Prázdniny spojené s odpočinkem
nemusí být vždy samozřejmostí. Platí to jistě o žácích, vesměs i o učitelích.
V tuřanské základní škole se však za poslední 4 roky o prázdninách intenzivně pracuje. Rekonstrukce budovy Dvorecká 4, poté Požární 1. Vloni proběhla na Měšťanské
výstavba opěrné zdi u školní jídelny a bylo zbudováno nové kryté schodiště do suterénu (skladů a vzduchotechniky).
Letos se na Měšťanské připravovali na nástup nových fotbalových tříd. Přibudou
žáci – a i když škola kapacitně vyhovuje, bylo třeba provést řadu změn. Vždyť nárůst
tříd znamená také více učitelů a zvýšené nároky na provoz.
Díky vstřícnosti pana starosty ing. Dorazila a paní místostarostky ing. Hrdlíkové se
podařilo během prázdninových měsíců zrealizovat vnitřní úpravy v interiéru školy.
Učitelé uvolnili sborovnu pro 5.A a „přestěhovali“ své pracovní stoly do kabinetů po
celé budově. Bylo třeba vybudovat nová zázemí pro učební pomůcky do odborných
předmětů, neboť učebna fyziky a laboratoř chemie se změnily v kmenovou třídu.
Odborné učebny výpočetní techniky, cizích jazyků, výtvarné a hudební výchovy však
ve 3. patře zůstaly. Bylo nutno vybudovat také novou síť pro telefonní služby, které
od srpna spojují bezplatnými hovory všechny 3 školní budovy (nová telefonní čísla
budou mít žáci zapsaná v žákovských knížkách a již nyní jsou umístěna na webových
stránkách školy).
Na tom, že učitelé a žáci vstoupí již do hotového, má zásluhu především školník
pan Petr Kadlec, který ve škole pracoval i ve svém osobním čase, aby vše „stihl“.
Dále patří dík všem uklízečkám - paní Švábové, Švédové a Veselé, jejichž práce byla
často nekončící. Do stavebních a úklidových prací se však zapojily i paní ekonomka
a mzdová účetní.
Během července proběhla ve školní tělocvičně dlouho plánovaná rekonstrukce
podlahy. Odborná firma ukončila svou práci včas, ale náročný úklid i nastěhování
všeho nářadí opět zbylo na pana školníka, kterému velice ochotně pomáhali manželé
Dvořákovi z Vyšehradské ulice spolu se svými rodiči (Dohnalovými). S úpravou
podlah v bývalých odborných učebnách velice ochotně vypomohl pan Petr Waidhofer. Firma pana Jiřího Pecáka bez nároků na odměnu demontovala velký fyzikální
stůl, zastaralé vedení plynu a pomohla s úpravou topení v tělocvičně. Vše probíhalo
operativně, rychle a všem výše jmenovaným patří obrovský dík ředitelky školy.
Vedení radnice pomohlo škole také rozpočtovým opatřením (schváleným zastupitelstvem) na nákup nového polohovatelného nábytku do tříd. Dovybaveny byly obě
budovy Dvorecká i Požární, na Měšťanské však zbývá ještě vyměnit nábytek v pěti
třídách. Na ten si však budou muset žáci ještě počkat – nejméně do příštího roku.
Z přidělených financí byl do školy pořízen také nový moderní server, bez něhož by
stěží mohly fungovat internetové služby. Slabinou vybavenosti školy zůstává pouze 1
učebna s výpočetní technikou (16 počítačů). Je to vskutku málo na počet 470 žáků,
ale záměrem vedení školy je během příštího roku vybavit ještě jednu učebnu. Objevuje se naděje, že sponzorsky vypomohou i rodiče nejen fotbalistů, ale i našich místních dětí.
Pozitivní na prázdninových úpravách školy je i skutečnost, že se podařilo propojením dvou kabinetů ve 3. patře vybudovat novou menší učebnu vhodnou pro skupinovou výuku osobnostně dramatické výchovy. Jde o netradiční způsob výuky, kdy
žáci nesedí v lavicích, ale na koberci. Bezbariérová plocha umožní lépe zvládat výukové metody potřebné pro osvojení principů tolerance, kamarádství, respektu druhých, sebeovládání atd. Navíc tyto prostory budou také v odpoledních hodinách
využívány HŠ Yamaha, což přinese škole návrat finančních prostředků.
Všem, kdo se zapojili do příprav na nový školní rok, děkuje ředitelka školy Božena
Küfhaberová

Magda Brázdová, MŠ v Aleji 2

Jménem dětí naší mateřské školy bychom chtěli poděkovat za finanční dary od
paní Rafajové na zakoupení nového CD
přehrávače do třídy Zajíčků, od paní Dryskové na pořízení dárků na rozloučenou pro
předškoláky, od pana Vaněrky na zakoupení stále potřebného výtvarného materiálu. Rovněž děkujeme Honebnímu společenstvu Tuřany za finanční dar na zakoupení nových hraček.
Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ Holásecká 11

Mateřská škola U Lípy Svobody 3 děkuje Honebnímu společenstvu Tuřany za
finanční dar pro děti, paní Bělouškové za
ušití stejnokrojů (pasování školáků), panu
Matouškovi za bezplatnou opravu a vyčištění odpadů dětských umyvadel, Dobrovolnému sboru hasičů Brněnské Ivanovice,
zastoupenému paní Jandovou, za oslavu
MDD, sportovní a soutěžní odpoledne,
paní Pustinové, Gallové a Brtníkové za
dárky pro děti.
Marie Přichystalová, ředitelka MŠ

Děkujeme Honebnímu společenstvu
Tuřany za finanční dar, který věnovalo
naší MŠ. Tento dar bude pro děti použit
k oslavě Vánoc 2008. Děkujeme také panu
Jurčákovi za nafukovací bazén na školní
zahradu, panu Vymazalovi za sladkosti pro
děti, panu Kadlecovi z Pneuservisu
v Ořechově za otočnou židli do třídy.
Táňa Šeinerová, MŠ Zapletalova 67

Poděkování ZŠ
Ředitelka Základní školy Brno-Tuřany,
Měšťanská 21 děkuje zaměstnancům firmy
pana Jiřího Pecáka za ochotu a vstřícnost,
kterou projevili při nezbytných provozních
úpravách ve škole v rámci přípravy na
provoz s rozšířenou sportovní výukou.
Nezištně, rychle a bez nároků na odměnu
pomohli jednak při rekonstrukci nové
podlahy v tělocvičně, ale také při úpravě
tříd pro fotbalisty.
PhDr. Božena Küfhaberová, ředitelka ZŠ

Kosmetika v Tuřanech
na zdravotním středisku

PEDIKÚRA U VÁS DOMA
tel. 724 05 88 20

www.kosmetika-turany.cz
5
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HODY V BRNĚNSKÝCH IVANOVICÍCH
V sobotu 21. června 2008 se v Brněnských Ivanovicích uskutečnily více jak po 34 letech hody. Při plánování této akce se
názory členů SDH různily. Největší obavy plynuly z potřeby
nejzákladnějších finančních prostředků na zapůjčení krojů, hudby
a stanu, které bylo nutné zabezpečit. Kroje - protože se
v Ivanovicích nedochovaly a stan - protože nemáme sál. Nakonec
se vše díky pomoci sponzorů a Městské části Brno – Tuřany
povedlo.
Nápad, který se zrodil někdy na podzim, bylo potřeba důkladně naplánovat. Nikdo z nás si předešlé hody nepamatoval
a tak abychom se vyhnuly porovnávání, že něco má být takhle
a něco jinak, zvolili jsme „Netradiční hasičské hody“. Prioritou
bylo neurazit tradici v okolí a neutrhnout si ostudu.
Důležité bylo vybrat místo konání a tak po delší době a návštěvě několika lokalit napadlo naši Jaruš udělat hody v areálu
sdružení Práh. Paní ředitelka
dr. B. Veškrnová nám ochotně vyhověla. A tak se objednaly kroje, hudba a přípravy
započaly. Velmi důležité
bylo oslovit osoby, které
budou ochotny jít v krojích.
Krojovaných párů se nakonec
sešlo
celkem
11
v kombinaci svobodné páry a
ženáči. A abych nezapomněla, v krojích byly i děti, které
nám pěkně tančily a zpívaly.
Od dubna se páry pravidelně
každou
neděli
scházely
v hasičce v Br. Ivanovicích a
nacvičovaly zahajovací pochod a valčík.
V červnu vrcholily veškeré přípravy a konečně přišel poslední týden před konáním hodů.
V neděli se trénovalo naposledy celé zahájení a písničky. Následoval úklid zbrojnice, příprava mašliček na rozmarýny a fábory
na máju, uvázání věnce pod máju a konečně dovezení a příprava
máje. V pátek pak společné pečení hodových koláčů a postavení
máje, nazdobení vozíku na vínko a práva. V pátek bylo také potřeba vše připravit ve dvoře Práhu, kde se hody konaly.
V podvečerních hodinách se krojované páry rozběhly po obci, aby

pozvaly naše spoluobčany na sobotní průvod a hodovou zábavu.
Sobota nás poctila slunečným počasím, proběhly poslední
úpravy a už se krojované páry sešly před hasičskou zbrojnicí, aby
společně odešly ke kapli Panny Marie, kde pan farář Luboš Pavlů
požehnal našim hodům. Průvod po vyzvednutí stárek – a měli
jsme netradiční hody, proto byla stárka svobodná a stárka vdaná prošel stanovenou trasu a došlo i na žádání práva u pana starosty
ing. Dorazila. Krojovaní při svých zastávkách zvali přihlížející do
kola k tanci a pohostili je dobrým vínkem ze Strachotína a koláčky. Po průvodu následoval odpolední taneček a večer hodová
zábava. K tanci i poslechu nám hrála kapela Zlaťanka z Vinohrad
pod vedením J. Krakovského. K naší velké radosti se vydařila
i večerní hodová zábava, na kterou se přišla pobavit podstatná část
občanů z Ivanovic .
Poděkování patří všem krojovaným párům a členům Sboru
dobrovolných
hasičů
v Brněnských Ivanovicích V.
Jandovi, J. Matulové, M.
Konrádové, M. Pečínkové,
M. Malcovi, J. Dvořákovi, B.
Trepešové a dalším, kteří se
aktivně podíleli na přípravě a
samotném průběhu hodů a
také našim přátelům, kteří
přiložili ruku k dílu. Dále
pak Městské části BrnoTuřany, Sdružení Práh, fa
LEIS, a.s., fa ZIPP Brno
s.r.o., pekárně Petra Skřivánka, Květinářství Václava
Nekolného, paní Ivě Kolečkové, Vinařství Knápek
Strachotín, Potravinám p.
Daňkové a SDH Holásky.
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat i já za svoji osobu
všem zainteresovaným za ochotu a obětavost, se kterou do tohoto
nápadu šli a nezištně podali pomocnou ruku. Věřte, že i mě potěšil
zájem občanů a že se Netradiční hasičské hody podařily a doufám,
že Ivanovičtí hasiči tak v rámci oslav založení svého sboru uvedli
v život zapomenutou tradici.
Zdeňka Jandová, starostka SDH Br. Ivanovice

OŘECHOVSKÉ DIVADLO opět v Tuřanech!
Komise kulturní, sportovní a VČA ve spolupráci s TJ Sokol Brno-Tuřany pořádá divadelní představení.
Kdy a kde:

8. 11. 2008 na Sokolovně v Tuřanech

Co se bude hrát:

PO VŠEM HOVNO, PO VČELÁCH MED
rozverná komedie hraná v ořechovském nářečí

Tato komedie si vtipným způsobem bere na paškál nejrůznější lidské nectnosti, se kterými se setkáváme
dnes a denně. Pomluva, závist i lidská blbost jsou zpracovány tahem mistrného štětce režiséra a principála
v jedné osobě, který má nezaměnitelný rukopis i cit pro komediální nadsázku s překvapivě vypointovanými
komickými situacemi. V komedii zazní nejedna píseň dokreslující a glosující zajímavou dějovou mozaiku.
Název komedie není žádnou vulgaritou, jak by leckdo očekával. Naopak jde o vtipné lidové rčení, tradující se na moravském venkově již celá staletí.
Srdečně zve Drahomíra Doležalová, předsedkyně komise

6

LISTY 4/2008

BARVY – LAKY – OMÍTKY
TÓNOVACÍ CENTRUM

COLOR MIX
Brno – Holásky, Popelova 43
tel.: 545 233 560, 608 769 666
www.colormix.cz colormix@colormix.cz
Nabízíme:






fasádní a interiérové barvy
laky, lazury, napouštědla
zateplovací systémy
probarvené omítky
antigrafiti
Provádíme:





malířské a natěračské práce
protipožární nátěry
zateplování fasád

Přijďte se poradit, jak si dům zvelebit.
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RESTAURACE
McDONALD´S OLYMPIA
PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA PLNÝ (ČÁSTEČNÝ)
ÚVAZEK I BRIGÁDU. SMĚNY DLE DOMLUVY.
VHODNÉ PRO STUDENTY, MATKY S DĚTMI...
BLIŽŠÍ INFO VÁM RÁDI POSKYTNEME NA ADRESE :
OLYMPIA CENTRUM BRNO, U DÁLNICE 777,
NEBO NA TEL : 602411954.

Kosmetika Ivana Sýkorová
Objednávky dle přání na tel. 737 320 948
Pro zaměstnané i ve večerních hodinách.
10-letá praxe
Vyšehradská 6, Brněnské Ivanovice
Sykorova24@seznam.cz
Nabízím:
-

kompletní ošetření pleti lékařskou kosmetikou
Dr. Beltera
omlazování pleti
depilace teplým voskem
barvení řas, obočí
indická masáž hlavy a šíje
zábaly a masáže proti celulitidě
mikromasáž očního okolí aj.

Jazykové kurzy A, N, I, F, Š, R, P, H
ve škol. roce 2008/2009
JŠ Adispa - Dr. Kozáková
Místo výuky: Anenská 10, 602 00 Brno
Podlipná 19, 620 00 Brno
e-mail: adispa.kozakova@centrum.cz
tel. 608746133
www.adispa.cz
Hledáme ženy jako hospodyně do domácností
naších klientů v Brně a okolí
Požadujeme dobrý vztah k domácím pracím, spolehlivost,
pečlivost, diskrétnost a poctivost.
Nabízíme dobré pracovní i platové podmínky, pracovní
doba 4 – 7 hod. v dopol. hod. – možné i na kratší úvazek.
Vhodné i pro ženy s menšími dětmi, na MD a aktivní důchodkyně. Info: 543 236 040, 775 123 240.
Taktéž nabízíme volná pracovní místa na úklidové práce
v kancelářích a firmách.
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Zahájení III. Ročníku
„Senior-akademie“

Touto líbivou publikací Vás její
autor Přemysl Dížka přenese do
doby, kdy na Tuřanském náměstí
byl rybník a na silnici, po které dnes
projedou tisíce automobilů, se
procházely husy. Uvidíte velikonoce
na návsi v Chrlicích kolem roku
1910, starou školu v Holáskách i
zahradní
altánek
zámečku
v Brněnských Ivanovicích.

Knížku„PROMĚNY STOLETÍ“
je možné zakoupit v prodejně
TŮMA - DOMÁCÍ POTŘEBY
na Tuřanském náměstí
Příjemné zážitky a trochu nostalgie
Vám při listování přeje autor.

9

Odbor prevence Městské policie
Brno připravil v letošním roce již III.
ročník projektu prevence kriminality
„Senior-akademie“, který je organizačně
obdobný jako všeobecně známé
akademie třetího věku. Liší se
vyučovanými tématickými okruhy a
rozsahem vyučovacích hodin. Tematické
okruhy jsou koncipovány jako metodika
k bezpečnému chování seniorů ve
společnosti. Odborní lektoři se zaměřují
na rozpoznání možného nebezpečí a
možnosti,
jak
takové
nebezpečí
eliminovat nebo jak se mu vyhnout.
Maximální důraz je při výuce kladen na
chování možné oběti, které by nemělo
„motivovat“ potencionálního pachatele.
V praxi to znamená naučit se chování,
které
bude
z pohledu
pachatele
antiiniciační.
Absolventi
„Seniorakademie“ obdrží „Osvědčení o
absolvování“ a pro Odbor prevence
Městské policie Brno se stanou
neformálními partnery – „Asistenty
prevence kriminality“.
Následná aktivita a iniciativa
absolventů bude závislá výhradně na
nich samotných
a nebude nijak
direktivně určována. V rámci jejich
dalšího působení v přirozeném prostředí
rodiny,
známých
nebo
přátel
předpokládáme, že jednou ročně budou
organizována setkání absolventů, kde
formou
dvouhodinového
semináře
budou posluchači seznámeni s novými
trendy v oblasti prevence kriminality a
současně se s pracovníky Odboru
prevence podělí o své zkušenosti při své
asistenční a poradenské činnosti.
V průběhu „Senior-akademie“ se
mohu posluchači přihlásit do kurzů
sebeobrany, poskytnutí zdravotnické
pomoci při dopravní nehodě a prevence
internetové kriminality. Dále jsou
připraveny exkurze na Operační
středisko a tunelovou střelnici MP
Brno.
Oficiální
zahájení
„Seniorakademie“ bylo dne 15. 9. 2008
v budově Moravského zemského muzea
v Brně, Zelný trh č. 8, kde se posluchači
budou scházet každé pondělí od 15,00
do 18,00 hodin. Datový rozvrh
vyučovacích dnů, přehled tématických
okruhů a přihlášky k absolvování
„Senior-akademie“ Městské policie
Brno jsou pro zájemce k dispozici
v Preventivně informační místnosti
Městské policie Brno, Zelný trh č. 13
v pracovní dny od 7,30 hod. do 18,30
hod. (tel. 544 252 617).
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SK TUŘANY

TJ Holásky

Z nemalého počtu předprázdninových turnajů, které naše přípravky po mistrácích absolvovaly, rádi vyzdvihujeme jednu
výjimečnou akci na Vysočině. Konala se o víkendu 31.5. – 1.6. a
bojovalo se v ní o mistra ČR ve futsalu. Naši hráči na tomto
halovém turnaji vystupovali pod hlavičkou klubu Tomson STŽ
Brno a dosáhli zde skvělých, medailových výsledků.
V sobotu se v Jihlavě a Třešti představili kluci ze starší přípravky, kteří utvořili jeden tým s 1.FC Brno. Ondra Hepnar, Dan
Sedlák, David Medek, Honza a Prokop Šimečkovi a jejich ostřílení spoluhráči podávali po celý den kvalitní výkony a první
prohru utrpěli až v samém finále s Olympikem Mělník. Bronzové medaile si vykopali hoši z Arsenalu Brtnice.
V neděli pak na palubovku v Třešti vlétla mladší přípravka
SK. Navzdory úzkému kádru se na ní pohybovala suverénně,
s každým soupeřem si poradila a nejen v tuřanském „kotli“ sklízela za svou hru častý potlesk. Jirka Sedlák, Petr Nozar, Kuba
Zbitek, Honza Přichystal, Kuba Musil a Milan Klement se tak na
Den dětí obdarovali zlatým pohárem a titulem mistra republiky.
Jako druzí se umístili futsalisté ze Světlé nad Sázavou a třetí byl
Arsenal Brtnice.

V dnešním příspěvku Vás chci seznámit s činností
v nastávajícím období, s průběhem cvičení, ale i se společenským vyžitím v nové sezóně.
Kulturisté cvičili bez přerušení. Cvičení žen a trénink stolních
tenistů začaly již v srpnu, děti s rodiči cvičí již od září. K cvičení
těchto dětí se přidá cvičení s dětmi od 6 měsíců věku, které povede paní Petřeková – koná se vždy v úterý od 10,30 do 12,30
hodin. Termíny jednotlivých cvičení najdete na vývěsce TJ Holásky.
Stolní tenisté mají do nové sezóny přihlášeno šest družstev
a z toho je jedno družstvo žáků. A-družsvo hraje městský přebor
a ostatní družstva městské soutěže. Zkušení starší hráči přenechali dorostencům městskou soutěž č. III, ve které budou sbírat
zkušenosti, aby jejich výkonnost šla v příštích sezónách nahoru.
Družstvo žáků skončilo loni na 2. místě a v této soutěži budou
pokračovat. Věříme, že se stejným úspěchem jako loni, i když tři
chlapci (věkový důvod) odešli do dorostu.
Někteří hráči z pracovních nebo zdravotních důvodů přestoupili nebo ukončili závodní činnost, a proto se na Vás touto cesZa SK Martin Horákovský tou obracíme s žádostí o posílení řad, hlavně žáků, přijít ale
může každý, komu se stolní tenis zamlouvá, stačí se domluvit.
Oddíl kulturistiky problém s členy nemá a zájem o cvičení
v posilovně je velký, vždyť pravidelným cvičením, dodržováním
životosprávy je možné u každého jednotlivce si zdokonalit
a vytvarovat postavu podle svých představ. Trochu nás mrzí, že
se nezúčastňujeme závodů a soutěží. Věříme, že se do budoucna
najde někdo, kdo nás bude reprezentovat.
Sauna s nově zrekonstruovanou „potírnou“ začne provoz od
1. 10. 2008, muži ve středu a pátek, ženy v úterý a ve čtvrtek.
Termíny jsou vyvěšeny na vývěsce TJ Holásky.
Závěrem mi dovolte – nám všem popřát hodně zdraví, úspěchů
a spokojenosti do nové sezóny ať při cvičení, nebo zábavě.
Za výkonný výbor TJ Holásky M. Vladík

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2008
INZERCE:
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ
(Větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně.
Platím hotově. Jsem přímý kupec.
Tel.: 546 220 361 Zn.: Brno i kraj
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ,
Ve vlastnictví možno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839 Z.: I v okolí Brna
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ
i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ, pokud možno
Stavební (menší i větší). Prosím nabídněte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839 Zn.: I v okolí Brna
Hrob v Tuřanech volný, udržovaný k prodeji.
Tel.: 542 211 298, 728 302 329
POPTÁVÁME NEMOVITOSTI K PRODEJI I K PRONÁJMU
Jsme seriózní RK, zajistíme veškerý servis. Volejte tel.
606 724 874
KOUPÍM ŠKODU FÁBII, volejte 777 070 749.

PS: foto můžete poslat na můj mail petrkubasky@seznam.cz

Dětské rybářské závody se uskutečnily dne 24. 5. 2008. Sraz
účastníků závodu byl v 6,00 hod., losování míst v 6,30 hod.
a zahájení závodů v 7,00 hod. Zaregistrováno bylo 25 závodníků. Je to opět méně než v loňském roce. Je zřejmé, že děti mají
více zájem o počítače, než o přírodu. Na menší počet závodníků
stačilo šest rozhodčích, kteří byli označeni dresy s čísly.
V letošním ročníku jsme udělali menší změnu v pořadí, a to:
1. místo byla ryba s největší délkou, druhé a další místa byla
celková délka ulovených ryb. Letos braly ryby pravidelně po
celou dobu závodů, takže si zachytali téměř všichni závodníci.
První místo za největší rybu obsadil Tichý Jaroslav Brno 4,
druhé místo za součet ulovených ryb obsadil Pečínka Stanislav
Brno 4, třetí místo Vach Marek Brno 4.
Letošní dětské rybářské závody sponzoroval cenami do tomboly pan Pavel Vágner, majitel soukromého Oborského rybníku
v Černé Hoře. Dále nám na závody přispěl obecní úřad Tuřany
5 000 Kč a Moravský rybářský svaz Brno 4 (Líšeň) 5 000 Kč.
Ukončení závodu bylo v 11 hodin. Všichni závodníci se shromáždili na rybárně, kde bylo nachystáno občerstvení a následné
vyhlášení výsledků s tombolou.
Celkové zhodnocení:
Pořadatelé i závodníci byli velmi spokojeni s průběhem závodů,
a proto bychom rádi uskutečnili další ročníky dětských závodů
a k nim připojili i závody dospělých rybářů na rybníku Opleta.
Jan Veselý, předseda MO Brno-Holásky
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