Zveme Vás
13. 12.2008

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2008 bych rád Vás, občany naší
městské části, informoval o naší práci na radnici, o tom, co se
nám povedlo, co chystáme do budoucna, ale i tom, co se nám
přes veškeré úsilí nepodařilo.
Letošní rok byl z hlediska městské části významný tím, že
jsme oslavili osmisté výročí první písemné zmínky o Tuřanech.
Proběhlé oslavy si musí každý zhodnotit sám, chtěl bych však
poděkovat všem, kteří se na organizování celé akce podíleli. Bez
zapojení desítek lidí by nebylo možné celé oslavy důstojně zajistit a zorganizovat.
A nyní o tom, co se nám uplynulý rok povedlo a také co
máme v plánu do budoucna.
V oblasti školství pro nejmenší byla provedena výměna oken
budovy mateřské školy Dvorska, úpravy zahrady mateřské školy
Holásecká, je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci mateřské školy U Lípy Svobody. Dále probíhají přípravné práce na vybudování nové mateřské školy v Holáskách
v lokalitě „U potoka“.
Pro žáky základní školy bylo dokončeno nové dětské hřiště
při budově školy na ulici Dvorecká a spojovací krček mezi budovou školy a stávající klubovnou na ulici Požární v Holáskách.
Během prázdnin byla položena nová podlaha v tělocvičně ZŠ
Měšťanská. Pro rekonstrukci školní jídelny je vypracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. O nezbytné
finanční prostředky na rekonstrukci jsme zažádali o dotaci ze
státního rozpočtu s tím, že by se na financování podílelo i město
Brno.
V letošním roce probíhaly stavební práce na dokončení
budovy radnice. Byl upraven průjezd a dokončen výtah ve dvoře
radnice, který umožňuje a usnadňuje přístup občanům na radnici. Dále byly dokončeny úpravy prostor bývalé drogerie, kde
bylo u příležitosti osmistého výročí otevřeno kulturně – společenské centrum. Dle množství finančních prostředků se budeme
snažit v nejbližší době o dokončení oprav celé budovy, včetně
úprav dvora.
Pokračování na str. 3

IV. adventní trhy v Br. Ivanovicích
u Hasičské zbrojnice v 15 hodin
15. 12. 2008 Vánoční koncert HŠ Yamaha v Husově
sboru v 17 hodin
16. 12. 2008 Koncert Moravského kvarteta v Husově sboru
v 18 hodin
23. 12. 2008 Rozsvícení vánočního stromu
- u hasičské zbrojnice v Br. Ivanovicích
v 18 hodin (pořádá SDH BI)
24. 12. 2008 Rozsvícení vánočního stromu v Holáskách
ve 20 hodin (pořádá SDH Holásky)
25. 12. 2008 Živý Betlém v parku na Tuřanském náměstí
v 16.30 hodin
27. 12. 2008 Koncert „Pocta Oldřichu Navaříkovi“
v kostele Zvěstování Panny Marie v Tuřanech
v 16.30 hodin
Tradiční sváteční bohoslužby v kostele Zvěstování Panny Marie
v Tuřanech a v Husově sboru

ŽIVÝ BETLÉM
Rozžíháme první svíce na adventním věnci a stojíme teprve
na prahu adventu. Přesto ten malý plamínek může v nás rozhořet
touhu vrátit se do dětství a být znovu plni radostného těšení,
napětí z blízkosti tajemství narození malého dítěte-Spasitele.
Zatímco venku je sychravo, nevlídno a tma, světla v našich srdcích bude přibývat. Je to čas očekávání a touhy po dobru. Otevírají se před námi dny pokoje a lásky, hřejivosti domova a rodinné pospolitosti i pokoje se všemi lidmi dobré vůle. Chceme
prožít ty nejkrásnější Vánoce.
Nenechme se tedy stáhnout do víru horečných nákupů, shonu, pečení a uklízení. Cítíme, že není nejdůležitější to množství
dárků, jídla a pití, které si nanosíme pod vánoční stromek.
Chceme zažít pocit radosti, štěstí z obdarování i z toho, že můžeme obdarovat a nemusí to být nutně nějaký hmotný dar.
Jedním z takových velkých dárků, které pro nás připravují
naše děti, je živý Betlém. Slovy básníka Jiřího Aujezdského:
Pojďte tedy s námi do Betléma, k chudé stáji, kde v prostých
jesličkách se pro nás narodí zas Boží Syn. Pojďte staří i mladí, z blízka i daleka přivítat Jezulátko malé - Syna člověka.
Přejeme všem lidem dobré vůle hodně zdraví, klidu, lásky,
radosti a těšíme se na vás 25. 12. 2008 v 16:30 hodin v Betlémě
na Tuřanském náměstí.
Sylva Dvořáčková
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DOBA ADVENTU
Advent je příchod, tedy změna. Doba adventu je dobou očekávání
změny – změny k lepšímu. Během čtyř týdnů se věřící připravují na
oslavu narození Ježíše Krista, tedy jeho příchodu na tento svět. Tak
jako Vánoce, tak i dobu adventní doprovázelo mnoho lidových obyčejů. Z mnoha adventních zvyků nám už asi zbyly především větvička
z ovocného stromu utržená na svátek sv. Barbory, která má vykvést na
Štědrý den, a pak adventní věnec se čtyřmi svícemi, kde se symbolicky ukazuje souboj dobra a zla, tmy a světla. Každou adventní neděli
pak postupně zapalujeme další ze čtyř svíček. Je to pro nás výraz
očekávání, že tak jako tma ustupuje stále většímu světlu, tak i v našem
životě může Bůh dát novou naději na narození Boží lásky srdci.
Každá naděje na změnu však musí mít své opodstatnění. Naši
předkové říkali: „Člověče přičiň se a Pán Bůh ti pomůže“. Je tedy
nutné k té změně k lepšímu napnout své síly. Tak jako budeme
v adventu připravovat svůj domov na svátky Narození Ježíše Krista,
tak také otevřme své srdce pro dobro druhých. Pokusme se vcítit se do
jejich situace a nechejme zazářit své lidství, svou vnitřní krásu a dobrotu. Taková vnitřní změna nám může dát opravdovou radost a pokoj i
do okamžiků, kdy se nás dotkne hospodářská recese, zdravotní potíže
a jiné těžkosti. Protože vánoční radost může prožít jen ten, kdo se na
Vánoce připravuje, kdo se na ně těší. Jen ten, kdo nehledí sobecky jen
na svoje materiální dobro, ale má odvahu se dělit s druhými a dívá se
na svůj život z perspektivy věčnosti.
Přece nejde jen o Veselé Vánoce, jak se píše na pohlednicích, jde
o náš život.

Vánoční poselství Tříkrálové sbírky

Vánoční doba je v naší kulturní tradici spojena s rodinnou pohodou, dobrými vztahy, láskou a štědrostí. Z médií
i z vlastní zkušenosti víme, že ne všichni lidé mají možnost prožívat vánoční svátky právě takto, protože jejich
život se nežádoucím způsobem zapletl a je nutné jim pomoci. Jednou z příležitostí může být stará lidová tradice
tříkrálového koledování, která je spojena s druhým velikým svátkem vánoční doby – Zjevením Páně.
Tato tradice má svůj původ ve středověku, kdy se ve
městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení
vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli
poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své
dary – zlato, kadidlo a myrhu. Chudé děti pak chodily 6.
ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou
P. Luboš Pavlů, farář hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B
s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého
Skauti rozváží Betlémské světlo
a občas i pár grejcarů na přilepšenou.
Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r.
Jako již každý rok, i letos budou rozvážet naši
1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po r.
tuřanští skauti Betlémské světlo po naší republi1989, kdy se jí ujala Charita a dala jí nový rozměr a smyce. Tento rok je jejich trasa Brno - Havlíčkův
sl. Tak vzniká tradice Tříkrálové sbírky. Tato sbírka by se
měla v první řadě stát příležitostí k setkání všech lidí
Brod - Chotěboř - Ždírec n. Doubr. - Hlinsko s radostnou vánoční zprávou o narození Spasitele Ježíše
Slatiňany - Chrudim – Pardubice. Rozvážet se
Krista skrze návštěvu Tří králů. Koledníci jsou vyslanci
bude 20. prosince. V Tuřanech se bude světlo
Boží lásky k lidem. Jejich návštěva jim umožňuje podílet
rozdávat na Štědrý den v kostele a v Chrlicích
se
na pomoci těm, kteří ji potřebují, a tak odpovědět skutv kapličce. Skauti z Tuřan se těší, až vám budou
kem na skutek Boží lásky. Takto pojatá Tříkrálová sbírka
moci předat Betlémské světlo, které je jedním ze
přispívá k upevnění solidarity mezi lidmi a ke zlidšťování
symbolů Vánoc.
naší společnosti.
Oblastní charita Brno provozuje celkem deset zařízení
VÍTÁNÍ DĚTÍ
pomáhajících našim spoluobčanům, kteří se dostali do
vážných životních problémů. Patří mezi ně matky s dětmi
V sobotu 4.října 2008 byly slavnostně uvítány tyto děti :
v tíživé situaci, lidé bez domova, lidé s mentálním postiMichaela Širůčková, Anna Bačinská, Vendula Žáková, Dominik žením a senioři. V letošní Tříkrálové sbírce se na území
Hutera, Jakub Mariánek, Tadeáš Koukola, Monika Jourová, města Brna vybralo 1 300 000 Kč. Děkujeme Vám všem,
Tobiáš Horáček, Štěpán Bouda, Nicole Ellie Zázvorková, Ondřej kteří jste formou Tříkrálové sbírky přispěli buď osobní
Hudeček, Jakub Moravec, Markéta Vacková, Radomír Vondra, angažovaností či finanční podporou. Pomohli jste tak
Dominik Jankových, Matěj Odstrčil, Šimon Marek, Jáchym And- odlehčit mnohým jejich těžká životní břemena.
rýsek, Rozálie Munclingerová, Tomáš Dvořáček, Anna Moržolo- I takovýmto způsobem lze naplnit křesťanské poselství
vá, Hynek Horák.
vánoc. Pokračujme společně dále...
Rodiče i děti přivítala paní mísMgr. Pavel Hruban,
tostarostka Ing. Vlasta Hrdlíková a
pastorační asistent Oblastní charity Brno
pásmo písniček připravily děti
---------------------------------------z mateřské školy U Lípy SvoboTříkrálová sbírka v naší městské části se bude konat
dy. Poděkování za příjemný prův
sobotu 3. ledna 2009. Po celý den budou chodit dětiběh této slavnostní akce patří také
králové
v doprovodu dospělé osoby s průkazem organizáučitelkám mateřské školy a člentora sbírky. Buďte štědří k těm, kdo naši pomoc potřebují.
kám sociálně zdravotní komise
S případnými dotazy se můžete obracet na paní Libuši
Rady městské části Brno–Tuřany.
Aujeskou, tel. 605 074 862, která je hlavní organizátorem
v naší obci.
matrikářka Blanka Gärtnerová
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Ohlédnutí za rokem 2008 (pokračování ze str. 1)
Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí České spořitelny přes veškerá jednání dojde od prosince 2008 k uzavření její pobočky na
Tuřanském náměstí 3, budou v příštím roce zahájeny přípravné
práce na přemístění pobočky České pošty z budovy radnice do
prostor po České spořitelně tak, aby po dokončení nezbytných
úprav a oprav budovy byla pošta plynule přemístěna do nově
rekonstruovaných prostor na Tuřanském náměstí 3.
V oblasti dopravy jsou veškeré úpravy komunikací a chodníků závislé na zahájení budování kanalizace. Dílčí opravy komunikací se snažíme dle podnětů řešit se správcem komunikací
(Brněnské komunikace), popřípadě jsme nuceni je řešit sami
z vlastních prostředků. V letošním roce provedly Brněnské komunikace opravu ulic Na návsi a Požární v Holáskách a opravu
komunikace Karkulínova v Tuřanech. Z účelových komunikací
byla provedena z prostředků městské části úprava polní cesty
mezi ulicemi Heřmánková a Chrlická, pro zklidnění dopravy
budou osazeny retardéry na polní cestě mezi ulicemi Měšťanská
a Hanácká. Do konce listopadu měl být hotový přechod pro
chodce na ulici Sokolnická, po jednáních jsme se však rozhodli
pro komplexnější úpravy přechodu s realizací v roce 2009.
V příštím roce je uvažováno s dalšími úpravami pro zvýšení
bezpečnosti, např. by měl být vybudován semafor pro chodce
u přechodu před radnicí. Bohužel potřebné prostředky do oprav
komunikací a chodníků budou investovány až po vybudování
kanalizace.
V souvislosti s předcházejícím textem bych Vás nyní rád informoval o průběhu dvou investičních akcí, bez kterých není
možné pokročit ve zlepšování podmínek pro bydlení občanů naší
městské části – rekonstrukce kanalizace a obchvat Tuřan.
Rekonstrukce kanalizace v Tuřanech s následnou úplnou
opravou místních komunikací – tato klíčová akce pro Tuřany je
součástí akce "Dostavba kanalizace spolufinancovaná z fondu
soudržnosti EU", na kterou město Brno v prosinci tohoto roku
bude žádat dotaci z Operačního programu Životní prostředí
v rámci Prioritní osy 1 (Fond soudržnosti + ERDF/Fond rozvoje
regionů). Na spolufinancování této akce jsou v návrhu rozpočtu
města Brna na rok 2009 vyčleněny potřebné finanční prostředky.
I díky zpoždění s podáním žádosti z úrovně města Brna se podařilo v letošním roce dopracovat potřebnou projektovou dokumentaci tak, aby součástí investice byla nejenom tzv. „páteřní stoka“
s kanalizací na ulicích Revoluční, Farní, Podlipná, Špirkova,
Hasičská a Šípková. Byla dopracována projektová dokumentace
pro kanalizaci na ulicích Měšťanská, Malinská, Haraštova, Švédská, Uhýrkova, 1. května a Holásecká. V souladu s projektem
oprav kanalizace se zpracovává investiční záměr na kompletní

rekonstrukci komunikací a chodníků v těchto ulicích. Celkově se
jedná o místní komunikace o celkové délce 2813 m.
Vybudování kanalizace v části Dvorska začalo vypracováním
projektové dokumentace pro územní řízení, kterou objednala
městská část. Po dokončení této dokumentace, jejímž obsahem je
i projekt následné opravy ulic, bude následovat snaha o zařazení
této akce do rozpočtu města Brna se spolufinancováním
z evropských fondů, popř. ze státního rozpočtu.
Na obchvat Tuřan je v současné době vydáno právoplatné
územní rozhodnutí a probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení s termínem dokončení v březnu 2009. Souběžně
začnou probíhat jednání s majiteli pozemků pod plánovaným
obchvatem o odprodeji pozemků. Doufám, že jednání s majiteli
pozemků proběhnou k oboustranné spokojenosti tak, aby mohl
být dodržen termín zahájení realizace celé akce v roce 2010.
Chtěl bych touto cestou poprosit všechny majitele pozemků pod
plánovaným obchvatem o vstřícnost při jednáních s krajem
i městem. O dotaci na tuto akci je rovněž zažádáno z evropských
fondů a jakékoliv průtahy a komplikace při výkupu pozemků
mohou celou akci oddálit, popř. i znemožnit čerpání evropských
peněz. Vzhledem k neúnosné dopravní situaci již v současné
době je vybudování obchvatu Tuřan v co nejkratším termínu pro
naše občany opravdu životně důležité.
A co další akce? V příštím roce by se mělo začít budovat
spojení městských částí Tuřany a Chrlice novou stezkou pro pěší
a cyklisty podél komunikace U viaduktu, připravuje se řešení
křižovatky Popelova – Kaštanová. Pravděpodobně v květnu 2009
přivítá naše nové spoluobčany nový Domov pro seniory na ulici
Holásecká. Chystáme i některá opatření v rámci projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu, dobudování části chodníku
na ulici Kaštanová, projekt na dětské hřiště za budovou ZŠ Měšťanská. Realizace případných dalších akcí je závislá na množství
přidělených finančních prostředků od města Brna.
Bohužel se nám v letošním roce nepodařilo prosadit žádnou
akci do projektů financovaných z evropských fondů v rámci
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
K žádosti o zařazení do těchto fondů jsme zpracovali dvě studie
proveditelnosti, a to „Revitalizace sportovního areálu při ulici
Karkulínova“ a „Projekt víceúčelové tělocvičny při ZŠ Měšťanská“. Zatímco tělocvična při ZŠ nezískala při hodnocení pracovní komisí IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) Magistrátu
města Brna potřebný počet bodů nutných pro realizaci, akce
„Revitalizace sportovního areálu při ulici Karkulínova“ byla
komisí doporučena k realizaci. Konečné rozhodnutí o tom, které
akce budou a nebudou zařazeny, však měl v kompetenci Řídící
výbor IPRM a poté Zastupitelstvo města Brna. Řídící výbor
a zastupitelstvo města pak rozhodlo, že bude v „Oblasti volnočasových aktivit“ vybráno k realizaci celkem deset projektů, ale
bez projektu naší městské části, i když se dle bodového hodnocení umístil náš projekt na sedmém místě. Proč tak bylo postupováno pouze v tomto jediném případě z více než padesáti projektů ve všech oblastech, zůstalo tajemstvím. Na obnovení provozu koupaliště v Tuřanech si tak budeme muset ještě počkat.
Pro zlepšení života v naší městské části rádi přivítáme podněty a připomínky od Vás občanů, které nám sdělíte osobně, telefonicky nebo písemně.
Na závěr mi dovolte popřát Vám příjemné prožití konce roku
2008.
Ing. Miroslav Dorazil, starosta
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VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZMČ A RMČ
Rada na 52. schůzi dne 17. 9. 2008:
- jmenovala s účinností od 1. 12. 2008 do
funkce vedoucí Odboru ekonomického
ÚMČ Brno-Tuřany paní Marii Motyčkovou,
- projednala zahájení I. etapy návrhu rozpočtu na rok 2009,
- schválila poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Holásky ve výši 5 000 Kč,
- schválila připojení elektroměru pro osvětlení kaple v Brněnských Ivanovicích,
- schválila přemístění ukazatele okamžité
rychlosti na ul. Sokolnická,
- schválila restaurování dřevěné plastiky
Jana Sarkandra v kapli na ul. Jahodová
Mgr. Ludmilou Zálešákovou,
- schválila provedení montáže a demontáže
vánočního osvětlení v MČ v sezóně 2008–
2009.
- projednala majetkové záležitosti – prodeje
a pronájmy nemovitostí, zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví města Brna.
Rada na 53. schůzi dne 1. 10. 2008:
- schválila provedení zpevnění povrchu
spojovací komunikace při ulici Heřmánková,
- schválila umístění zpomalovacích retardérů na komunikaci mezi ulicemi Měšťanská
a Hanácká,
- schválila instalaci betonových zábran podél chodníku na parkovišti na Tuř. náměstí,
- projednala návrh finančních plánů na rok
2009 příspěvkových organizací,
- schválila potřebná rozpočtová opatření,

- vzala na vědomí zprávy o činnosti MŠ
v rámci městské části,
- schválila navýšení kapacity školní jídelny
při ZŠ Měšťanská na 180 stravovaných
s účinností od 1.9.2009,
- schválila opravu odvodnění komunikace
na ul. Ledárenská,
- schválila odstranění plotu a úpravu zahrady MŠ Holásecká,
- projednala majetkové záležitosti – prodeje
a pronájmy nemovitostí, zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví města Brna.

Rada na 54. schůzi dne 15. 10. 2008:
- schválila I. etapu návrhu rozpočtu na rok
2009,
- schválila poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 35 000 Kč TJ Sokol BrnoTuřany na zajištění provozu,
- projednala dodatek smlouvy o rekonstrukci radnice MČ týkající se dokončení soc.
zařízení v prostorách využívaných Českou
poštou,
- schválila posouzení stavu opěrné zdi v MŠ
U Lípy Svobody,
- schválila vodorovné dopravní značení na
parkovišti na Tuřanském náměstí,
- projednala majetkové záležitosti – prodeje
a pronájmy nemovitostí, zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví města Brna.
Rada na 55. schůzi dne 22. 10. 2008:
- schválila potřebná rozpočtová opatření,
- schválila výměnu nefunkčního čerpadla
v kotelně a výměnu 11 oken ve zdravotním středisku Holásecká,

- schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o zimní údržbě místních komunikací na
území MČ, ve kterém se aktualizuje seznam komunikací a jejich délka,
- schválila provádění zimní údržby v areálu
zdravotního střediska p. Svačinou,
- projednala majetkové záležitosti – prodeje
a pronájmy nemovitostí, zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví města Brna.

Zastupitelstvo na 14. schůzi
30. 10. 2008:
- projednalo výsledky hospodaření MČ za
leden - září 2008,
- projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- souhlasilo s návrhem změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (výše poplatků
pro r. 2009 zůstává nezměněna),
- projednalo majetkové záležitosti – prodeje
a směny pozemků, zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města
Brna,
- projednalo návrhy na změny ÚPmB
v lokalitách Písníky, Br. Ivanovice,
- na radnici bude k nahlédnutí studie
i s modelem uvažované bytové zástavby
při ulici V Aleji,
- byly podány informace o jednání
s představiteli Letiště Brno o zátěži MČ
provozem letiště a možnosti kompenzací
z vlivu provozu letiště pro MČ, o průběhu
plánované stavby obchvatu.
Další viz www.turany.cz

INFORMACE Z RADNICE
Změna úředních hodin ÚMČ
ve vánočním období
Upozorňujeme občany, že z důvodu
účetního uzavření kalendářního roku 2008 a
čerpání zbývající dovolené zaměstnanci
ÚMČ Brno-Tuřany, budou zrušeny úřední
hodiny ve dnech 29. 12. a 31. 12. 2008.
V těchto dnech bude zajištěn omezený
provoz podatelny v době
od 7:00 do 12:00 hodin.
Děkujeme za pochopení, přejeme příjemné prožití zbývajícího období roku 2008
a mnoho štěstí v roce příštím.
Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Nová adresa pobočky
České spořitelny
Zlínská 12, 627 00 Brno-Slatina
Otevírací doba a tel. linky nezměněny:
Po, St 9:00 - 12:30 h 13:30 - 17:00 h
Út
9:00 - 12:30 h
Čt, Pá 9:00 - 12:30 h 13:30 - 16:00 h
Tel.
545 229 937, 545 220 008,
545 232 114

Změna poplatků za psy v roce 2009
Od 1. 1. 2009 se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o místních poplatcích, a to konkrétně poplatek za psy.
• základní sazba poplatku za psa
240 Kč
- zvýšená sazba za druhého a každého dalšího psa
360 Kč
• sazba držitele psa, který je poživatelem jakéhokoliv
důchodu (důchodů)
90 Kč
- zvýšená sazba za druhého a každého dalšího psa
150 Kč
Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou
skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností. Poplatník je povinen při
plnění
své ohlašovací
povinnosti sdělit správci poplatku své plné jméno (název),
Nová
adresa pobočky
bydliště (sídlo organizace), rodné číslo (IČ), podnikatelský subjekt dále číslo účtu
České spořitelny
u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky. Poplatník je
povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději do
31. března každého roku.
Poplatek se platí na pokladně nebo přímo na účet správce poplatku.
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Veškerou agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vyřešit na ÚMČ
Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba p. Rosenbergová, tel. 545128242, email: rosenbergova@turany.cz
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DÁ SE TU DÝCHAT ?

Jak jsme volili?

Vážení spoluobčané, opět nám nastala zima a s tím i topná sezóna. Rádi bychom
Vás touto cestou informovali o možných důsledcích spalování nevhodných paliv
v lokálních topeništích.
Přestože se kvalita ovzduší od roku 1989 díky snižování emisí velkých zdrojů znečištění výrazně zlepšila, v posledních letech bohužel opět dochází k jejímu zhoršování. Velký podíl na této situaci tentokrát nemají velké továrny, ale občané, kteří
vytápí svá obydlí lokálními zdroji tepla. Největším problémem jsou totiž emise
prachových částic, které pocházejí především z lokálních topenišť a automobilů.
Právě v lokálních topeništích se často spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce
odpadky, navíc kotle bývají staré a mnohdy ve špatném technickém stavu. Kromě
prachu jsou spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích do ovzduší uvolňovány i další nebezpečné rakovinotvorné látky, které bývají na jemné prachové částice navázány. Prachové částice prokazatelně zvyšují riziko vzniku onemocnění dýchacích cest, mezi které patří i respirační alergie.
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné přemýšlet nad tím, co a kde spaluji. Je nutné si uvědomit, že to, co spálím, opět dýchám já, celá rodina i sousedé. Je nutné si
uvědomit, že kromě vzniku nepříjemných pachů se spalování nevhodných paliv
podílí negativně také na lidském zdraví.
Kromě toho těm, kteří ve svých kotlích či na volném prostranství spalují odpadky,
hrozí nemalá pokuta.
referát životního prostředí

V naší městské části se volilo do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
Celkem přišlo volit 1668 občanů, tj. 41,7 %
z celkového počtu voličů.

Potřebujete si na ulici postavit lešení, složit písek nebo třeba
vykopat vodovodní přípojku?
To vše můžete, ale.. „Úřední šiml“ je neúprosný a bez povolení to zkrátka nejde.
Pokud potřebujete pro svoji stavbu použít jakýmkoliv způsobem pozemek před domem, který už není Váš, musíte mít povolení (nazývá se „Povolení ke zvláštnímu
užívání komunikace“).
• Na ulicích, po kterých jezdí autobusy MHD, vydává povolení Odbor dopravy
Magistrátu města Brna, Kounicova 67.
• Na ulicích, kde MHD nejezdí, vám povolení vydá Odbor stavební a technický
na Úřadě městské části Brno – Tuřany.
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace potřebujete i v případě, že stavíte nebo
přestavujete dům a máte stavební povolení od stavebního úřadu.
Doklady, které k vydání povolení potřebujete, jsou uvedeny na formulářích žádostí
a je možné si je vyzvednout v úřední dny na radnici nebo jsou ke stažení na internetových stránkách www.brno.cz a www.turany.cz.
Pokud si nejste jisti, jestli máte všechna potřebná povolení, přijďte se raději zeptat
na stavební úřad, který sídlí v přízemí naší radnice. Pracovnice stavebního úřadu Vám
poradí, jak při vyřizování postupovat. Předejdete tak zbytečným problémům
s chybějícím povolením či nezaplaceným poplatkem.
Jitka Gallová, stavební úřad

Den válečných veteránů
Dne 11. 11. 2008 jsme si připomněli 90. výročí ukončení bojů 1. světové války.
Tento den je slaven v evropských zemích jako Den válečných veteránů. Vzpomínková akce za padlé vojáky začala u Pomníku obětí I. světové války v Brněnských Ivanovicích položením kytice růží. Potom pokračoval pochod vojáků, příslušníků klubů
vojenské historie, k památníku Osvobození na Revoluční ulici, kde již vyhrávala
Posádková vojenská hudba z Olomouce pod vedením pana mjr. Foreta.
V Husově sboru byla rovněž položena kytice tentokrát pod pietní místo s prstí
z bojišť československých legionářů Zborova, Terronu, Doss Alta a Dobrudže.
V Kapli padlých na Hanácké ulici bylo za padlé občany z tuřanské farnosti rozsvíceno 121 svíček. Přímluvu za padlé vojáky a všechny oběti válek pronesl vojenský
kaplan brněnské Univerzity obrany kpt. Jan Pacner. Pietní atmosféru umocnilo vystoupení žáků HŠ Yamaha a pěveckého sboru ZŠ, Měšťanská 21, vedeného paní
ředitelkou tuřanské ZŠ PhDr. Boženou Küfhaberovou, Ph.D. s hudebním doprovodem pana Tomáše Küfhabera.
Na závěr celé akce na radnici předal předseda Občanského sdružení Odkaz legionářů Ing. M. A. Fryščok Čestné uznání tuřanskému občanu Janu Bečičkovi.
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Jednotlivé strany získali hlasů:
ČSSD
KDU-ČSL
ODS
KSČM
Strana zelených
Dohoda pro jižní Moravu
NEZÁVISLÍ
SNK Evropští demokraté
MORAVANÉ
Dělnická strana
Alternativa 2008
Strana zdravého rozumu
ČSNS
Pravý blok
Konzervativní koalice
Sdružení pro republiku
SDŽ

560
411
345
139
69
34
30
19
16
10
9
9
7
4
4
2
2

PODĚKOVÁNÍ MŠ
Jménem dětí děkuje mateřská škola
U Lípy Svobody 3 paní Sosnarové, Drápelové a Rybářové za zakoupení výtvarných
potřeb a hraček pro děti, panu Smutnému za
odklizení odřezaných větví, panu Mannerovi za CD z Vítání občánků pro MŠ i rodiče
vystupujících dětí. Děkujeme také rodičům,
kteří průběžně ochotně a nezištně spolupracují.
Marie Přichystalová, ředitelka MŠ

Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli při
úklidu po rekonstrukci školy a při úpravě
školní zahrady, jmenovitě panu Dolníčkovi
a maminkám Lerchové, Burianové, Faltejskové, Kadlecové, Kubátové a Malíkové.
Táňa Šeinerová, MŠ Zapletalova 67

OMLUVA
Redakce se omlouvá čtenářům, že
v minulých Listech byla v nesprávném
pořadí uvedena jména držitelů Pamětních
listů – byla přehozena jména pana Sámka a
pana Frömla oproti sedícím.
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Hasiči v Brněnských Ivanovicích letos oslavili 70. výročí
založení Českého hasičského sboru
„Vážení občané!
A tak přání všech českých občanů v Br. Ivanovicích se stalo
skutkem, budeme mít svůj český hasičský sbor. Záleží teď na
všech, aby jste si vzájemně pomáhali a pracovali seč Vám síly
budou stačit, aby sbor rostl a vzkvétal. Musí v něm panovat svornost a láska, neboť jen tak můžeme vybudovat to, co nám zde
chybělo. Sdružit všechny věrné Čechy, dobré vlastence v jednu
slitou rodinu……“
Tak začal svoji úvodní řeč pan učitel Edmund Gloc na ustavující schůzi Českého dobrovolného sboru hasičů v Brněnských
Ivanovicích před sedmdesáti lety 26. 2. 1938. Originál úvodní
řeči je založen v kronice hasičského sboru.
Zakládající členové a první výbor:
Starosta :
Tomáš Večeřa, správce sladovny
Zástupce:
Petr Klaška
Náčelník:
František Franc,živnostník
Vzdělavatel:
Edmund Gloc, učitel
Jednatel:
Josef Krejčiřík, obchodník
Pokladník:
Viktor Jokver
Zbrojíři:
Ota Kubík, Antonín Beneš
Řidiči:
Josef Harašta, František Schnirch
Hospodář:
Alois Doležal
Účetní dozor:
Jan Černý, František Robotka
Samaritní četař:
Bohumil Divácký
Náhradníci:
Koláček Antonín, Brablenec František, Rudolf Pokorný
V roce 1938 bylo přihlášeno do sboru 124 osob z toho mužů
činných 36 a 8 žen, 72 mužů přispívajících a 8 žen. Starobrněnský pivovar poskytl velkou garáž s přilehlou místností na schůze
a školení. Štáb PCO města Brna dodal 1 agregát fy Hrček, výstroj a výzbroj pro 20 mužů. Nářadí se skládalo z 500 m B hadic
a 200 m hadic C, hydrantu, lopat, krumpáčů a lékárnické potřeby.
Sbor byl zařazen do Župy Moravské č. 16 a okrsku Husovice.
V roce 1939 bylo zakoupeno 6válcové vozidlo Tatra a přestavěno na hasičské vozidlo. V roce 1940 se sbor přestěhoval do bývalé restaurace, kde se nacházela garáž a velká místnost pro
uskladnění materiálu. Hasičské vozidlo bylo používáno až do
roku 1945, kdy bylo ukradeno a nalezeno poškozené u Hodonína. Během okupace došlo k zatýkání našich členů gestapem
a odvezení do koncentračního tábora. První byl zatčen učitel
Edmund Gloc a umučen v Osvětimi v roce 1941. Celkem bylo
zatčeno 10 členů, z nichž se po osvobození vrátili pouze tři. Po
skončení války se sbor přestěhoval do německé zbrojnice, kde
sídlí dodnes. Během času byla přistavěna klubovna pro mládež
a dílna na opravu čerpadel a vozu.

V roce 1945 bylo sboru přiděleno vojenské vozidlo americké
značky Dodge, které bylo v roce 1950 nahrazeno vozem RM
Praga. Později potom vozidlem RN Praga 16.
Hasičský sbor se během své existence podílel na likvidaci požárů, při záplavách a žňových hlídkách. Každým rokem pořádal
sbor ples, ostatky, hody a v zimní době čaje pro mladé. Sbor
spolupracoval také s divadlem Libuše při pořádání představení.
Šedesátá léta jsou poznamenána změnou struktury dobrovolného
hasičstva. Vznikají okresní a později i krajské výbory a spolky se
mění na okresní jednoty. Přijímají název požární sbory a podřizují se době, ale i nadále zastávají svoji funkci. V této době zaznamenávají hasiči příliv žen do svých řad, nejinak tomu bylo
i v Brněnských Ivanovicích. Ženy se zejména podílely na organizování společenských akcí a zastávaly zdravotnickou pomoc
V roce 1977 přišla do sboru posila v podobě družstva mladých
hasičů. Několik odchovanců této omladiny pracuje ve sboru
dodnes.
Rok 1989 vznesl do našich životů jiný rozměr, listopadová
sametová revoluce změnila mnohým život. Změnili se i dobrovolní hasiči. Vrátili jsme se k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů a změnila se i struktura OSH. Zanikly krajské výbory. Funkce starosty OSH se stává funkcí dobrovolnou bez nároku
na honorář. Sbory se staly právnickou osobou a musely se naučit
starat se o prostředky na svoji činnost. I nás potkává utlumení
činnosti spojené s děním ve společnosti. Členové odcházejí i přicházejí.
Od roku 1994 disponuje náš sbor vozidlem DA 31. Zbrojnice
prošla částečnou rekonstrukcí a jednotka byla díky městské části
nově vybavena. Disponujeme elektrocentrálou Honda, ponorným
kalovým čerpadlem, motorovou pilou a PS 12. Plně je vystrojeno
6 členů jednotky dle současných požadavků, které nám ukládá
zákon. Samozřejmostí je výcvik jednotky, účast na školeních,
pořádání přednášek pro školy a školky, asistenční služby a preventivní kontroly v objektech na požádání apod. Nemalá je doba
strávená v hasičské zbrojnici při brigádách na údržbě techniky
a úpravě okolí.
Mimo povinnosti, které jsou spojené s činností jednotky, se
pomalu ale úspěšně daří pořádat společenské akce pro veřejnost.
Každoročně pořádáme Hasičský bál, Pálení Čarodějnic, Tábor
pro děti, Den pro děti, Soutěž v hasičské dovednosti (pro hasičská družstva), Mikulášskou nadílku pro děti, ve spolupráci s MČ
Adventní trhy a na závěr roku Vánoční strom jako malé pozastavení před Štědrým dnem. Jsme velmi rádi, že nám spoluobčané zachovávají přízeň a naše akce navštěvují. Naším zájmem
mimo hasičské povinnosti i nadále zůstává rozvoj společenského
života v obci.
V letošním roce jsme v rámci oslav svého výročí uspořádali
Netradiční hasičské hody a Svěcení praporu SDH, při kterém
jsme vzpomněli založení sboru a jeho zakládající členy. Všem
těmto členům, kteří již nejsou dnes mezi námi, ale i současným
členům, kterých je 26, děkuji za obětavou práci, kterou vykonávají v duchu hesla všech Hasičů
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.„
Hasiči Brněnské Ivanovice si dovolují poděkovat manželům
Ivě a Jiřímu Bartošovým, p. Petru Pernesovi, p. Martě a p. Jitce
potraviny B. Daňkové, fa LAKRO s.r.o. , p. L. Medkovi a všem
dalším, kteří přispěli na naši činnost.
Poděkování patří také SDH Holásky, Obřany, Husovice, Chrlice, Tišnov a HZS Jmk PS Lidická za dobrou spolupráci.
A v neposlední řadě i všem pracovníkům a představitelům MČ
Brno – Tuřany v čele s ing. Dorazilem a ing. Hrdlíkovou.
Zdeňka Jandová, starostka SDH Br. Ivanovice
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Historie městské hromadné dopravy v MČ Brno-Tuřany
Před čtyřmi léty jsem v Listech popsal období trolejbusové dopravy do Tuřan,
kterou si zajisté starší občané pamatují. Při příležitosti letošního tuřanského jubilea
bych rád připomenul blížící se 80. výročí zavedení MHD do této oblasti, její rozvoj
i některé problémy v uplynulém období. Doufám, že si článek přečtou i občané,
kteří cestují městskou hromadnou dopravou jen občas.
Velké Brno bylo vytvořeno v roce 1919 spojením města s 23 okolními obcemi.
Spojení s městem a obcemi dnešní městské části tehdy zajišťovala pouze železnice
svými zastávkami v Brněnských Ivanovicích, Holáskách a nádražím Chrlice –
Tuřany. Ve vnitřním městě byla od r. 1900 provozována elektrická tramvaj. Počátky autobusové dopravy závisely na vývoji benzinového a Dieselova motoru, který
byl dokončen po první světové válce. Nastal rychlý rozvoj autobusové dopravy,
který ve větších městech doplňoval tramvajovou dopravu. V Brně tato situace
nastala v roce 1930 zavedením 7 linek, tehdy označených písmeny.
Druhá autobusová
linka
v Brně,
s písmenem
„C“, vedla od
18. května 1930
do Tuřan přes
Brněnské Ivanovice. Původně byla výchozí
zastávka v prostoru křižovatky
OlomouckáLinka č. 40 – na ulici Sokolnické směrem od parku na konečnou
Tržní,
odkud
autobus zamířil
přes Černovice (kolem Ústavu pro duševně choré) okolo pískovny a železniční trati
do Brněnských Ivanovic a Tuřan. Linka byla ukončena na křižovatce ulic Sokolnická a Růžová. Po zpevnění dřevěného mostu přes Svitavu a prodloužení tramvajové trati do nové smyčky v Komárově byla sem koncem roku 1930 přeložena i
konečná zastávka autobusové linky „C“. Takto byla provozována až do svého
nahrazení trolejbusovou linkou „23“ v prosinci 1949 (viz Listy č. 3/2004). Po
vzniku protektorátu Čech a Moravy 15. 3. 1939 byla německými okupanty nařízena již následující den změna jízdy na pravosměrnou. Vlivem následných válečných
událostí
při stále nižších přídělech pohonných hmot bylo přikročeno
k přebudování velkých autobusů s Dieselovými motory na provoz dřevoplynem.
Byly pořízeny zvláštní generátory robustní konstrukce, umístěné na přívěsných
vozících. Pro výrobu dřevěných špalíků z tvrdého dřeva byla v garážích vybudována zvláštní výrobna. Denní spotřeba se postupně zvyšovala až na 7 500 kg. Toto
zajišťovalo až 5 pracovníků.

Dění ve Sboru dobrovolných
hasičů – Holásky
Ne všechny dny v životě jsou naplněny výhrami a štěstím. O tom jsme se přesvědčili dne
22. září, kdy nás zastihla smutná zpráva. Zemřel starosta SDH Holásky pan Jiří Drásal.
Nikdo z členů této zprávě nemohl uvěřit, že
nás navždy opustil tento člověk a dlouholetý
člen sboru.
Činnost se dále posunovala velmi pozvolna,
ale káru musíme táhnout dál.
Pro mladé hasiče začala v září závodní sezóna 2008/09. První dva závody se konaly
v Útěchově a Ořešíně, umístění uprostřed
výsledkové listiny bylo uspokojivé. Vrcholem
podzimu byl okresní závod požárnické všestrannosti, který pro celý okres Brno-město
opět připravili ořešínští hasiči. Zde již výsledky stojí za pochlubení. Dvě hlídky starších
žáků obsadili 5. a 6. místo a hlídka dorostu
vybojovala 2. místo. Těmito výsledky jsme
úspěšně zakončili závodní rok mladých hasičů. Závodění již pominulo, ale sobotní tréninky přetrvávají dále.
Dospělé nezastihl podzim v tak oslnivé
formě jako náš dorost. Družstva žen a mužů se
zúčastnili již tradičního závodu, který vyhlašuje starosta okresního sdružení hasičů Brnoměsto. V konkurenci všech jednotek města
Brna obsadili muži 13. a ženy 14. místo
v kategorii CAS. Je vidět, že štěstí bylo již
vybráno na jarních soutěžích.

Pokračování na straně 8

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

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Holásky, zřizovaná MČ Brno-Tuřany, zažila
slavnostní podzim. Dne 15. října jsme převzali
vyšívanou stuhu k praporu „Za obětavou práci“ od bývalého hejtmana Jihomoravského
kraje Ing. Stanislava Juránka. Tento slavnostní
akt se konal v sále chrlického domova důchodců. Oceněny byly další čtyři jednotky
z Brna-města včetně chrlické.
Na závěr nám dovolte pozvat Vás všechny
na tradiční setkání „Pod vánočním stromem“.
Svařeného vína a slavnostní nálady bude
v parku u holaské školy dostatek. Tak tedy
24. 12. 2008 po dvacáté hodině se těšíme
nashledanou.
Michal Krátký
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Historie městské hromadné dopravy v městské části Brno-Tuřany (pokračování ze str. 7)
Úplná pohroma nastala ke konci druhé světové války v roce
1945. Po předchozím nasazení našich autobusů k evakuačním
transportům ustupujících Němců byla autobusová doprava zastavena 14. dubna 1945 úplně. V garážích zbylo 6 nepojízdných
autobusů. Po válce byly z nejvzdálenějších koutů naší republiky
přivlečeny pracovníky Dopravního podniku vraky našich i cizích
vozidel.Po jejich opravě ještě před obnovením provozu koncem
roku 1945, byly používány tehdejším Národním výborem města
Brna k dovážení potravin do válkou vyhladovělého města. Na
zvládnutí této situace byly použity i vlečné vozy. Provoz na dřevoplyn byl zrušen v roce 1947 a některé trofejní autobusy byly
v provozu až do roku 1954.
Po zavedení trolejbusové linky „23“ z Komárova do Tuřan byla
provozována autobusová linka „C“ z Tuřan do Dvorsk. Při nahrazení označení písmen čísly, dostala číslo linky „23„ a při prodloužení do Slatiny-závod obdržela číslo linky „48“ v roce 1955.
Zhruba od roku 1960 lze sledovat pronikání autobusů k centru
města. V souvislosti s omezováním provozu na trolejbusové lince
„23“ byla zavedena nová autobusová linka „40“ hlavní nádraží –
Tuřany. Konečná ve města byla postupně na třech místech až se
ocitla na současném stanovišti u obchodního domu Tesco (Úzká).

přečíslována na původní „48“. Od 1. 9. 2005 byla zavedena občasná linka „73“ Sokolnice – Tuřany – Holásky, Brněnské Ivanovice – Chrlice – Modřice, která zajišťuje i linku školního autobusu. Pro malé vytížení spojů přes Brněnské Ivanovice byla bohužel
část spojů zrušena.

Nehoda v Br. Ivanovicích u u školy v roce 1969

Vzhledem k hustotě provozu na výpadových komunikacích
z města (provoz z obou dálnic, obchodní dům Makro, individuální
doprava) by měl Kordis spolu s Českými drahami zvážit obnovu
zrušených železničních zastávek Brněnské Ivanovice a Holásky.
České dráhy již zařazují nové malokapacitní soupravy pro regionální dopravu do provozu v naší republice. Došlo by při přijatelném vlakovém intervalu ke zlepšení silničního provozu, pohodlí
cestujících i časové úspoře. Před zrušením železniční zastávky
Holásky byla jízdní doba do Brna 10 minut. Současná délka jízdní
doby autobusů linky „63“ činí 17 minut. Nelze však srovnávat
nesrovnatelné. Četnost autobusových spojů převažuje nad vlakovými intervaly.

Rozlitá Svitava na lince C do Tuřan

V roce 1961 byla zavedena doprava bez průvodčího, s čímž také
souvisela nová úprava vedení jednotlivých linek tak, aby byly
vyloučeny zbytečné přestupy. Samoobslužný provoz v celé síti
MHD v Brně byl zaveden jako první v celé republice v roce 1963
a pomohl vyřešit nedostatek pracovních sil. Postupně byly stávající autobusy nahrazovány kapacitními Škoda 706 RO a RTO, moderní typ ŠM 11 byl zařazen do provozu v roce 1965. Následující
rok byly dodány autobusy Ikarus 620 D maďarské výroby, které
byly zařazovány též na linku „40“ do Tuřan. Pro svoji malou
kapacitu a hlučnost byly brzo vyřazovány z provozu. První článkové autobusy ŠM 16,5 byly provozovány do roku 1968. Následovaly maďarské článkové autobusy Ikarus 280. Tyto postupně
vystřídaly naše článkové autobusy Karosa B 741. Ze sólo autobusů byly zařazovány typy Karosa B 731, B 732 (z nichž dva byly
přestavěny na zkušební provoz pohonu na zemní plyn) a B 931.
Postupně se do provozu zařazují nízkopodlažní solo i článková
vozidla, která jsou vyznačována i v jízdních řádek na zastávkách.
Poslední část MČ Holásky se dočkala autobusového spojení až
po připojení Chrlic k Brnu dne 20. 11. 1971. Jako nový prvek
v brněnské autobusové dopravě byla 16. 9. 1974 zavedena polookružní linka „72“ Řečkovice – Fučíkova čtvrť – Líšeň – Slatina –
Tuřany – Chrlice. V současné době je přes naši městskou část
provozována linka „78“ Židenice nádraží – Líšeň – Slatina – Tuřany – Chrlice – Modřice Olympia.
Integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje byl zaveden
1. 1. 2004 vytvořením ústřední instituce Kordis JMK. Součástí
IDS se staly vedle linek mnoha dopravců (včetně Českých drah) i
linky provozované Dopravním podnikem města Brna. Autobusy
zajišťují noční dopravu v Brně. Linka „40A“ do Dvorsk byla
8

Ing. Miloslav Blažek starší

STAROŽITNOSTI
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(vedle hotelu Bílá růže)

IHNED PROPLÁCÍME VEŠKERÉ
STAROŽITNOSTI V HOTOVOSTI
Nábytek, obrazy, rámy, stříbrné příbory, hodiny, kapesní a
náramkové hodinky, české granáty, bižuterii, alpaku kombinovanou se sklem, porcelánové figurky, sklo, lustry, světla,
rádia, gramofony, fotoaparáty, dalekohledy, hračky, divadla,
betlémy, vánoční ozdoby, vojenské věci, hudební nástroje,
plakáty, knihy, pohlednice, tabatěrky a další předměty.

Vše i poškozené ze sklepů, půd,
bytů i celé pozůstalosti.
Otevírací doba: Po-Čt 11.00 – 16.30h, Pá 11.00 – 15.00 h

Telefon non-stop: 737 171 367
PŘIJEDEME ●ZAPLATÍME ●ODVEZEME
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KOMENSKÝ BY SE ZARADOVAL
K práci knihovnice patří také milá povinnost zviditelňovat lidi,
kteří jsou výjimeční tím, co dokázali vytvářet, nebo tím, jak jejich životní postoj ovlivnil v dobrém smyslu slova své okolí
anebo také upozorňovat na zapálení pro určitou činnost, co umí
posunout svět.
Chtěla bych se proto ohlédnout za jedním listopadovým podvečerem, kdy jsme s takovým člověkem besedovali na tuřanské
radnici. Setkání s panem Ladislavem Němcem mělo podzimní
atmosféru. Snad se nám podařilo upozornit na význam jeho
osobnosti a na jeho umělecké dílo, ve kterém se odráží jeho celoživotní láska k dětem.

Nikdy si nenechá ujít příležitost k dětem promluvit a nebo na
ně zavzpomínat.
V čase opadávání listí bylo hezké nenechat si uniknout příležitost společně si zalistovat životem a dílem pana Němce. Mnozí
tak rádi učinili. Roky svého života krátce listoval i on sám. Bylo
to rychlé a skromné.
Listování hudební tvorbou našeho umělce vedla paní ředitelka
ZŠ Dr. Božena Küfhaberová. Představitelé Hudební školy Yamaha předvedli ukázku toho, jak se písničky dětem líbí. Dojati jsme
sledovali dítka sotva z plenek odrostlá, jak reagují na hudbu,
která zněla sálem. Malí tanečníci se úžasně dokázali radovat
z hudby, jenž pan Němec pro ně složil!
To, že se pan Němec umí vcítit do dušiček nejmenších, nám
dokázalo listování třetí - v kouzelné knížečce ŘÍKANEK, kterou
se podařilo vydat jakoby k jubileu našeho umělce.
Recitace básniček holčiček z 2. A nás zatáhla do jejich něhy.
Snadná zapamatovatelnost veršů si určitě najde své příznivce.
Milí rodiče, máme veliké štěstí! Mezi námi žijí lidé, co dokáží
v naší výchově doplňovat to, na co my nestačíme, na nás je pouze
otevření vrátek příležitosti.
Hloubá ve mně přesvědčení, že v dnešní době pomýlených
hodnot je třeba dětem více napomáhat objevovat zážitky, které na
ně působí, třeba právě prostřednictvím hudby nebo poezie. Naučí-li se děti brát umění jako nedílnou a přirozenou součást svého
života, naučí-li se naslouchat a vstřebávat prožitek z této krásy,
budou z oné radosti čerpat neustále. Je dokázáno, že tam, kde se
pěstí cit pro jakékoliv hmatatelné i nehmatatelné zážitky
s uměním spojené, tam je méně místa na násilí, ničení a nudu!
Mgr. NĚMCE potkáváme ve zdejších ulicích. Na první pohled Hudba pana Němce je velká právě tím, komu je určena - výuletitý pán, na oslovení reaguje úsměvem. Kufřík v jeho ruce ce malých i nejmenších dětí. Využíváním možností hravé výuky
naznačuje neustálou zaměstnanost. Při hovoru s ním je nám po snad máme záruku, že z našich dětí vyroste kulturní generace.
chvilce jasné, že dílo pro děti dává jeho životu smysl.
Jitka Schubertová, knihovnice

Pozvánka na adventní výstavu

Kosmetika Ivana Sýkorová

Knihovna Jiřího Mahena Brno, pobočka Tuřanské nám. 1
všechny srdečně zve na výstavu novodobé lidové tvořivosti
z dílny Ivany Jelínkové

Objednávky dle přání na tel. 737 320 948
Pro zaměstnané i ve večerních hodinách.
10-letá praxe

UBROUSKOVÉ OKOUZLENÍ
Výstava bude probíhat 2. - 18. prosince 2008
v době provozu knihovny a bude prodejní.
úterý 13 - 18 h, středa 9- 12 h, 13 - 18 h,
čtvrtek 13 - 18 h
Přijďte se svátečně naladit a inspirovat se k zútulnění
Vašeho domova.

Vyšehradská 6, Brněnské Ivanovice
Sykorova24@seznam.cz

RESTAURACE
McDONALD´S OLYMPIA

Na závěr letošního roku bych všem čtenářům a návštěvníkům chtěla poděkovat za přízeň.
Do roku 2009 přeji všem, aby do Knihovny Jiřího Mahena
na Tuřanském náměstí v Tuřanech vždy rádi nacházeli cestu.
Ať se Vám zde také líbí a domů si odnášíte vždy příjemný
dojem spolu s knížkami a časopisy pro zábavu i poučení.

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.

Vaše knihovnice Jitka Schubertová
Upozornění na malou změnu v půjčování ve vánočním týdnu :

Knihovna bude v úterý 23. prosince 2008 mimořádně otevřena
jen od 9 - 14 hod.
9
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M A S Á Ž E
Relaxační masáž

(šíje–záda–končetiny– hrudník–břicho–hýždě)
•

Indická + antistresová masáž hlavy

(mimořádná masáž hlavy, krku, ramen a paží)
•

Kosmetika na zdravotním středisku
Nabízí novou službu
-

trvalá depilace VPL (pulsní světlo) a
omlazování pleti s dlouhodobým efektem
ošetření galvanickou žehličkou
Podrobnosti na www.kosmetika-turany.cz
a na tel. 776 691 113

•
•
•
•
•

Anticelulitidová masáž + ozónový zábal

(zaměřeno na oblast stehen a hýždí)
HOT STONES (luxusní masáž lávovými kameny)
Lifting obličeje (vyhlazovací metoda)
Dornova metoda a Breussova masáž

(jemná manuální terapie obratlů a kloubů)
Medová masáž (osvědčená detoxikační metoda)
Reflexologie nohy (terapie, která zlepšuje činnost
jednotlivých orgánů)

P E D I K Ú R A
•
•
•
•

Pedikúra
P-shine
Francouzské lakování
Depilace nohou
HRTOŇOVÁ MICHAELA, BRNO - DVORSKA
Mob.: 603 514 474
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TJ HOLÁSKY
V minulém čísle Listů jsme Vás seznámili s činností pro nastávající období. Dnes už můžeme konstatovat, že na Orlovně se
všechna cvičení rozběhla velmi dobře. Je velký zájem jak
o cvičení rodičů s dětmi, tak cvičení žen; cvičební hodiny jsou
plně vytížené. Tím ale nechceme říci, že se nemohou přihlásit
další zájemci – každý, kdo si chce zacvičit, protáhnout se, je
vítán, stačí se jen zastavit a dohodnout se. Rozvrh cvičení –
cvičebních hodin je na vývěsce (přístup je ze zahrádky Orlovny).
Cvičení s dětmi od 6 měsíců do 1,5 roku věku, které začalo
v letošním roce poprvé, navštěvuje zatím 6 – 7 maminek
s batolaty. Máte-li zájem, přijďte se podívat. Cvičí se v úterý
dopoledne a hodiny jsou také uvedeny na vývěsce.
Soutěže družstev stolního tenisu jsou docela dobře rozehrané
a připravujeme Vánoční turnaj žáků a dospělých
na dny 25. – 26. 12. 2008 o ceny. Cvičení kulturistů je standardně na dobré úrovni a je také hojně navštěvované.
O tom, že má sauna zrekonstruovanou potírnu, ke spokojenosti saunujících, jsme Vás již informovali. Nyní si jen přejeme,
aby byla i dobrá návštěvnost; jsou volné kapacity, ubývá starších
občanů z důvodu nemocí. Věk nerozhoduje, ale celková kondice
každého. Saunuje se od úterý do pátku od 16 hodin.
Společenské dění na Orlovně také nestagnuje, máme za sebou zábavy pořádné důchodci z Tuřan i Chrlic, oslavy narozenin, prodej textilu, ale i „Kácení máje“ stárků ze Slatiny.
Závěrem mi dovolte jménem výboru TJ Holásky popřát Vám
všem příjemné prožití Vánočních svátků, hodně radosti z dárků a
pohodu. Do nového roku 2009 Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním životě i společenském dění.
Za výkonný výbor TJ Holásky M. Vladík

Vážení příznivci sportovního a kulturního dění
v tuřanské sokolovně
Letošní rok 2008 byl i pro tuřanské sokoly rokem dosti značných změn. Po řadě veselých plesů, zábav, vostatků i sportovních akcí, které se vydařily, jsme museli řešit i smutné věci.
Odchodem bratra Vladimíra Bartla jsme byli vystaveni velkému
tlaku s řešením problému se zajištěním dalšího fungování sokolské restaurace.
Po každoroční Letní noci nás čekaly společně s městskou částí
přípravy na konání oslav 800 let od první písemné zmínky
o Tuřanech, v zápětí na to hody a nová cvičební sezóna. Ještě
nás čekají nějaké ty „mikulášské..“ a po Novém roce znovu do
sezóny plesů.
Celý výbor TJ sokol BrnoTuřany se snaží pro Vás prostory sokolovny a jejího okolí postupně dostávat do pěknějšího stavu, aby zůstala
„sokenda“ taková, jak ji znáte a přitom byla moderní. Je
tedy před námi ještě spoustu
tvrdé práce.
Jsme proto rádi, když naše
snažení oceníte návštěvou
dalších divadelních představení, dalších zábav, besídek
a sportovních hodin ve cvičebním rozvrhu.
Do nového roku 2009 přejeme všem pevné zdraví, svěží duch
a dobrá nálada ať Vás neopouští.
Se sokolským „NAZDAR“
výbor TJ Sokol Brno-Tuřany

Plesová sezóna v roce 2009
10. 1. 2009
17. 1. 2009
17. 1. 2009
24. 1. 2009
31. 1. 2009

Myslivecký ples „Halali“ (Sokolovna)
Společenský ples TJ Holásky (Orlovna)
Myslivecký ples Tuřany (Sokolovna)
4. školní ples ZŠ Tuřany (Sokolovna)
Společenský ples MČ Brno-Tuřany
(Orlovna)
7. 2. 2009
Hasičský bál SDH BI (Orlovna)
14. 2. 2009
Společenský ples rybářů (Orlovna)
21.-23.2.2009 Tuřanské vostatky (Sokolovna)
28. 2. 2009 Rej maškar a večerní zábava – SDH BI
(Texas Ranch )

Příjemné prožití vánočních svátků
a vše dobré v novém roce přeje všem
čtenářům redakce tuřanských Listů.
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