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DOMOV PRO SENIORY HOLÁSECKÁ

Sbor dobrovolných hasièù Brnìnské Ivanovice, Jahodová 5
POØÁDÁ

v sobotu 20. èervna 2009

                    

      

Program:  pátek  19.6.2009     v 17.00  hod.  Zvaní na hody v obci  

               sobota  20.6.2009  ve 13.00 hod.  Požehnání hodù u kaple Panny Marie

                                                 ve 14.00  hod. Prùvod krojovaných obcí a odpolední 

                                                                         taneèek ve dvoøe Sdružení Práh

                                                ve 20.00 hod.  Veèerní zábava dvùr Sdružení Práh

                    

„Netradièní hasièské 
hody“

                    

      

Srdeènì zvou hasièi Brnìnské Ivanovice a krojované páry
a samozøejmì jsou zváni i krojovaní z okolních obcí

Vyšívání v Tuøanech má bo-
hatou historii. Dìvèata si vy-
šívala výbavu, souèásti lidového 
kroje, ozdobné obrázky do ku-
chynì. Tuøanské vyšívaèky byly 
vyhlášené v širokém okolí.

V prostorách Kulturnì-spo-
leèenského centra na ÚMÈ Br-
no-Tuøany je pro vás pøipravena 
výstava, na které mùžete uvi-
dìt, jaké poklady se dodnes 
ukrývají ve vašich domácnos-
tech. Kolik šikovných rukou se 
ještì objeví, je zcela na vás. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU LIDOVÁ VÝŠIVKA

Výstava bude mít pokra-
èování podle toho, co vše jste 
ochotni zapùjèit nebo darovat 
ze svých vlastních sbírek. Vy-
stavené výšivky jsou první 
vlaštovkou.

Na výstavì chceme pøed-
stavit výšivky z celé mìstské 
èásti, postupnì budou vysta-
vena i díla z Holásek, Brnìn-
ských Ivanovic èi Dvorsk.

Výstava bude zahájena

21. èervna 2009 v 15 hodin

a potrvá do 19. záøí 2009.
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Rada na 66. schùzi dne 25. 3. 2009:

- schválila opravu chodníku na ul. Pra-

tecká firmou KODASTAV,

- schválila investièní zámìr na rekon-

strukci komunikace na ul. Sladovnická 

a uložila ÚMÈ požádat Odbor dopravy 

MMB o zpracování tohoto investièního 

zámìru, 

- schválila úpravu plochy u herních 

prvkù na konci ul. Jubilejní firmou 

KODASTAV,

- nemìla námitky proti umístìní stavby 

Vitality centra na pozemcích p.è. 2404 

a 2405 v k. ú. Holásky za podmínek 

provedení øádného pøíjezdu a zajištìní 

parkovacích míst u objektu,

- projednala bez námitek žádost o vy-

jádøení ke stavbì skladové haly

v areálu firmy NERA, ul. Kaštanová,

s výhradou jako stavba doèasná do 

vyøízení zmìny Územního plánu mìsta 

Brna v dané lokalitì,

- projednala žádost o umístìní prodej-

ního skladu na ul. Popelova, požádala 

o její doplnìní a zapracování pøipo-

mínek (dopravní zatížení, velikost 

stavby, barevnost fasády apod.)

a znovu pøedložení k vyjádøení,

- projednala bez námitek návrh na pøe-

rušení provozu MŠ v mìsíci èervenci

a srpnu t. r.,

- schválila zpracování projektové doku-

mentace pro vydání územního souhla-

su pro realizaci høištì na ul. Mìš�anská 

spoleèností Musil, Hybská – architek-

tonický ateliér,

- schválila umístìní cedulí „Zákaz ven-

èení psù“ do parèíku na ul. Moravská

a na polní cestì v k.ú. Dvorska (p.è. 

256),

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 67. schùzi dne 8. 4. 2009:

- vzala na vìdomí podklady MMB OÚPR 

Z JEDNÁNÍ RMÈ A ZMÈ
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Vážení spoluobèané! 

V dnešním èlánku bych rád podìkoval Všem tìm, kterým není lhostejný život 

v naší mìstské èásti a kteøí dobrovolnì a bez nároku na finanèní odmìnu 

organizují a zajiš�ují nespoèet akcí pro nás všechny.
Velmi dobrá spolupráce je se všemi komisemi, které jsou zøízeny jako poradní 

komise rady naší mìstské èásti. Každá komise má jiný okruh své èinnosti, ale 

každá na svém „úseku“ pracuje velmi dobøe. Komise sociální a zdravotní se ve 

své èinnosti vìnuje hlavnì našim starším spoluobèanùm, komise životního 

prostøedí dává podnìty pro zlepšení našeho okolí. Komise dopravy a veøejného 

poøádku spolupracuje a pomáhá pøi snaze o zlepšení neutìšené dopravní situace 

v naší mìstské èásti, komise kulturnì sportovní a volnoèasových aktivit 

organizuje v prùbìhu roku mnoho akcí, z nichž namátkou jmenuji organizaci 

Svátku matek, Dne dìtí, divadelních pøedstavení. Komise stavební, rozvoje a 

správy majetku se vyjadøuje ke všem otázkám rozvoje naší MÈ vždy pøed 

projednáním v radì, komise finanèní pak projednává otázky správy veøejných 

finanèních prostøedkù a komise redakèní má nemalý podíl na dle mého názoru 

stále se zlepšující úrovni našich Listù.
Bohatý kulturní a spoleèenský život by nebyl možný bez jednotek Sboru 

dobrovolných hasièù jak v Holáskách, tak i v Brnìnských Ivanovicích, bez Sokolù, 

fotbalistù SK Tuøany, tenistù TK Tuøany, sportovcù TJ Holásky, TJ Dvorska, 

skautù. Myslím si, že bychom tìžko hledali mìstskou èást, kde jsou napø. 

organizovány hned troje hody.
Pøi mnoha akcích nám kulturní stránku zajiš�ují i naši nejmladší – dìti

z mateøských školek i žáci základní školy. I tìm patøí podìkování, samozøejmì 

vèetnì pedagogických pracovníkù.
Rád bych podìkoval i tìm, kteøí napø. svými sponzorskými dary pomáhají 

tyto akce zajistit. 
Nevím, zda se mi podaøilo v nìkolika øádcích vystihnout to množství hodin a 

úsilí, které je za každou akcí skryto. Pøedem se omlouvám i tìm, na které jsem 

mohl pøi svém podìkování zapomenout.
Na závìr mi dovolte, abych Vám pøed nastávajícími letními mìsíci popøál 

pìkné poèasí, pøíjemnou dovolenou. Dìtem pak pøeji dobré vysvìdèení a dlouhé 

prázdniny a se všemi se tìším na vidìnou na nìkteré další akci v naší mìstské 

èásti.                                                                                                        
 Miroslav Dorazil, starosta   

SLOVO STAROSTY
pro vyhlášení stavební uzávìry v ploše 

podél ul. Kaštanové jako rezervy pro 

budoucí komunikaci a souhlasila s vy-

hlášením stavební uzávìry,

- seznámila se s petièní stížností a žá-

dostí obyvatel a vlastníkù nemovitostí 

na ul. Votroubkova o vyøešení doprav-

ního stavu v souvislosti s prùjezdem 

nákladní dopravy do areálu spoleè-

nosti SASTA a.s., postoupila je k øešení 

Odboru stavebnímu a technickému 

ÚMÈ, Brnìnským komunikacím, Od-

boru dopravy MMB a Dopravnímu 

inspektorátu PÈR. ÚMÈ uvìdomí 

podavatele petice o jejím prùbìžném 

øešení.

Rada na 68. schùzi dne 22. 4. 2009:

- uložila ÚMÈ zajistit nabídky opráv-

nìných odbornì zpùsobilých a ne-

závislých subjektù k vypracování 

posudku na urbanistické a krajinné 

vyhodnocení studie Holásecká jezera 

var. 8c a pøipravit návrh rozpoètového 

opatøení k financování studie,

- projednala a doporuèila zastupitelstvu 

ke schválení závìreèný úèet MÈ Brno-

Tuøany za rok 2008 a výsledky hospo-

daøení pøíspìvkových organizací 

zøízených MÈ,

- projednala žádosti o poskytnutí veøej-

né finanèní podpory na jednotlivé ak-

ce i provoz ve výši 82,5 tis. Kè celkem 

(Sportovnímu klubu Tuøany, TJ Brno-

Dvorska),

- schválila provedení rekonstrukce ka-

nalizaèní a vodovodní pøípojky ve dvo-

øe radnice MÈ spoleèností DIRS,

- uložila ÚMÈ pøipravit podklady pro po-

dání žádosti na financování nástavby 

uèeben nad jídelnou ZŠ Mìš�anská ze 

státního rozpoètu,

- schválila pøijetí daru od spoleènosti 

STAVOS Brno ve výši 2 000 Kè a dárko-

vých pøedmìtù do tomboly na akci 

Dìtský den,

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí.

è e r ven 2009 èe r ven 2009

Veøejné zasedání zastupitelstva MÈ Brno-Tuøany

25. 6. 2009 v 18 hodin v prostorách radnice
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Rada na 69. mimoøádné schùzi dne 

30. 4. 2009:

- schválila uzavøení darovací smlouvy se 

spoleèností Letištì Brno na poskytnutí 

finanèního daru ve výši 40 000 Kè na 

financování oprav MŠ ,

- schválila pøijetí vìcných darù od 

spoleènosti MARKETING SYSTEMS 

INTERNATIONAL, Modøice na akci 

Dìtský den.

Rada na 70. schùzi dne 6. 5. 2009:

- projednala umístìní stavby elektro-

montážního servisu automobilových 

dílù v Br. Ivanovicích p.è. 215, územní 

studii Èernovická terasa – Ekologický 

park, Návrh zadání územního plánu 

Sokolnice,

- schválila umístìní dopravních znaèek 

zákazu vjezdu motorových vozidel

s dodatkovou tabulkou mimo vozidel 

dopravní obsluhy k místním úèelovým 

cestám mezi ulicemi Pratecká a Sokol-

nická, ve smìru od ulice U potoka

u parkovištì u jezera Opleta,

- projednala žádosti o poskytnutí ve-

øejné finanèní podpory na akce  TJ 

Holásky a Øímskokatolické farnosti u 

kostela Zvìstování Panny Marie na 

rekonstrukci krovù a støechy ambitù, 

opravy a nátìr fasády ve výši 51 tis. Kè 

celkem,

- jmenovala hodnotící komisi pro ote-

vírání obálek s nabídkami na výbìr 

veøejné zakázky Stavební úpravy ob-

jektu MŠ U Lípy Svobody,

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 71. schùzi dne 20. 5. 2009:

- projednala žádosti o poskytnutí veøej-

né finanèní podpory:

- na akce SDH Br. Ivanovice ve výši

15 tis. Kè,

- zajištìní provozu, oprav a údržby pro 

TJ Holásky ve výši 45 tis. Kè,

- na soutìž Moravského rybáøského 

svazu ve výši 5 tis. Kè,

- zajištìní provozu Tenisového klubu 

Tuøany ve výši 30 tis. Kè,

- schválila výmìnu oken a dveøí na 

zdravotním støedisku firmou V okno,

- schválila pøijetí daru od spoleènosti 

Makro Cash & Carry ÈR v hodnotì do

4 000 Kè na akci Dìtský den,

- schválila pøijetí daru (2 obrazù) od 

Jana Beèièky,

- schválila doplnìní varovného a infor-

maèního systému o 4 místa,

- projednala návrh naøízení mìsta Brna 

„Tržní øád“ bez pøipomínek, vyhlášku 

mìsta Brna o zákazu požívání alkoholu 

na veøejných prostranstvích s návr-

hem na stanovení míst v naší MÈ, na 

kterých je požívání alkoholu zakázáno,

- projednala majetkové záležitosti – 

pronájmy a prodeje nemovitostí.

Zastupitelstvo na 17. mimoøádné 

schùzi dne 30. 3. 2009:

- schválilo podání žádosti o poskytnutí 

dotace ve výši 2 mil. Kè od ministerstva 

vnitra – GØ HZS ÈR na nákup požár-

ního vozdila pro JSDH Brno-Holásky, 

uložilo ÚMÈ požádat Radu mìsta Brna 

o udìlení souhlasu s podáním žádosti

a schválilo podání žádosti mìstu Brno

o dofinancování nákupu požár. vozidla 

ve výši 3,8 mil. Kè z rozpoètu mìsta,

- nesouhlasilo s pøedloženým návrhem 

obecnì závazné vyhlášky mìsta Brna 

o stanovení místního koeficientu pro 

výpoèet danì z nemovitostí a požádalo 

na Zastupitelstvu mìsta Brna o osvo-

bození od danì z nemovitostí za zemì-

dìlské pozemky podle pøísl.paragrafu,

- souhlasilo s pøedloženým návrhem o-

becnì závazných vyhl. mìsta Brna o 

místních poplatcích a o stanovení pod-

mínek pro poøádání, prùbìh a ukonèe-

ní veøejnosti pøístupných sportovních 

a kultur. podnikù, k zajištìní veøejného 

poøádku.

è e r ven 2009 èe r ven 2009

Zastupitelstvo na  18. schùzi

dne 30. 4. 2009:

- schválilo podání žádosti prostøed-

nictvím mìsta Brna o poskytnutí do-

tace ve výši 13 800 000 Kè od MF ÈR 

na financování nástavby uèeben a re-

konstrukce  jídelny ZŠ Mìš�anská,

- souhlasilo s celoroèním hospodaøením 

a finanèním vypoøádáním MÈ za rok 

2008,

- schválilo závìreèný úèet MÈ zahrnu-

jící: 

Celkové pøíjmy              30 352 tis. Kè

Celkové výdaje              29 707 tis. Kè

Zdroje po fin. vypoøádání 12 057 tis. Kè

Celkový výsledek hospodaøení

za bìžný rok                   8 176 tis. Kè

Stav fondu rezerv a rozvoje

k 31. 12. 2008           1 995 892,85 Kè

Stav sociálního fondu

k 31. 12. 2008                   1 317 Kè

- schválilo výsledky hospodaøení 

pøíspìvkových organizací,

- schválilo pøíslušné rozpoètové opat-

øení,

- souhlasilo s pøedloženým návrhem 

vyhl. mìsta Brna k zajištìní udržování 

èistoty ulic a jiných veøejných 

prostranství,

- souhlasilo s pøedloženým návrhem 

vyhl. mìsta Brna o pravidlech pro po-

hyb psù na veøejných prostranstvích,

- souhlasilo s pøedloženým návrhem 

vyhl. mìsta Brna k zabezpeèení 

místních záležitostí veøejného po-

øádku, kterou se vymezují veøejná 

prostranství, na nichž se zakazuje 

žebrání (navrhla prostranství v okruhu 

100 m od církevních objektù). 

Další viz www.turany.cz

Dne 4. èervna 2009 byl slavnostnì otevøen Domov pro seniory Holásecká. 

Slavnostního otevøení se zúèastnili primátor mìsta Brna Roman Onderka a èelní 

pøedstavitelé Magistrátu mìsta Brna, který je zøizovatelem domova.

Jeho kapacita je 105 lùžek, tj. 69 jednolùžkových pokojù a 18 dvojlùžkových 

pokojù. Souèástí každé obytné jednotky je pøedsíò, koupelna, WC a balkon. 

Domov má vlastní kuchyò a prádelnu. Pro obyvatele domova je k dispozici 

místnost pro rehabilitaci, ergoterapii, spoleèenská místnost.

Více informací na: www.hol.brno.cz  nebo tel.: 532 197 111

OTEVØEN NOVÝ DOMOV PRO SENIORY



6 strana

LISTY

w w w . t u r a n y. c z strana 7

LISTY

w w w . t u r a n y. c z

MALÉ  LÉTÁNÍ

Jaká jsou pravidla pro létání malých 

letadel? Obèané si stìžují na jejich 

hluènost, létání nízko nad obytnou 

zástavbou, nìkdy i v noci. Zástupce 

tuøanského letištì pan Jiøí Filip nám 

odpovìdìl:

S rozvojem pravidelných a char-

terových linek na mezinárodním veøej-

ném civilním letišti Brno–Tuøany do-

chází také k rozvoji  tak zvaného ,,ma-

lého létání“, odbornì pak  všeobec-

ného letectví. Do této kategorie patøí 

letadla, která jsou využívána pro neob-

chodní i obchodní èinnost, výcviky pilo-

tù, fotolety, letecké práce, sportovní 

létání atd. Lety tìchto letadel se stávají 

kritikou  ze strany obèanù mìstské èásti 

Tuøany. Nejèastìjšími stížnostmi obèa-

nù jsou noèní lety a nízko letící letadla. 
Vedení radnice mìstské èásti Tu-

øany je dlouhodobì v kontaktu s vede-

ním letištì Brno-Tuøany a tyto stížnosti 

projednává. V zájmu udržení dobrých 

sousedských vztahù pøistoupilo již v 

minulosti vedení letištì k omezení 

noèních výcvikových letù na mini-

mum.  
Co se týká stížností na nadmìrný 

hluk tìchto malých letadel a údajnou 

malou výšku letadel pøes zastavìnou 

èást Tuøan, je tøeba uvést nìkolik 

skuteèností:

1. Všechna letadla, která startují a 

pøistávají na letišti v Brnì-Tuøa-

nech, musí vlastnit provozní povo-

lení, které vydává Úøad pro civilní 

letectví ÈR. Pøed získáním tohoto 

povolení musí provozovatel letadla 

pøedložit celou øadu dokumentù, 

které prokazují, že letoun splòuje 

všechna nároèná kritéria pro bez-

peèný letecký provoz v zemích EU. 
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Ve dnech 15.–20. kvìtna 2009 opìt 
probìhlo vyèištìní hladiny retenèní 
nádrže na ul. Zapletalova ve Dvors-
kách a opìt v ní byly nalezeny odpady, 
které tam lidé naházeli úmyslnì (nì-
které z odpadù patøí dokonce do sku-
piny odpadù nebezpeèných - napø. sud 
s olejem, který plaval po hladinì). 

Žádáme Vás proto touto cestou
o více ohleduplnosti vùèi našemu ži-
votnímu prostøedí. K odložení ne-
potøebných vìcí legální cestou slouží 
sbìrné dvory a kromì toho ve 
Dvorskách 3x roènì probíhají sbì-
rové dny. 

Ref. ŽP: MVDr. Dagmar Malá

Dne 30. dubna tohoto roku skon-
èilo 5tileté pøechodné období platnos-
ti Osvìdèení o zápisu do evidence 
samostatnì hospodaøících rolní-
kù. Tímto dnem platnost Osvìdèení 
automaticky zaniká. Každý, kdo dosud 
podnikal v zemìdìlství na základì to-
hoto Osvìdèení a v podnikání plánuje 
pokraèovat, je povinen požádat o zá-
pis do evidence zemìdìlských 
podnikatelù (EZP). V opaèném 
pøípadì podniká nelegálnì a vystavuje 
se nebezpeèí uložení sankce.

? Žádost se podává na ÚMÈ Brno 
–Tuøany, Tuøanské nám. 1. 

? Poplatek za zápis do evidence 
zemìdìlských podnikatelù èiní
1 000 Kè. 

? Dnem zápisu do EZP je datum 
podání žádosti. 

? Formuláøe žádosti o zápis do EZP  
lze vyzvednout na ÚMÈ Brno-Tuøa-
ny, na podatelnì nebo na životním 
prostøedí. Formuláøe žádosti  jsou 
k dispozici také na:

Ref. ŽP: MVDr. Dagmar Malá

www.kr-jihomoravsky.cz, 
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V sobotu 4. dubna 2009 byly slav-

nostnì uvítány tyto dìti :
Veronika Fritzová, Dominik Horák, Eliška 
Chaloupková, Tomáš Skalník, Tomáš Svoboda, 
Nela Francová, Petr Poruban, Monika 
Sehnalová, Lucie Keprtová, Tereza Darolíková, 
Renata Sekaninová, Barbora Chábová, Antonín 
Demek, Kateøina Osièková, Ondøej Navrátil, 
Nikki Makki, Filip Blažek, Veronika Rotková, 
Tereza Vašková, Vít Votava, Jan Pavlus, Michal 
Pokora, Stanislava Koèková.

Rodièe i dìti pøivítala paní místo-
starostka Ing. Vlasta Hrdlíková a pás-
mo písnièek pøipravily  dìti z mateøské 
školy Holásecká.

matrikáøka Blanka Gärtnerová

VÍTÁNÍ  OBÈÁNKÙ

Vernisáží 2. èervna 2009 byla na 
radnici zahájena Výstava výtvarných 
prací žákù ZŠ Mìš�anská. Výstavu 
instalovala paní uèitelka Matoušková 
se žáky ZŠ, vše zorganizovala paní 
uèitelka Široká. Na slavnostním zahá-
jení výstavy úèinkovaly dìti z Hudební 
školy Yamaha a pìveckého sboru ZŠ 
pod vedením paní øeditelky PhDr. 
Küfhaberové, PhD. a hudebního do-
provodu pana Küfhabera. Výstava 
bude na radnici otevøena do konce 
èervna.

VERNISÁŽ

F O T O Z V E R N I S Á Ž E

è e r ven 2009 èe r ven 2009

také splnìní velmi pøísných hlu-

kových limitù, doložených certi-

fikátem hluènosti.

2. Úøad pro civilní letectví ÈR mini-

málnì jednou roènì kontroluje a 

osvìdèuje, že letadla jsou bezpeè-

ná a splòují všechny požadavky 

stanovené pro jejich provoz dle 

pøedpisù EU, které jsou pro naši 

republiku závazné.

3. Pro všechny vzlety a pøistání na 

letišti Brno–Tuøany jsou pøesnì 

stanovena pravidla a postupy, 

které jsou zveøejnìny v provoz-

ních pøedpisech, tzv. AIP ÈR a jsou 

pro všechny piloty závazné.

4. Jednotliví provozovatelé a piloti 

jsou zodpovìdni za dodržování 

všech leteckých pøedpisù, které 

urèují pravidla letù nad územím 

ÈR, stanovují výšky letù, pøesnì 

vymezují trajektorie letù, lety
v blízkosti letiš� a zpùsoby 

pøiblížení na tato letištì.
 
5. Všichni piloti musí mít platný pilot-

ní prùkaz pro daný typ letadla.

Co dodat závìrem? Snad jen to, že 

patøíte-li k obèanùm, kteøí jsou pøes-

vìdèeni o nedodržování a porušování 

výše zmiòovaných pravidel, naøízení a 

postupù, je možné se proti tìmto 

porušením ohradit  cestou Úøadu pro 

civilní letectví. Je ale nutné podot-

knout, že pouze oprávnìné stížnosti 

jsou cestou k nápravì. Neoprávnìné 

stížnosti nejen že nic neøeší, ale 

oslabují vliv stížností oprávnìných. 

Pro úplnost uvádíme internetové 

stránky Úøadu pro civilní letectví ÈR: 

Mezi tato kritéria patøí mimo jiné 

www.caa.cz
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V prosinci minulého roku byla na 
zasedání Zastupitelstva mìstské èásti 
Brno–Tuøany (ZMÈ) projednávána žá-
dost firmy Komfort a.s. o úpravu 
smìrné èásti Územního plánu mìsta 
Brna (ÚPmB) v lokalitì Holásky – 
Holásecká jezera, èást „Vinohrad“, ve 
smyslu navýšení indexu podlažní 
plochy (IPP) z hodnoty 0,5 na hodnoty 
0,81. Pro ilustraci uvádíme, že napø. 
sídlištì Komárov má IPP 0,7. Po 
bouølivé diskuzi, kdy pøítomní obèané 
Holásek jednoznaènì vyjádøili svùj 
nesouhlas s prosazovanou zástavbou 
v lokalitách „U potoka“ a „Vinohrad“,
i pøes souhlasné stanovisko Rady 
mìstské èásti (RMÈ), která zvýšení 
IPP doporuèila, ZMÈ návrh usnesení 
pøi hlasování nepøijalo nadpolovièní 
vìtšinou hlasù.

V lednu probìhla petièní akce, ve 
které drtivá vìtšina obyvatel vyjádøila 
svùj nesouhlas s navrhovanou podo-
bou výstavby v uvedených lokalitách. 
Petice byla poèátkem února postou-
pena Úøadu mìstské èásti Brno–Tuøa-
ny, Odboru kontroly a interního auditu 
a Odboru územního plánování a rozvo-
je Magistrátu mìsta Brna (OÚPR).

Poèátkem bøezna jsme obdrželi 
odpovìï na petici od MUDr. D. 
Rychnovského, vz. primátora mìsta 
Brna. Bohužel musíme konstatovat, že 
nás tato odpovìï velmi zklamala, 
nebo� nereaguje na obsah a argu-
menty v petici uvedené. Naopak 
dokonce v dopise konstatuje, že 
„OÚPR je pøipraven provést navýšení 
IPP i bez souhlasného stanoviska MÈ 
Brno–Tuøany“. Názory obyvatel nejsou 
zohledòovány ani v nejmenším.

19. 3. 2009 se konala beseda s ob-
èany za pøítomnosti zástupcù Rady 
mìstské èásti,  firmy Komfort, OÚPR a 
Bytového odboru MMB. Obèané svou 
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18. 4. 2009 poøádala TJ Sokol ve 
spolupráci s naší komisí divadelní 
pøedstavení "Vydrž miláèku" v pro-
vedení souboru TAK JO BRNO. 
Komedie, která diváky pobavila, byla 
odmìnìna poøádným potleskem.

V rámci "Tuøanských dnù zdraví" 
poøádala naše komise 15. kvìtna 
"Cvièení na velkých míèích" na 
Orlovnì. Po asi pùlhodinové pøed-
nášce následovalo hodinové cvièení. 
Cvièenky i cvièenci byli velmi spo-
kojeni, úèast byla slušná, míèù bylo 
nadbytek.

Vycházka na "Mohylu míru" 
dne 24. 5. 2009 byla spojena s pro-
hlídkou kostelíka, dále se zastávkami 
u pomníèku tragicky zemøelých chlap-
cù v r. 1951 na místním høbitovì, u po-
mníku tragicky zahynulých letcù z
r. 1938. Na konci polní cesty jsme 
udìlali malou zastávku u "Památníku 
smíøení", který byl odhalen v jubi-
lejním roce 2005 jako pøipomínka 
událostí, která stála život tisíce lidí 
bìhem jediného dne.

Dìkuji Vám, že se našich akcí 
úèastníte a zároveò bych Vás chtìla 
pozvat na plánované akce podzimní, o 
kterých budete vèas informováni.

Za komisi D. Doležalová, pøedsedkynì 

INFORMACE PETIÈNÍHO VÝBORU K ZÁSTAVBÌ
V LOKALITÁCH „VINOHRAD“ A „U POTOKA“

 Sbor dobrovolných hasièù Brnìnské 
Ivanovice a krojované páry dìkují touto 
cestou všem obèanùm, kteøí nám 
poskytli v sobotu 24. 5. 2009 železný 
šrot.

Zdena Jandová

PODÌKOVÁNÍ

è e r ven 2009 èe r ven 2009

vysokou úèastí i bohatou diskuzí zde 
dokázali nejen, že  jsou informovaní i 
odbornì znalí a mají zájem o vìci 
veøejné a jednoznaènì odmítli 
požadovanou úpravu smìrné èásti 
ÚPmB a realizaci navrhované studie. 
Úøedníci Magistrátu zpùsobem až aro-
gantním zcela ignorovali oprávnìné 
názory obèanù, bagatelizovali jejich 
argumenty a evidentnì upøed-
nostòovali zejména ekonomické 
zájmy firmy Komfort. 

Svou nespokojenost s reakcí 
MUDr. Rychnovského na petici jsme 
vyjádøili v dopise primátorovi mìsta 
Brna R. Onderkovi 27.3.2009.

Za dílèí úspìch mùžeme pova-
žovat výsledek zasedání ZMÈ dne 19. 
2. 2009, kdy bylo, mj. i díky obèanské 
aktivitì a vyslyšením názorù obèanù 
ze strany èlenù Zastupitelstva, pøijato 
usnesení, ve kterém ZMÈ nesouhlasí s 
navýšením IPP na 0,81 v lokalitì 
Holásecká jezera. 

Na základì výzvy petièní výbor 
obdržel stanovisko Odboru životního 
prostøedí Krajského úøadu Jiho-
moravského kraje, který navýšení IPP 
považuje z hlediska znaèného zvýšení 
civilizaèního tlaku na chránìné území 
Holásecká jezera za nežádoucí.

Vzhledem k faktu, že dosud 
nebyla nikým odbornì posouzena 
zátìž a pøípadné negativní dopady na 
okolí uvažované zástavby, požádali 
jsme 18. 4. 2009 ÚMÈ o zajištìní vy-
pracování posudku na urbanistické a 
krajinné vyhodnocení studie Holá-
secká jezera, var.8c. Rada MÈ uložila 
úøadu zajistit nabídky odborných fi-
rem pro vypracování posudku a sou-
èasnì pøipravit návrh rozpoètového 
opatøení k financování studie.

Oprávnìnost požadavku petièního 
výboru na vypracování posudku pod-

pøípustné negativní vlivy na okolní 
zástavbu".

Jsme pøesvìdèeni, že výstavba 
prosazovaná firmou KOMFORT by 
mìla natolik negativní dopad na  
charakter obce, života v ní i chránìnou 
krajinnou památku Holásecká jezera, 
že o tyto hodnoty stojí za to bojovat. 
Rádi uvítáme i pomoc dalších spolu-
obèanù, kterým není osud naší 
mìstské èásti lhostejný.

Za petièní výbor:
PhDr. Hana Dombrovská, V aleji 97, Brno

 hanadombrovska@email.cz

poøil i sám primátor mìsta Brna Ro-
man Onderka, který osobním dopisem 
ze dne 14. 5. 2009 potvrdil, že "jedno-
tlivé pøípady zvyšování intenzity vyu-
žití území než stanoví ÚPmB, je vždy 
nutno odbornì posoudit" a zároveò 
nás ujistil o jednotném pøístupu k 
investorùm na celém území mìsta, dle 
nìhož "je požadavkùm investora ze 
strany OÚPR vyhovìno, pokud je 
doloženo, že území je schopno vyvo-
lanou zátìž unést a intenzivní využití 
dosud nezastavìných ploch nemá ne-

 AKCE KOMISE KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT
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V kvìtnu tohoto roku zorganizovala pro 
obèany komise sociální a zdravotní 
pøednášku MVDr. Olgy Cwikové o 
bezpeènosti potravin. Pro ty, co se ne-
mohli zúèastnit besedy, pøinášíme 
alespoò desatero základních pravidel 
prevence alimentárních onemocnìní 
(onemocnìní z potravin) pøi manipulaci 
s potravinami v domácnosti spotøe-
bitele (dle WHO):

1) Pøi nákupu vybírat zdravotnì 
nezávadné potraviny. Špatnou 
hygienickou jakost nakupovaných 
potravin signalizují: zakalené oèi 
ryb, našedlá nebo nazelenalá 
barva masa, plíseò na povrchu 
potraviny, nepøirozená vùnì nebo 
barva potraviny.

2) Dokonalá tepelná úprava pot-
ravin: ve všech èástech potraviny 
musí být dosaženo teploty 
nejménì 70 ºC po dobu 10 minut.

3) Konzumovat tepelnì upravené 
potraviny ihned po této úpravì. 
Uchování potravin po tepelném 
opracování delší dobu pøi poko-
jové teplotì umožòuje množení 
patogenních mikroorganismù, 
které tepelný zásah pøežily ve 
formì spor. Pøi poklesu teploty 
mohou spory vyklíèit a pøíslušné 
vegetativní formy se pak rychle 
množí, protože konkurenèní mik-
roflóra byla tepelným zásahem 
devitalizována.

4) Uchovávat potraviny pøi teplotách 
neumožòujících množení mikro-
organismù. Nelze-li potravinu po 
tepelném opracování ihned 
zkonzumovat, musí být tato 
potravina uchována pøi teplotì 
>70 °C nebo < 5 °C. Pøitom je však 
naprosto nevhodné umístit do 
chladnièky potravinu (a to 
pøedevším ve velkých kusech) 
bezprostøednì po ohøátí na 

(NE)BEZPEÈNÉ POTRAVINY
vysokou teplotu. Takový postup má 
za následek vzrùst teploty
v okolí takto v chladnièce umístìné 
potraviny, pøièemž teplota uvnitø 
potraviny zùstává dlouho vysoká, 
což umožòuje množení mikro-
organismù.

5) Tepelnì upravenou a poté usklad-
nìnou potravinu pøed konzumací 
znovu dùkladnì tepelnì ošetøit (70 
°C uvnitø potraviny po dobu 10 
minut). Tento postup je možno a-
plikovat pouze v domácnosti kon-
zumenta.

6) Zabránit styku mezi syrovými a 
tepelnì opracovanými potravina-
mi. Typickým pøíkladem nespráv-
ného postupu je porcování uva-
øeného masa na prkénku, na kte-
rém bylo pøedtím krájeno maso 
syrové, pøièemž mezi tìmito ope-
racemi nebylo prkénko patøièným 
zpùsobem umyto.

7) Mýt si dùkladnì (tj. teplou vodou a 
mýdlem) ruce vždy:
- pøed zaèátkem práce s potravi-
nami
- po jakémkoliv pøerušení práce
s potravinami
- po pøechodu od pøípravy syro-
vých potravin na jinou kuchyòskou 
práci
- po manipulaci s odpadky
- po kontaktu s domácími mazlíèky
- po použití toalety

8) Udržovat kuchyòské zaøízení v na-
prosté èistotì. Je nutné se vyva-
rovat nevhodného uskladnìní ná-
dobí po jeho umytí, nádobí nelze 
utírat špinavými utìrkami, je lépe 
ho nechat okapat a oschnout.

9) Chránit potraviny pøed hmyzem a 
hlodavci: potraviny skladovat v u-
zavøených obalech nebo uzavíra-
telných nádobách.

10) Pøi veškeré manipulaci s potra-
vinami používat pitnou vodu. Stud-
nièní voda musí být pravidelnì 
mikrobiologicky  vyšetøována.

Čas plyne velice rychle a letos to bude již 90 let, kdy se naši 
předkové, v nově vzniklé Československé republice, rozhodli 
uspořádat lidovou veselici ve formě Bartolomějských hodů. 
Datum svatého Bartoloměje jim bylo příznivě nakloněno v jejich 
nelehké zemědělské práci, neboť obvykle zapadlo mezi konec 
sklizně obilí a začátek sklizně brambor. 

Bartolomějské hody bývaly na holaské dědině, nynější ulici Na 
Návsi. Později v hospodě Na Návsi, a potom se  přenesly do 
prostor holaského hřiště. Zrovna tak i mše svatá byla sloužena u 
kapličky na Požární ulici a z důvodu velkého provozu byla 
přemístěna do kostela v Tuřanech, později na hřiště v 
Holáskách. Taktéž zábava se uskutečňovala v různé dny. 
Nejprve v neděli a v pondělí, později v sobotu a v neděli a v 
posledních letech se koná v pátek, v sobotu a neděli je pouze 
odpolední posezení. 

Letos uplyne 90 let od prvních hodů, proto bychom toto výročí 
chtěli pojmout trochu netradičně. V pátek, tak jako již po několik 
roků, bude předhodová zábava s hudbou v moderním pojetí 
Mirka Hamrly. V sobotu se uskuteční tradiční zábava s dechovou 
hudbou Bivojanka. V neděli dopoledne proběhne polní mše 
svatá. A po dobrém obědě vyvrcholí oslavy nedělním 
odpolednem, kdy po krojovaném průvodu budou hrát k 
poslechu a tanci dvě dechové hudby. Bivojanka  a všem dobře 
známá Moravěnka. 

Toto odpoledne se protáhne do 22. hodiny a tomu bude také 
odpovídat zvýšené vstupné oproti předchozím ročníkům. 
Doufáme, že Vás tento výjimečný počin naladí k tanci a poslechu 
této kombinace dvou skvělých dechových souborů a těšíme se 
na vaši účast.

Srdečně zvou holašští hasiči a stárci.

Oslavy devadesátého výročí trvání
Bartolomějských hodů

è e r ven 2009 èe r ven 2009





Takto vypadá originální 
plakát dochovaný do 
dnešních dnů, jenž zval 
na první hodovou 
zábavu, ta se uskutečnila 
na tehdejší holaské 
dědině před hospodou. 
Rok 1919 to dovoloval, 
provoz žádný a těch pár 
povozů to vzalo přes 
humna. A to určitě 
nemohly být místní,  
protože  ti všichni byly 
jistě na hodech.

14 strana

LISTY

w w w . t u r a n y. c z strana 15

LISTY

w w w . t u r a n y. c z

Koncem šedesátých let devate-
náctého století se vyvinulo v plném 
rozkvìtu vyšívaèské støedisko v Tuøa-
nech. Svìdectví o tom podává Marie 
Š�astná, jak si to poèátkem tohoto 
století zaznamenala od místních pa-
mìtníkù. Je spjato se jménem nadané 
Barbory Francové (1829-1906), za níž 
zde vyšívaèské umìní dosáhlo  maso-
vého rozšíøení.

Barbora Francová mìla pøedchùd-
kynì - pøed ní žily v Tuøanech tøi ženy, 
které vyšívaly šátky na hlavu (šaty) a 
pùlky. Pracovaly tak, že si vzory 
nakreslily inkoustem na papír, jemné 
plátno na nì položily a na nì tužkou 
vzorek pøekreslily. Vzorek byl podán 
jen v obrysech, ostatní udìlalo „oko
a ruka”, jak øíká jedna vyšívaèka. Byly 
tedy samy sobì pøedkreslovaèkami
i vyšívaèkami.

Tyto ženy se narodily kolem roku 
1800 a hlavní doba jejich èinnosti 
spadá do konce 1. poloviny 19. století. 
Jedna z nich, Alžbìta Kalinová, která 
pocházela od Znojma, vyšívala hlavnì 
do Chrlic, Moutnic a Tìšan. Vyšívaly 
pro sebe a na zakázku, výšivky byly 
drahé, a proto si je mohly dovolit jen 
zámožnìjší. To je také dùvod, proè se 
jich dochovalo tak málo (nebo vùbec 
nic).

Po krátké dobì stagnace zaèíná 
doba rozkvìtu spojená právì se 
jménem B. Francové. Pro vzorky k ní 
pøicházely ženy a dìvèata z celé farno-
sti i dalekého okolí. Marie Š�astná 
vyjmenovává Šlapanice, Telnici, 
Újezd, Sokolnice, Tvarožnou, Tìšany
a Žatèany, tedy celý jihovýchod 
Brnìnska. Hlavní sezónu mìla v zimì, 
kdy byla tak pøetížená, že jí zbyla 
sotva chvilka na jídlo. Ona však navíc 
uèila dìvèata vyšívat, protože ve škole 
se tehdy ještì ruèním pracím 
nevyuèovalo.

TUØANSKÉ VYŠÍVAÈKY
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Kreslení vzorkù jí zabíralo mnoho 
èasu. Jednou si na to stìžovala 
èlovìku z Vyškova, a ten jí ukázal 
tiskátka (øíkala jim tlaèila), která 
ulehèují práci pøi pøípravì vzoru. 
Poradil jí, aby si je dala v Brnì podle 
svých návrhù také udìlat, což 
provedla. Její práce, jak vysvítá z 
pamìtí M. Havelkové Š�astné, pak 
byla kombinací pøedkreslování a 
pøedtiskování. Jednotlivé vzorky mìla 
pojmenovány podle toho, co pøed-
stavovaly, nebo co jí pøipomínaly.

Vyšívání ženského kroje zavedla 
Veronika Gartnerová, pøed tím byl 
tuøanský kroj bez vyšívání a krajek, 
zcela jednoduchý. Barboøe Francové 
bylo líto, že kroj je toliko chudobný
a svými novými vzorky upoutala 
takovou pozornost, že ženy a dìvèata 
odmítaly už krajky, møížky a pøály si 
výhradnì, aby jim  vzorky nakreslila
a také vyšila. Jako novotu, první 
zaèala nosit ke kroji bílé spodní suknì, 
bez nichž je dnes náš kroj nemys-
litelný.

Z publikace Miroslavy Ludvíkové „Lidová 
výšivka na Brnìnsku“ upravila Ivana Koleèková

-

è e r ven 2009 èe r ven 2009
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Vždy, když se s ní setkám, jako by se vytratila ze svìta všechna hrubost, zloba 
a nenávist. Je kapacitou ve svém oboru, hovoøí o ní s úctou i doktorka Jana 
Zahradníèková v rozhovoru nedávno otištìném v Listech. Pokaždé ztìlesnìná 
slušnost a elegance. A pøitom je to sousedka. Skromná, nenápadná, taková 
obyèejná ženská.

Hovoøím ve vší úctì o MUDr. Dagmar Ledeèové, odborné lékaøce v ordinaci 
pro dìtskou a dorostovou psychiatrii. Její skromnost má možná koøeny ve 
výchovì, je totiž dcerou velkého tuøanského sokola Ferdinanda Volka. Rodištìm 
je tedy dùm od nás pøes plot, na Dvorecké ulici.
Velice si jí vážím, proto jsem ji s naprostou jistotou zaøadila mezi „neobyèejnì 
obyèejné“ z našeho okolí a osmìlila se k pár otázkám.

Èím jste chtìla být jako malá holka?
Již jako dítì pøedškolního vìku jsem byla rozhodnuta, že budu dìtskou lékaøkou. 
Maminka se mnou a pozdìji i se sestrou chodila k dìtskému lékaøi,              
MUDr. Leinbachovi, který tehdy sídlil na Kozí ulici. Dodnes si pøesnì pamatuji 
návštìvy  v jeho ordinaci. Pan doktor byl štíhlý, vysoký a pøívìtivý èlovìk. Mìl 
ordinaci plnou hraèek a milou sestøièku. Zaèala jsem toužit po tom být také 
dìtskou lékaøkou. Navíc moji rodièe pana doktora vždy velmi chválili jako 
skvìlého odborníka a maminka nikdy neopomnìla dodat, že pøišel   z Vídeòské 
kliniky, což byla velmi dobrá vizitka.

Co  nebo kdo vás pøivedl k medicínì?
Tomuto dìtskému snu jsem pøizpùsobila celé svoje snažení. To by ale nestaèilo, 
pokud by mi na medicínu nepomohlo i mnoho dalších lidí, protože pøi tehdejší 
politické situaci to nebylo jednoznaèné. Samozøejmì pak oba moji rodièe.

Vìnujete se pouze dìtské psychiatrii?
K dìtské psychiatrii jsem se dostala hned na svém prvním místì, to je
v Kromìøíži, kam jsem dostala umístìnku. Tamní Psychiatrická léèebna mìla         
i dìtské oddìlení a skvìlého primáøe, který mì dokázal pro obor nadchnout. 
Pøiznám se ale, že již v dobì studia mì pøednášky z tohoto  oboru plnì zaujaly.
A jen tak pro zajímavost, pøednášející byl v budoucnu mým primáøem na 
dìtském oddìlení v Brnì-Èernovicích. Zvolenému oboru se vìnuji stále.

Spolupracujete také s brnìnským Klokánkem. Je to jiná práce než          v 
ordinaci?
S Klokánkem spolupracuji, ale ne tak, že bych tam pravidelnì docházela, i když 
prostøedí samozøejmì znám, ale „tety“ s dìtmi, které moji péèi potøebují, 
docházejí za mnou do ordinace.

Psychiatrie musí být nápor na nervy?
Domníváte se, že psychiatrie je nápor na nervy? Ano, nìkdy je, ale na druhé 
stranì èasto pøináší i mnoho radosti a uspokojení, když se podaøí nìjaký problém 
zvládnout.

Stále jste, podle mého názoru, ve výborné kondici a plná elánu. Máte nìjaký 
recept na vitalitu (tøeba i z kuchynì)?
Dìkuji. Odpovìdìla bych na to tak, že se snažím. Elán, ten by byl, ale nìkdy 

ZTÌLESNÌNÁ SLUŠNOST
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èlovìka zaskoèí, jak já tomu øíkám, známky amortizace. S tìmi je ale nutno 
bojovat se stejnou vervou jako tøeba s poruchou na autì.
A moje recepty na vitalitu? Snažím se stále dodávat si nìjaké pozitivní podnìty. 
Velké potìšení mi pøináší pøíroda. Pak kultura (divadla a koncerty - mám 
pravidelné pøedplatné) a samozøejmì moje rodina, zejména moje vnouèata. 
Pokud jde o recepty z kuchynì, tady zaostávám. To ale neznamená, že to 
nedìlám ráda. S vìkem jsem docela našla zalíbení v tom nìco uvaøit nebo upéci. 
Chápu to jako pracovní terapii. Zmìnu èinnosti po práci u poèítaèe, bez kterého 
se ani ta psychiatrie neobejde.

I když zde již nebydlíte, máte zde  stále vazbu na rodinu. Co Vás zaruèenì 
pøivede do Tuøan?
Na Tuøany mám stále silnou citovou vazbu, i když se z velké èásti odvíjí od mých 
vzpomínek. Zní to možná morbidnì, ale ráda chodím na høbitov, protože vìtšina 
zde ležících mì spojuje s mým dìtstvím a mládím. Ale já vùbec ráda chodím na 
høbitovy i v jiných mìstech a obcích, protože ty píší historii.

Váš tatínek byl „pravý“ Sokol, co vy a sport? Jste kamarádi?
Pokud jde o mùj vztah ke sportu, nikdy jsem neoplývala velkou šikovností, i když 
sokolskou myšlenku jsem vnímala jako velkou ideu, stejnì jako mùj otec. Miluji 
však  turistiku a té jsem vìrná celý život. Také ráda plavu.

Co Vás v dnešní dobì nejvíc rozèílí?
Pokud jde o možné rozèílení, jak se ptáte, to se mi již nestává. Zastávám názor, 
že v mém vìku by si již èlovìk nemìl pøipouštìt negativní emoce.

Máte také z nìèeho velkou radost?
Radovat se dovedu i z toho, že zazpívá ptáèek nebo zasvitne sluníèko. Ale pozor, 
nebyla jsem vždy taková. S vìkem jsem se k tomu dopracovala.

Milá paní doktorko, dìkuji za rozhovor. 
S velkou úctou Ivana Koleèková.

PS: A jen mezi námi: Vše nejlepší k narozeninám!

è e r ven 2009 èe r ven 2009

Èeský èervený køíž Brno-mìsto  Køenová 66, Brno, 602 00
Novì otevíráme zaøízení poskytující 

odlehèovací služby 
podle §44 zákona 108/2006 Sb.

Kde nás najdete:        v Brnì Slatinì na ulici Ondøeje Veselého 5a
Co nabízíme:       pobytové sociální služby
Komu je služba urèena: seniorùm, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického

      onemocnìní nebo zdravotní postižení, o které je jinak peèováno v jejich
      pøirozeném sociálním prostøedí.

Uživatelùm bude k dispozici: 6 jednolùžkových a 4 dvoulùžkové pokoje, kuchynì, jídelna,
                                               spoleèenská místnost, sociální zaøízení a zahrada.

Pro informace o volných místech a podrobnostech poskytovaných služeb kontaktujte  Ú OS ÈCK 
Brno-mìsto telefon 549 241 992,  541 212 318 nebo 603 492 428.
Žádost o poskytování pobytové sociální služby je možné získat na internetových stránkách
www.cck-brno.cz

ODLEHÈOVACÍ SLUŽBY
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NETRADIÈNÍ ZÁVÌR ŠKOLNÍHO ROKU

budou mít letos žáci naší základní 
školy.  Vyuèování bude ukonèeno již k 
15. èervnu. Rodièe se však nemusí 
obávat, že by se o své potomky od 
tohoto data museli starat sami. Ba 
naopak. Uèitelé si spolu se svými 
svìøenci plánují celou øadu akcí, které 
sotva do konce èervna stihnou.

Mají možnost realizovat výlety 
tøíd, jednodenní exkurze v rámci 
mìsta Brna èi okolí, vlastivìdné vý-
lety, pìší túry èi úpravy okolí školních 
budov. Celodenní akce sbìr starého 
papíru po Tuøanech se však letos 
nekoná (na termín 23.6.2009 nám 
firma odmítla pøistavit kontejnery). 
Zajímavé jistì budou sportovní dny, 
které nabídnou vyžití mladším i star-
ším žákùm. Hoši – fotbalisti se svými 
trenéry pøipravují celou øadu sportov-
ních soutìží a zábavy pøímo ve svém 
areálu v Brnìnských Ivanovicích. Toto 
bude jistì zajímavá èinnost zejména 
pro naše nejmenší žáky, kteøí na 
novém høišti dosud nebyli.

Další neobvyklou událostí je poøá-
dání školní akademie. Bude se konat 

Chtìla bych touto cestou 
poblahopøát úspìšnému zlodìji, který 
místo pálení èarodìjnic 30. dubna v 
noci kradl kvìtiny i celé vysázené 
truhlíky z oken na Pratecké, Dvorecké 
a kdo ví, kde ještì. Pøeji  mu, a� má 
upøímnou radost z nakradených 
kvìtin.

Dále pøeji zvláštì tìm otrlým 
šikulùm, co se tìší pohledem na 
rostlinky, které kradou na høbitovì. 
Proti gustu…..??? 

My okradení máme bohužel tuto 
radost za docela slušné peníze 
zkaženou.

Ivana Koleèková

„UPØÍMNÉ BLAHOPØÁNÍ”
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 venku – na školním høišti, a to ve støe-
du 24. 6. dopoledne – jako školní vy-
stoupení a pro rodièe pak bude druhá 
premiéra ve ètvrtek 25. 6. v podveèer. 
Aby si žáci „užili“ školy, celé odpoledne 
24.6. si organizují zábavná vystou-
pení. Kromì pøedstavení šermíøské 
skupiny Callix temporis (pod vedením 
pana J. Hrbáèka) se na improvi-
zovaném pódiu spolužákùm pøedstaví 
ti, kteøí mají co nabídnout ze své 
celoroèní práce – støídat se budou 
taneèníci, zpìváci, sportovci, zábavu 
doplní soutìžní klání mezi jedno-
tlivými tøídami. Jistì, že nebude 
chybìt obèerstvení, dobrá nálada a 
závìr bude patøit diskotéce. 

Ve ètvrtek 25. 6. budou nejlepší 
žáci z každé tøídy pøijati a ocenìni na 
tuøanské radnici, rozlouèení s devá-
�áky se zde bude konat 26. 6. Téhož 
dne dostanou žáci ve škole závìreèné 
vysvìdèení a školní rok 2008/2009 se 
tím pro nì definitivnì ukonèí.

                                                           
Božena Küfhaberová,

øeditelka ZŠ Brno, Mìš�anská 21

Novì otevøené centrum Vesnìnka a obèanské sdružení Vesna pøipravily na 
prázdniny pro dìti ve vìku 3 – 7 let tøi turnusy letní školièky s pestrým programem 
pod vedením kvalifikovaného personálu, vždy od pondìlí do pátku od 8.00 do 17.00 
hodin.

Každý den se mohou dìti tìšit na program plný zábavy. Pondìlí bude kreativní 
(kreslení a „èarování“ s keramickou hlínou), úterý jako „Den se zvíøátky“, støeda 
hudebnì-taneènì hravá („Zpíváme, hrajeme a tanèíme“), ètvrtek jako „Sportovní 
den“ a pátek procházka Brnem spojená s návštìvou Dìtského muzea („Poznáváme 
nové vìci“). V programu je pamatováno na dodržování denního režimu, vèetnì 
odpoèinku po obìdì.

Cena: 2700 Kè (celodení péèe, materiál pro hry a tvoøení, jídlo, pití)

Termíny: 13. - 17. èervence, 3. - 7. srpna a 24. - 28. srpna 2009.
Pøihlášky se pøijímají do naplnìní kapacity školièky, nejpozdìji do 30.6.2009.
Blíže na tel. è. 774 545 365 nebo osobnì ve Vesnìnce, 602 00 Brno, Údolní 10
dennì v dobì od 8.00 do 17.00 hodin. 

DC pro dìti Vesnìnka, o. p. s., a ŽVS Vesna, o. s.

PRÁZDNINOVÉ TÝDNY PLNÉ ZÁBAVY PRO NEJMENŠÍ VE VESNÌNCE

 
- Relaxaèní-klasická masáž (šíje–záda–konèetiny– hrudník–bøicho–hýždì) 

- Indická masáž hlavy (uvolòující a zklidòující masáž hlavy,krku a ramen)

- Anticelulitidová masáž + ozónový zábal (oblast stehen a hýždí)

- Lávové kameny (luxusní masáž)

- Lifting-masáž oblièeje (neinvazní metoda)

- Dornova metoda a Breussova masáž (jemná manuální terapie obratlù a kloubù)

- Medová masáž (osvìdèená detoxikaèní metoda)

- Reflexologie nohy (terapie, která zlepšuje èinnost jednotlivých orgánù)

- Havajská masáž (intenzívní terapeutická a relaxaèní masáž)

- Lymfatická masáž (zdravotní a kosmetická)

- Autotrakèní lehátko (využití hlavnì pøi bolestech páteøe…)

- Jemné a mobilizaèní techniky

M A S Á Ž E

 

P E D I K Ú R A
 

Základní ošetøení za mokra + Masáž chodidel 

 

HRTOÒOVÁ MICHAELA, TUØANY, Holásecká 31 (zdravotní støedisko)

Mob.: 603 514 474                            www.masaze-turany.cz

è e r ven 2009 èe r ven 2009
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TJ HOLÁSKY

V minulém pøíspìvku jsme hovoøili 
o plesové sezonì a o zábavách 
konaných na Orlovnì a také o cvièení 
všech našich družstev. Nyní mùžeme, 
když nám konèí kvìten, provést 
takové malé hodnocení.

Cvièení rodièù s dìtmi probíhá 
stále za velké pozornosti a spo-
kojenosti cvièících, nyní když je dobré 
poèasí, cvièí i venku. Cvièení žen je 
stále hojnì navštìvováno a je nutno 
vyzdvihnout práci našich  trenérek, 
sester Rothové a  Hoøejšové, patøí jim 
podìkování a pøání a� se daøí dál. 
Trénink kulturistù je zabìhnutý a také 
probíhá za velké úèasti a spokojenosti 
cvièencù .

Stolní tenisty jsem nechal na 
konec, protože v mìsíci dubnu konèila 
mistrovská utkání pro sezonu 2008 – 
2009. Tato sezona byla pro nás celkem 
úspìšná. Družstva A a C obsadila ve 
svých soutìžích støed tabulky a budou 
dál v tìchto soutìžích pokraèovat. 
Nejvìtšího úspìchu dosáhlo družstvo 
Holásky B, které skonèilo na druhém 
postupovém místì za Moravskou 
Slávií a postupuje do mìstského 
pøeboru. Jedinì naše družstvo D 
sestupuje do nižší soutìže, na vinì 
byla nemocnost a pracovní vytíženost 
hráèù. Naši žáci v mìstském pøeboru 
starších žákù skonèili uprostøed 
tabulky  na 6. místì . 

Svaz stolního tenisu nabídl pro 
družstvo A kvalifikaci mezi vítìzi 
okresních pøeborù o postup do krajské 
soutìže II. Kvalifikace se konala 26. 
dubna za úèasti družstev ze Slavkova, 
Mor. Knínic, Blanska a nás. Na dvou 
postupových místech se umístila 
družstva Slavkova a Blanska. Byl to 
velmi nároèný turnaj, každé družstvo 
muselo sehrát v jednom dni tøi zápasy.

Omluvou pro nás je, že ze 
ètyøèlenné základní sestavy se dva 

hráèi omluvili pro pracovní zane-
prázdnìní a náhradníci z B družstva na 
tuto kvalifikaci nestaèili. Pøesto patøí 
všem podìkování. Pro pøíští sezonu 
máme pøihlášena ètyøi družstva 
dospìlých a jedno družstvo žákù. 

Spoleèenská èinnost na Orlovnì 
probíhala také za velké úèasti našich 
pøíznivcù a spoluobèanù, a� pøipo-
meneme Zábavy dùchodcù z Tuøan
a Chrlic, oslavu Dne matek, cvièení na 
velkých míèích, poøádání Èarodìjnic, 
soukromé akce – oslavy narozenin
a v neposlední øadì i prodej rùzného 
zboží.

Všem pøejeme hodnì zdraví, 
spokojenosti a tìšíme se na setkání 
Vás všech na Orlovnì v Holáskách.

M.Vladík

MAŽORETKY LASSIES

vznikly již v záøí roku 2005 a od té 
doby absolvovaly mnoho vystoupení a 
pøehlídkových soutìží. Poslední 
„Majorettes Show Hulín“ probìhla
4. dubna 2009 a brnìnské mažoretky 
se dokázaly umístit na krásném 5. a 7. 
místì. 

Bližší informace o možnosti 
pøihlásit své dìti získáte na webových 
stránkách 
Trénink probíhá každé úterý na ZŠ 
Komín, ul. Pastviny. 

trenérka Veronika Váská

www.mazoretky-brno.cz
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