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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v dnešním
slově starosty pozdravil a ještě jednou
Vám popřál krásný a úspěšný Nový rok
2011.
Letošní zima je jaksi vrtkavá, nejprve
přívaly sněhu, poté déšť či holomráz. Při
těchto úkazech si člověk uvědomí sílu
přírody. Proč o tom píši? Toto počasí
a hlavně přívaly sněhu mají vliv
na schůdnost
našich
chodníků
a komunikací. Myslím, že v letošní zimě
až na pár krizových míst se nám
podařilo zajistit schůdnost chodníků a
komunikací. Na tomto místě bych chtěl
poděkovat našim spoluobčanům, kteří
bez ohledu na to, že podle zákona nejsou
povinni svůj chodník uklízet, přes to tak
činí. Podle mého názoru tak dávají
najevo svůj vztah k místu, kde žijí.
Nyní mi dovolte, abych se zmínil
o věci, jež v současnosti hýbe městem
Brnem i naší městskou částí. Jde
o projednávání nového Územního plánu
města Brna. Na některých nárožích
v naší městské části jste si mohli přečíst

Ples ZMČ
Brno-Tuřany

„zaručené“ informace, že starosta a rada
městské části nic neřeší a řešit nechce.
Chci Vás ujistit, že tomu tak není.
Dle harmonogramu schváleného
Radou města Brna je koncept vystaven
k veřejnému nahlédnutí do konce
února 2011 v budově Magistrátu města
Brna na Kounicově ulici 67. Výstava
je otevřena pondělí, středa, pátek od
14 do 17 hodin. Tato výstava je
doprovázena výkladem zpracovatele.
Součástí zveřejnění konceptu je
i soubor besed s odborným výkladem
a diskuzí. Cílem diskuze je přiblížit
a vysvětlit veřejnosti řešení budoucího
rozvoje města zpracované ve třech
variantách tak, aby se občané mohli
důkladně seznámit s předloženým
řešením před oficiálním veřejným
projednáním dle stavebního zákona.
Termíny a témata besed byly
oznámeny veřejnou vyhláškou a jsou
zveřejněny na internetových stránkách
města Brna.
Veřejné projednání konceptu ve
smyslu § 48 stavebního zákona
s výkladem zpracovatele se koná 22.
a 23. února 2011 a je samostatně
oznámeno vyhláškou. Do 15 dnů ode

dne projednání mohou uplatnit svá
stanoviska dotčené orgány, veřejnost
může podat připomínky a námitky. Tím
ovšem celý proces nekončí a není
uzavřen. Stanoviska dotčených orgánů
a podání veřejnosti týkající se naší
městské části nám budou předána
k vyjádření. Pro vyjádření městských
částí ke konceptu územního plánu je
vyhrazena dostatečná lhůta do konce
června 2011.
pokračování na str. 5

Ivana Zavadilová, Kodastav, Komfortstavební firma, Makro, Metrostav, Mo Tec,
Nota–Ing. A.Preisler, Petr Waidhofer,
Vlastimil Plšek, Presl stavební práce,
Přemysl Veselý stavební a inženýrská
činnost, PS Brno, PSK Brno, Rotax,

Rodinné vinařství Jedlička & Novák,
Sidestav, Sky Angels – Ladislav Medek,
Služby Minks, Srbák, Stavební projekce
Ing. Jan Harašta, CSc., Stomix CZ,
Toka, Truhlářství M. Pernes, Zemako,
Zipp Brno, s.r.o.

Do pokusu o světový rekord, který
pořádá autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM a.s., se v loňském roce
zapojili i žáci ZŠ Měšťanská. Co do
rozsahu nemá tento rekordní pokus
v České republice srovnání. Cílem celé
akce je posílení aktivní účasti občanů
na tříděném sběru odpadů v obcích
a městech České republiky a podpoření
jejich odpovědného přístupu k životnímu
prostředí. Při účasti na pokusu si navíc
děti prohloubily vědomosti o historii
měst a obcí i o původu jejich znaků.
Tento pokus byl odstartován v dubnu
loňského roku a naše škola byla první,
která se do soutěže přihlásila a také první,
která znak městské části Brno-Tuřany
dokončila a odevzdala. Tím také zahájila a odstartovala pokus o světový rekord.
Žáci loňské 5.A se vrhli do práce s takovým nadšením, že někteří zvonili na dveře školy už po šesté hodině ranní a také zůstávali
po vyučování. Znak dokončili a odevzdali v červnu loňského roku, přičemž stanovené datum pro konečné odevzdání vyrobených
unikátů z celé naší republiky bylo až 15.listopadu 2010.
Jen pro zajímavost: k tomuto datu bylo přihlášeno z celé ČR 1025 znaků a podle organizátorů je to nevětší počet účastníků za
posledních dvacet let. Z každého kraje bylo vybráno 35 nejlepších znaků, které se prezentovaly na brněnském výstavišti
REGIONTOUR a GO 2011 v lednu 2011.
V Jihomoravském kraji bylo vybráno z 95 znaků 35 nejlepších. ZŠ Měšťanská měla to potěšení, že byla mezi těmi
nejlepšími. Žáci si určitě toto ocenění plně zasloužili, protože 121 hodin čistého času, který nad výrobou trávili, bylo
nejednou velice namáhavé a únavné.
Ještě větší radost měli, když byli vyhodnoceni na brněnském výstavišti za svůj výkon a obsadili 1.místo v Jihomoravském
kraji. Sotva si stačili uvědomit tento svůj obrovský úspěch, přišlo další ocenění – kdy ze všech odevzdaných 1025 znaků
skončili na 3. místě v České republice. Tímto obrovským úspěchem se zapsali do knihy rekordů a jejich dílo bude vystaveno
v Pelhřimovském muzeu rekordů. Samozřejmě tím proslavili nejen sebe, školu, ale prezentovali zároveň naši městskou část
Brno-Tuřany a navždy se zapsali do rekordních dějin České republiky.
Poděkování ředitelky školy a starosty MČ Brno-Tuřany patří zejména paní učitelce Romaně Tiché a žákům, kteří
pracovali v loňské 5.A. Jsou to:
Pavel Barbořík, Jan Cimbálník, Ondřej Čajka, Jakub Doležal, Sabina Dvořáková, Ančka Hodková, Jan Hodek, Martin
Hryciów, Jana Kondeliusová, Vendula Mašková, Ondřej Maštera, Jirka Miker, Ondřej Meitner, Marek Pavlíček, Matěj
Preisler, Denisa Rozprimová, Terezka Richterová, Veronika Sabelová, Patrik Štěpánek, Michal Valach, Jakub Sláma,
Prokop Šimeček, Anička Vystavělová.
Božena Küfhaberová, ředitelka ZŠ Měšťanská

Tradiční ples Zastupitelstva městské
části Brno-Tuřany se konal v sobotu
5. února v sále tuřanské sokolovny. Večer
všem návštěvníkům zpestřilo vystoupení
juniorského týmu taneční školy B-Fresh,
která předvedla ukázky stylu street dance a
ukázka bojových umění v provedení
několikanásobného mistra české republiky
i světa Jiřího Hausky a jeho manželky a
žačky Kateřiny Hauskové.
Zastupitelstvo městské části touto cestou
děkuje všem sponzorům, jejichž dary
velkou měrou přispěly ke zdaru večera:
Agro Brno-Tuřany, BEG Bohemia, Ateliér
Pedadesign, Bc. Aleš Jakubec, Blue Sky
Service, Letiště Brno, Cooptel, ColaTransport - Ing. Pavel Bárta, Destila,
Dufonev R.C., FC Zbrojovka Brno, GroJam, Imos Brno, Kadeřnictví-velkoobchod

Poděkování
Jménem dětí z naší mateřské školy
bychom chtěli poděkovat
panu Vaněrkovi za vymalování
sociálního zařízení a natření dveří
paní Veronice Polákové za finanční
dar určený na nákup hraček
Cukrářství Hela za cukroví
na mikulášskou nadílku.
Jaroslava Foltánová,
ředitelka MŠ Holásecká 11
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Tuřanští skauti opět rozváželi
Betlémské světlo

Poplatek za komunální odpad v roce 2011
Komunální odpad lze zaplatit několika způsoby:
pokladnou
na Šumavské 33, budova A, 9. patro:
po 8.00–12.00, 13.00–17.00
út 8.00–12.00, 13.00–14.30
st 8.00–12.00, 13.00–14.30
čt 8.00–12.00, 13.00–14.00
pá 8.00–12.00
od března do května budou otevřeny i pokladny
na Malinovského nám. 3.
bezhotovostním převodem
na účet 156304/5400, var. symbol: rodné č. poplatníka,
konst. symbol: 1318 (0308)
poštovní poukázkou
poukázky s předtištěným číslem účtu jsou k dispozici na všech
kontaktních místech Magistrátu města Brna, na úřadech městských
částí a na pracovišti správce poplatku.
Výše poplatku na jednoho poplatníka je 500 Kč za rok
a splatnost k 31. 5. 2011
Úhradu poplatku za více osob jedním příkazem k úhradě je nutné
oznámit správci poplatku prostřednictvím formuláře OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE. Formuláře jsou k dispozici na
všech kontaktních místech MMB, na úřadech městských částí, na
pracovišti správce poplatku a na stránkách
www.komunalni-odpad.brno.cz.

Betlémské světlo se loni šířilo do světa již po pětadvacáté. Je to krásná
novodobá vánoční tradice, která v dnešní anonymní době facebooku a
hromadných SMS zpráv přináší všem lidem dobré vůle hřejivý dárek
v podobě plamínku, který byl zapálen v jeskyni v Betlémě a letadly
a vlaky se šíří nejen po Evropě, ale po celém světě. S Betlémským světlem
není spojena žádná sbírka: ti, kdo Vám nabízejí Betlémské světlo, Vám je
skutečně nabízejí zdarma a pro radost.
Do České republiky Betlémské světlo tradičně od roku 1989 přivážejí
skauti z 1. střediska Řehoře Mendla, které sídlí na Starém Brně. Rozvoz
světla do všech koutů republiky pak zajišťují kurýři ze skautských oddílů
z řady měst i skautských organizací. Stabilním poslem s Betlémským
světlem jsou již řadu let i skauti z Tuřan.
Poslední tři roky jsme vezli světlo do Pardubic, dvakrát z Brna přes
Českou Třebovou a jednou z Havlíčkova Brodu. Výprava tuřanských
skautů bývá sledována médii: jednou nám byla věnována dokonce reportáž
v hlavních zprávách, jednou se naší výpravou podrobně zabýval časopis
Skautský svět a letos i loni s námi natočil reportáž Český Rozhlas.
Čím bývá tuřanská výprava tak výjimečná? Podle informací, které
máme, býváme největší skupinou, která Betlémské světlo vlakem rozváží.
Místo obvyklých 4-5 kurýrů vyráží z Tuřan s Betlémským světlem celý
skautský oddíl. Stanicemi, kde Betlémské světlo rozdáváme, tak projíždí vlak, ve kterém z oken celého vagónu mávají
krojovaní skauti. Vlakem s Betlémským světlem jezdíme na svoji vánoční dvoudenní výpravu, v jejímž cíli si ozdobíme
stromeček, posadíme se u vánoční večeře a rozdáme si drobné dárky.
Před třemi lety byl cílem naší výpravy hrad Kunětická hora u Pardubic. Tam dokonce někteří u petrolejky s Betlémským
světlem složili svůj světluškovský a vlčácký slib a tak se z nováčků stali plnohodnotnými členy oddílu. V roce 2009 jsme
strávili večer ve skautské klubovně v Třebechovicích pod Orebem, kde jsme si samozřejmě nenechali ujít prohlídku
proslulého betléma, a o těchto Vánocích jsme přespali ve staré škole v Hradišti u Nasavrk, odkud jsme se další den vydali
do skanzenu v Hlinsku, opět na výstavu betlémů a tradičních skleněných vánočních ozdob.
Během letošní výpravy jsme si stihli prohlédnout roztomilý Kočičí hrádek nedaleko Slatiňan, pohladili jsme si vzácného
koně Převalského, šli jsme na vycházku do romantického údolí Krkánka, kde jsou i dnes k vidění trampské chaty tak, jak
vypadaly kdysi, a pochutnali jsme si na výborné šípkové omáčce ve skanzenu v Hlinsku. Dostáli jsme tak tradici, že výprava
s Betlémským světlem bývá pro tuřanské skauty akcí s bohatým programem a opět jsme se přesvědčili, že i v zimě stojí za
to vyjet poznávat nové kouty naší země.
Až Vám za rok někdo nabídne čajovou svíčku s Betlémským světlem, ať už na radnici, ve vánoční tramvaji, v kostele
nebo kdekoliv jinde, bez obav si tento plamínek odneste domů a třeba jej věnujte svým blízkým: nikde ho neubude a je pro
Vás, aby Vám zahřál Vánoce, stejně jako mnoha a mnoha dalším po celém světě.
Romana Zaoralová – „Erzeta“

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
skončila doba svátků vánočních. Jako každý rok byl tento slavnostní čas zakončen Tříkrálovou
sbírkou. Znovu jste ukázali, že pro Vás pojmy přátelství, láska a pomoc nejsou pouhou frází.
Vaše štědrost i v tomto roce, poznamenaném krizí, byla velká. Z Vašich darů máme upřímnou
radost a děkujeme za ně, sbírka vynesla celkem krásných 61 149 Kč.
Trápí nás však jeden problém: ubývá dětí ochotných věnovat sbírce jeden půlden v roce,
půlden, který může pomoci jiným dětem, těm, jež nemají štěstí na milující rodinu. Zvažte,
prosím, zda byste nám nemohli v tomto našem snažení příště pomoci i Vy.
Po koledě chodili:
Eliška a Tereza Běhálkovy, Marek Bouda, Milan Dorazil, Barbora Dvořáčková, Jan Dvořáček,
Lucie Dvořáčková, Kristýna Dvořáčková, Kamila Dvorská, Tomáš Hrůza, Martina Chalupová,
Matyáš Lohnický, Sabina Orálková, Eva Podborská, Jan Richter, Lucie, Martina a Petr
Schnirchovi, Alena Skopalová, Klára a Mikoláš Stuchlíkovi, Ondřej Šipr, Iveta a Pavla Vlkovy
Tereza Vystavělová, Nikola Wolfová.
Dospělí: Hana Přichystalová, Růžena Růžičková, Marie Krumlová, Alena Orálková.
Děkujeme za dary a pochopení. Těšíme se na spolupráci s Vámi a za rok opět na shledanou.
Za Diecézní charitu Brno Libuše Aujeská

Plán blokových čištění – 2011
Blok č. 1, termíny 5. 4., 7. 6., 2. 8., 4. 10
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova,
Moravská, Myslivecká, Podlipná, Přichystalova, Růžová vrchní,
Sokolnická - u bytového komplexu, Střížova, Šípková, Tuřanské
nám, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá
Blok č. 2, termíny 12. 4., 14. 6., 9. 8., 11. 10
areál zdravotního střediska, Haraštova, Javorová, Jiřinová,
Jubilejní, Kudrnova, Malínská, Měšťanská, Na Hrázi, Švédská,
Tuřanské nám. – parkoviště pod stánkem PNS, U Lesíčka,
U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova
Blok č. 3, termíny 19. 4., 21. 6., 16. 8., 18. 10
Ivanovické nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská,
Nenovická, Pastevní, Pěnkinova, Petlákova, spojka PetlákovaJahodová, Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohradskou,
Prodloužená, Saidova, Sladovnická – i k sběrnému středisku,
U Lípy Svobody, V Tišině, Vinohradská – od Popelovy po
železniční mostek, Votroubkova, Widmannova, Zahrádky,
Závětrná

MÁTE ZÁJEM
KVALITNĚ OBĚDVAT?
ZŠ Měšťanská 21 nabízí
obědy pro cizí strávníky –
soukromé osoby
i menší firmy.
Domluva na dovoz je možná.

Blokové čištění ZáKoSu během roku 2011

Firma Černý
Slatina, Drážní 9,
areál F.K. Holoubek
tel.: 548 217 484, 602 737 673
fax: 548 219 156
Výdejní doba ve všední den: 800–1700hodin
Odtahová firma po odtažení vozidla
nahlašuje tuto skutečnost
na čísle 158 – Česká policie

INFORMACE PRO PODNIKATELE
3. ledna. 2011 bylo společností ASTV, s. r .o.,
na ulici Líšeňská 35 zprovozněno
sběrné místo odpadů pro podnikatele.
Informace o konkrétních podmínkách příjmu
odpadů: tel.: 724 380 523
fax 548 538 851
e-mail: sbernydvur@astv.cz
kontaktní osoba: Radka Sobecká

Chráněná dílna přijme do pracovního poměru
invalidní důchodce ČID nebo PID:
Manuálně zručnou pracovnici,
pro jednoduchou práci na stroji. Zkrácená
pracovní doba dle dohody, úkolová mzda.
Dělníka pro různorodé práce v montáži
(práce na jednoúčelovém stroji, manipulace
s materiálem apod.), hodinová mzda.
Místo výkonu práce Kaštanová 34,
Brněnské Ivanovice. Nástup možný ihned.
Kontaktní telefon
775 330 120 nebo 775 330 122.

Instruktorka Radka Vás
zve na pravidelné cvičení.

ZUMBA
zábavné spojení aerobiku
s latinskoamerickými prvky

Sokolovna Tuřany
pondělí v 18,00 hodin
ZŠ J.Broskvy,Chrlice
čtvrtek v 18,00 hodin

POWERJOGA

Cena oběda je 52,-Kč

Termíny: 23. 6. , noc z 23. na 24. 6., 18. 8., noc z 18. na 19. 8.,
13.10., noc z 13. na 14. 10.
Glocova, Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi,
Podlipná - hlavní, Popelova od Kaštanové po ulici V Aleji,
Požární, Pratecká, Průmyslová – část od potoka, Revoluční,
Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské
nám. od Hanácké po Sokolnickou, ul. 1. května, V Aleji,
Zapletalova

Podrobnější informace
podá vedoucí kuchyně:
Jana Matyášová
tel. 533 433 323
e-mail:
vedouci.kuchyne@zsmestanska.cz
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dynamická forma jógy, při které
zapojíte všechny svaly

ZŠ Dvorecká,Tuřany
pondělí v 16,30 hodin
Více na www.cvicenisradkou.cz
nebo na tel. 736 414 850

dokončení ze strany 1:

Jelikož nám záleží na názorech občanů, rozhodli jsme se uspořádat veřejnou
besedu s tvůrci konceptu územního plánu, která se uskuteční dne 24. 2. 2011
v Orlovně na ulici Rolencova od 17 hodin. Tam se budete moci v diskuzi vyjádřit
a budou Vám zodpovězeny případné dotazy. Na tuto besedu najdete včas
pozvánku ve svých schránkách. Pokud máte již dnes nějaké připomínky a námitky
ke konceptu územního plánu, podávejte je, prosím, písemně na podatelně úřadu.
Vzhledem k závažnosti tématu a potřebám vyjádřit se ke konceptu územního
plánu bude na dubnovém zasedání Zastupitelstva městské části zařazen
samostatný bod. V tomto bodu budou projednány všechny připomínky a námitky
Vás občanů i samosprávných orgánů. Toto vyjádření bude důležitým podkladem
pro sestavení pokynů k zpracování nového územního plánu města Brna.
Je všeobecně známo, že jsou připraveny tři varianty konceptu nového Územního
plánu a nás nejvíce trápí návrh na vytvoření plochy pro velkou průmyslovou zónu
v naší městské části. Chci Vás ubezpečit, že ani já osobně ani Rada městské části
nebude s rozsahem navrhované průmyslové zóny souhlasit. Z těchto řádků je zřejmé,
že já jako starosta ani Rada městské části jsme nic nezanedbali a jsme připraveni
hájit zájmy a názory Vás občanů.
Jak jste si jistě všimli držíte v rukou nové Listy. Věřím, že se jejich grafická
podoba setká s příznivým ohlasem. Přivítáme, když nám pomůžete spoluvytvářet i
jejich obsah a budeme velmi rádi, když se k nové podobě Listů vyjádříte. Předem
Vám děkuji za Vaše názory.
Váš starosta Bc. Aleš Jakubec

Nové názvy ulic
Naše městská část se rozrůstá
a budou přibývat nové ulice,
zejména v lokalitě
mezi Mysliveckou
a Sokolnickou.
Pomozte nám navrhnout nové
názvy těchto ulic.
Svoje návrhy můžete
do 28. 2. 2011

Knihovna Jiřího Mahena v Brně v roce 2011 slaví 90 let
od svého založení. I v tomto věku je energickou, ale současně
chytrou a vlídnou dámou. Díky lidem, kteří v ní pracují, je stále
moderní a plná nových nápadů. Naše narozeniny chceme spolu
s Vámi – čtenáři a návštěvníky (ať již stávajícími nebo
budoucími) slavit celý rok, a to především v podobě
zajímavých novinek ve službách.
Svoji devadesátiletou historii započala knihovna psát
1. 2. 1921. Za dobu své existence zažila chvíle chmurné i veselé,
a přes mnohá úskalí se stala druhou největší veřejnou knihovnou
v ČR, získala četná ocenění a je trvalou součástí brněnského
kulturního, vzdělávacího a společenského prostředí.
V posledním desetiletí se významně rozvíjela síť poboček,
jak z hlediska kvality – poskytování služeb v automatizovaném
systému, využívání internetu a dalších nově vznikajících
informačních zdrojů, tak z hlediska technického – přibyly nové
prostory a vybavení a rekonstrukcí prošly nejen některé
pobočky.
Nejrozsáhlejší rekonstrukcí byla komplexní obnova
historického Schrattenbachova paláce, který je sídlem ústřední
knihovny. Znovuotevření se uskutečnilo v listopadu 2001 a to je
další důvod k rekapitulaci činnosti i k připomenutí této události.

zasílat e-mailem na
info@turany.cz,
telefonovat na čísla 545 128 211
545 128 251
faxovat na číslo 545 128 212
nebo osobně sdělit pracovníkům
úřadu při některé své návštěvě.
Děkujeme vám za spolupráci
a těšíme se na Vaše návrhy.
ÚMČ Brno-Tuřany

Z jednání ZMČ a RMČ Brno-Tuřany
Rada na 1. schůzi dne 24. 11. 2010:
-schválila změnu Statutu komisí Rady
městské části Brno-Tuřany,
-zřídila komise Rady městské části BrnoTuřany a jmenovala jejich předsedy,
-schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000
Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na akci
„Mikulášská besídka pro děti s nadílkou",
-schválila úpravu vstupních dveří v místě
pro bankomat v budově Tuřanské nám. 3
dle nabídky společnosti ALKOM Security,
a.s., v ceně 52 498 Kč,
-schválila
výměnu
elektroinstalace
v hasičské zbrojnici na ul. Javorové firmou
Karel Pospíšil, Brno v ceně 54 000 Kč,
-schválila pořádání společenského plesu
MČ Brno-Tuřany s tombolou 5. 2. 2011
v sále sokolovny.

Rada na 3. schůzi dne 15. 12. 2010:
-vzala na vědomí písemnou žádost
občanského sdružení Holásky o. s.
o zřízení osadního výboru Holásky,
-souhlasila s předloženým záměrem zástavby
s názvem Mariánské Dvorky v lokalitě
„Sokolnická - Myslivecká",
-svěřila dva herní prvky (s pořizovací cenou
56 156 Kč a 90 714 Kč) umístěné na
zahradě ZŠ Požární do správy ZŠ Brno,
Měšťanská 21,
-souhlasila se zařazením pozemku p.č. 489 k.ú.
Dvorska do soutěže pro architekty o nejlepší
projekt dětského hřiště.

Rada na 2. schůzi dne 8. 12. 2010:
-doporučila ZMČ schválit návrh na změnu
ÚPmB na pozemku p.č. 76/112, k.ú.
Brněnské Ivanovice,
-schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 64 090 Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje na zabezpečení
akceschopnosti
jednotek
Sborů
dobrovolných hasičů na rok 2010,
-schválila poskytnutí dotace ve výši
22 000 Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na
provoz roku 2010,
-schválila poskytnutí dotace ve výši 40 000
Kč sdružení Sportovní klub Tuřany na
provoz roku 2010,
-schválila aktualizaci dopravního značení
pro blokové čistění komunikací místních a
zařazených do ZáKoSu společností
SIGNEX spol. s r.o. za cenu 4 000 Kč.

Rada na 5. schůzi dne 19. 1. 2011:
-uložila Komisi dopravy a veřejného
pořádku navrhnout a doporučit ulice
vhodné ke změně organizace dopravy
s cílem navýšit počet parkovacích míst,
-uložila Komisi dopravy a veřejného
pořádku vyjádřit se k situování chodníku
po levé straně ulice Hanácké,
-doporučila ZMČ schválit podání žádosti
o poskytnutí dotace ve výši 967 114 Kč od
Jihomoravského kraje na investiční
a neinvestiční výdaje v roce 2011 pro
jednotky SDH zřízených MČ částí BrnoTuřany
-schválila seznam požadavků oprav a investic
v oblasti školských zařízení a pověřila
starostu předložit žádost o spolufinancování
oprav a investic z rozpočtu města Brna,
-schválila nabídku firmy Sidestav na úpravu

Rada na 4. schůzi dne 5. 1. 2011:
-schválila rozpis rozpočtu MČ BrnoTuřany na rok 2011 podle podrobné
rozpočtové skladby.

odvětrání kanalizace v MŠ Zapletalova 67
v ceně 25 433 Kč,
-pověřila starostu zastupováním MČ
v pracovní skupině dotčených městských
částí jednající s Ministerstvem dopravy ČR
s požadavkem
nezpoplatňovat
úsek
dálnice D1 mezi Kývalkou a Slatinou.
Zastupitelstvo na 2. schůzi dne 22. 12.
2010:
-schválilo změnu Jednacího řádu ZMČ
Brno-Tuřany,
-zvolilo členy Kontrolního výboru ZMČ
Brno-Tuřany: Tomáše Dvořáčka, Petra
Foltýna, Vlastu Hrdlíkovou ,
-zvolilo členy Finančního výboru ZMČ
Brno-Tuřany:
Tomáše
Kopeckého,
Miroslava Tesaře, Antonína Tůmu,
-schválilo rozpočet městské části BrnoTuřany na rok 2011,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši 25 000
Kč sdružení Tenisový klub Tuřany na
provoz roku 2010,
-schválilo poskytování měsíčních odměn
neuvolněným členům Zastupitelstva MČ
Brno-Tuřany v VI. volebním období,
-schválilo změnu ÚPmB na části pozemku
p.č. 76/112, k.ú. Brněnské Ivanovice
z plochy komunikací a prostranství
místního významu na plochu pro průmysl
za
předpokladu
změny
koridoru
komunikací a prostranství místního
významu mimo plánovanou zástavbu,
-nedoporučilo prodej pozemků p.č. 681,
682, 683, 684, 685, 686, 687 v k.ú.
Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře
2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne,
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou
sčítat všechny země EU v jeden společný rok.
Časový harmonogram:
26. února 2011 začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na
bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy
ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00. Sčítací komisaři
začnou roznášet domácnostem do schránek informační letáky
o blížícím sčítání.
7. března 2011 sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a
roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST
OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý
BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový
DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 – půlnoc z 25. na 26. března je rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují
podle skutečnosti platné v tento okamžik.
26. března 2011 tento den je možné začít odevzdávat vyplněné
sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: Internet, předání
sčítacímu komisaři, odeslání poštou v obálce nebo odevzdání
na kterékoliv poště
14. dubna 2011 do tohoto dne mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře – ať už přes internet, poštou v obálce nebo
osobně předávat sčítacímu komisaři.

Úplné znění zápisů a usnesení naleznete
na stránkách www.turany.cz.
únor 2011
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Připravované akce a nabídku nových služeb knihovna
zabalila do dárkových balíčků a od února do listopadu bude
s vámi jeden po druhém rozbalovat. V únoru se tak můžete
těšit na soutěžní kvíz, výstavu „Již 90 let s Vámi“,
jež ředstaví co vše, co se v historii knihovny událo,
a v týdnu od 14. do 20. 2. budeme nabízet roční registraci
zdarma. Březnový balíček přinese například e-knihy
a čtečky elektronických knih a pro teenegery fotografický
workshop „To by se Mahen divil“ o tom, kam by Jiřího
Mahena v současnosti pozvali. V květnu nahlédneme
prostřednictvím „Koncertu ve tmě a pod hvězdnou oblohou“
do světa nevidomých a na pobočce v Maloměřicích při
zahradní slavnosti bude vysazen strom „Mahenovník“.
Říjnový balíček otevře dveře do „knihovní kuchyně“
a budete tak moci nahlédnout do zákulisí fungování
knihovny a nabídne také nového průvodce po službách
„Den v knihovně“. Při listopadovém 10. výročí otevření
zrekonstruovaného Schrattenbachova paláce nás bude
v průzkumu zajímat zejména vaše spokojenost s našimi
službami.
V balíčcích není ještě zabaleno vše, co vám chce
knihovna nabídnout. Malým čtenářům a jejich rodičům
připravuje k půjčování tématické kufříky, speciální program
čeká držitele Rodinných a Senior pasů, plánujeme
připravovat knihy do košíku dle individuální objednávky,
osvědčené kurzy pro seniory (trénování paměti, digitální
fotografie) a mnohé další. Velkým hitem bude vydání
turistické známky pro historický Schrattenbachův palác, což
jistě sběratelé těchto suvenýrů ocení.
Srdečně zveme k oslavám našeho významného výročí a těšíme
se na setkání při našich akcích i využívání nabízených služeb.
Aktuální podrobnosti najdete vždy v bulletinu a na stránkách
www.kjm.cz.

20. dubna 2011 končí činnost call centra. Dále bude pro
informace o sčítání k dispozici tel. číslo ČSÚ 274 057 777,
které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat
informační email info@scitani.cz.
Dříve než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře,
najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními
informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem zde bude
lísteček Informace o kontaktních osobách a místech se jménem a
číslem průkazu sčítacího komisaře a termínem, kdy do
domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém
provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce.
Sčítací komisař se bude prokazovat speciálním průkazem
sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé
domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít
přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března
každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny
osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří
budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen
přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře:
Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo
správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy
domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti
podpisu.

Rudolf Kundera
Slavný malíř Rudolf Kundera přišel na svět 9. března 1911,
letos si tedy připomínáme již sté výročí jeho narození. Otec,
barvířský mistr, zemřel, když malému Rudolfovi bylo teprve
šest měsíců. Kunderu vychovávala matka, která měla umělecké
sklony a vedla tak i svého synka. Rudolf hrál na housle
a trombón, více však tíhl k výtvarnému projevu. Vyučil se
písmomalířem a pozlacovačem, v letech 1927–30 studoval na
Škole uměleckých řemesel v Brně. V té době poznal Alfonse
Muchu, který mezi studenty hledal zručné pomocníky pro
restaurování Slovanské epopeje. Alfons Mucha si povšiml
Kunderova nevšedního talentu a doporučil mu další studium na
Akademii výtvarných umění v Praze, které dokončil v roce
1936. Ještě jako student realizoval svou první velkou zakázku,
obraz pro Husův sbor v Tuřanech (Světlo pravdy, 4 x 7 m,
1935). Za něj byl oceněn Prix de Rome, cenou italské
královské akademie, jejíž součástí bylo i roční stipendium
v Itálii.
V den svých osmadvacátých narozenin, 9. března 1939, odjel
Rudolf Kundera do Francie. Měl smysl pro humor, a tak
říkával, že o jeho osudu rozhodla náhoda a teplé spodky.
„Chtěl jsem jet tehdy do Itálie, když mi přišel z Paříže dopis od
Jirky Muchů: ,Přijeď se podívat na Louvre, to změní celý tvůj
život,’ psal mi. Starý pán se přimlouval: Muchovi potřebovali
nezdárnému synkovi, co se toulal po světě, poslat teplé prádlo.
Paříž, nebo Řím, mně to bylo jedno. Netušil jsem, že se právě
zachraňuju před fašisty.“Zde se setkal s celou řadou českých
umělců, výtvarníků, literátů i hudebníků. Mezi jeho blízké
přátele patřil Adolf Hoffmeister, Rudolf Firkušný, či brněnská
rodačka skladatelka Vítězslava Kaprálová.
„V Paříži jsme totiž zpočátku třeli bídu s nouzí. Občas
vypomohl bohatý krajan, velmi zřídka jsem prodal obrázek. To
se nejlépe dařilo právě v Alfonsově ateliéru. Vymysleli jsme si
za tím účelem malý obchodní trik: Jirka zval otcovy slavné
přátele, aby si zavzpomínali, a já, schovaný za závěsem,
je kreslil. Když hosté odcházeli, Jirka zahrál překvapeného: ale
podívejme, co si Ruda zatím načmáral! Portrét sklidil aplaus
a nějaký peníz pro chudého českého malíře kápl.“
Klid malé kolonie českých umělců v Paříži však netrval
dlouho: Francie byla napadena Německem a Češi žijící v zemi
galského kohouta museli po francouzské kapitulaci myslet na
útěk. Byli totiž jako občané protektorátu Čechy a Morava
v cizině nelegálně a hrozilo jim zatčení.
Zatímco mnoho jeho kolegů se rozhodlo hledat nový život za
Atlantikem, Rudolf Kundera nalezl útočiště v Cassis,
přímořském provensálském městečku nedaleko Marseille:
„Původně jsem chtěl jet s Rudou Firkušným do Ameriky, a tak
jsme směřovali do Marseille, která byla všeobecnou čekárnou
6
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na víza. Byli jsme mladí, netvrdli jsme v hotelu, Rudolfův klavír
nám otvíral salony. Pro mne se stalo zásadním setkání s paní
Marguerite Fournierovou. Byla přítelkyní Debussyho
a Ravela, obdivovala Martinů a asi tajně milovala fešného
klavíristu Firkušného. Pozvala nás do svého domu v rybářském
městečku Cassis, pár kilometrů od Marseille. Na to krásné
ráno nikdy nezapomenu. Sjížděli
jsme ke Cassis, na obzoru se
vynořil nečekaně masiv útesu
Cap Canaille, pak azurové moře.
Pochopil jsem, že do žádné
Ameriky nepojedu. Co bych tam
maloval?“
Válku přežil díky vlivným
francouzským přátelům. Ti mu
několikrát poskytli azyl. Živil se
Lodě v přístavu
portrétováním
nevýznamných
i slavných lidí a své sny si
maloval po nocích: „Malování je
moje řemeslo, pak teprve záliba.
Nic jiného jsem nikdy neuměl,
a tak mi nezbylo než od rána do
večera kreslit. Když odjel Rudolf
Firkušný za moře, najal jsem si
v Cassis jednu místnost.
Neměl jsem dokumenty, když
policejní šťáry pátraly po Židech
a emigrantech, zavřel jsem se
a vycházel jen v noci. A když bylo
Z náčrtníku
nejhůř, pozvala mne do svého
zámku hraběnka Lily Pastré,
která pod zástěrkou veřejně
prospěšné nadace poskytla azyl
mnoha umělcům z Evropy.
V Montredonu jsem strávil dva
roky
a portrétoval
snad
všechny: Paula Valéryho,
violoncellistu Pabla Casalse,
klavíristku Claru Haskil… Trvalo
roky, než lidé začali kupovat moje
zahrady a přístavy. Měl jsem ale
štěstí, nikdy jsem nemusel dělat
nic jiného než své řemeslo.“
Po válce se vrátil na čas domů,

dokonce v roce 1946 uspořádal velkou výstavu: „Hned po válce jsem
měl v Praze u Topičů na Národní třídě velkou výstavu. Přišla celá
akademie, moji učitelé, spousta vlivných lidí včetně paní Benešové,
která koupila dvě plátna pro Hrad. Prodal jsem na tři sta obrazů
a úspěch si vychutnával.“ Politická situace se však v poválečném
Československu nevyvíjela nejlépe a vygradovala převzetím moci
komunisty v únoru 1948: „Hned mi bylo jasné, že proletářský režim
nebude nic pro mne. Chtěl jsem odjet do Francie, kde jsem měl
snoubenku, přátele z války a málem jsem to nestihl. Do mé žádosti
o pas se totiž vložil Adolf Hoffmeister. Znali jsme se právě z Paříže
a teď za mnou přijel a začal řečnit, že socialistická společnost
potřebuje mladé umělce. A když jsem nechtěl chápat, přikázal – byl
už velkým funkcionářem – aby mi nevydávali pas. Nakonec ho přelstil
Jožka Páleníček. Když Áda odjel z Prahy, umluvil jakéhosi úředníka
na ministerstvu zahraničí, aby mi dokumenty vystavil. Odjížděl jsem
v létě roku 1948, pochopitelně bez peněz, které jsem utržil za všechny
ty obrazy. Čert je vzal! Jožka mne vyprovodil až k vlaku.“
Ať už žil Rudolf Kundera v následujících padesáti letech v Aixen-Provence či ve starém marseillském přístavu, do Cassis se
vracel. Tady maloval, odpočíval, vychovával děti, sem za ním po
válce také přijížděli teď už slavní čeští přátelé. Prázdniny tu trávili
Bohuslav Martinů nebo Jiří Mucha. Kundera si s vlastní slávou
nijak hlavu nelámal: „Dobře jsem ve Francii vydělával, s českými
komunisty jsem nechtěl mít nic společného. Domů jsem jezdil jako
francouzský občan jenom za rodinou.“
„Kde jsem doma? V Tuřanech u Brna a na jihu Francie. Všichni to
tady na mne vědí, však o mně také stále píšou jako o Čechovi
z Marseille,“ říkával. Během padesáti let vystavoval takřka po celém
světě, jen doma ne. Až v roce 1996 mu přátelé a příbuzní v Brně
uspořádali velkolepou retrospektivu, v tomto roce obdržel také čestné
občanství města Brna za celoživotní
malířskou tvorbu a vztah k rodné zemi,
kterou reprezentuje svým uměním.
S dílem Rudolfa Kundery se mohla
veřejnost setkat i v letech 1998 a 2002
při příležitosti výstavy plakátů,
respektive kreseb.
Rudolf Kundera zemřel v Cassis
9. ledna 2005 – na den dva měsíce před
svými 94. narozeninami.
S Bohuslavem Martinů,
Obrazy našeho slavného rodáka dnes
Paříž 1939/40
vlastní sběratelé, muzea a galerie na
celém světě.
V kostele církve československé
husitské v Tuřanech může stále každý
obdivovat Světlo pravdy, obraz, který
stál na počátku všech peripetií životní
Náměstí v Marseille
cesty Rudolfa Kundery.
Lucie Žáková (podle archivních materiálů)

Kam se budou moci
páťáci hlásit letos
na gymnázium?
Dne 20. ledna 2011 proběhlo zasedání Rady
jihomoravského kraje, na kterém bylo rozhodnuto, že
jedenáct osmiletých gymnázií v našem kraji nesmí
příští rok otevřít první ročník. Rada své rozhodnutí
odůvodňuje špatnou finanční situací, nenaplněností
škol a nízkou úrovní základního vzdělávání. Není však
jasné, podle jakých kritérií byly tyto školy vybrány:
pokud by byl rozhodujícím zájem o studium na škole,
nemohlo by být určeno k omezení výuky gymnázium
ve Šlapanicích (106 uchazečů o 30 míst) a ponecháno
beze změny například gymnázium ve Vyškově (59
žáků na 60 míst). Stejně tak pravděpodobně nemohla
být rozhodující ani nákladnost provozu školy pro
zřizovatele – v budově šlapanického gymnázia funguje
totiž i základní umělecká škola, tudíž budova je
využitá celý den a na nákladech na provoz se podílejí
jistě i platící žáci ZUŠ. Přesto škola v září nesmí
otevřít svou jedinou primu.
Okolnosti i načasování tohoto rozhodnutí vyvolaly
mimořádnou nespokojenost mezi žáky, rodiči a všemi,
jimž není vzdělávání v našem kraji lhostejné. Prozatím
se podařilo odložit platnost rozhodnutí Rady JMK
a proběhnou další jednání. Doufejme, že budou
vyslovena a respektována průhledná a jasná pravidla
a nebudou likvidována mnohá kvalitní a vyhledávaná
gymnázia. Ve snaze vyvolat transparentní jednání byl
na gymnáziu ve Šlapanicích sepsán otevřený dopis
ministru školství, mládeže a tělovýchovy a studenti
s ním ve dnech 28.–30. ledna 2011 obcházeli
spoluobčany ve svých obcích a městských částech.
Všem, kteří v naší městské části svým dopisem tuto
snahu podpořili, upřímně děkujeme.
O dalším postupu ohledně osmiletých gymnázií
budou snad informovat média, ale čerstvé informace
naleznete jistě na stránkách gymnázia ve Šlapanicích:
www.slapanice.cz. Doufejme, že vše dobře dopadne
a děti z naší městské části nebudou muset
na gymnázium dojíždět přes polovinu města.
H. Zahradníčková

Církev československá husitská
a
Městská část Brno-Tuřany
srdečně zvou
v sobotu 12.března 2011
ve 13 hodin do Kulturního centra městské části
v 15 hodin k Husovu sboru v Tuřanech
na vzpomínkovou akci konanou u příležitosti

100. výročí narození Rudolfa Kundery.
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Informace petičního
výboru k zástavbě
v lokalitách
Vinohrad a U potoka
V posledních číslech Listů jsme vás informovali o spolupráci
s bývalým náměstkem primátora Martinem Anderem, z jehož
podnětu objednal OÚPR (Odbor územního plánování a rozvoje
Magistrátu města Brna) v říjnu 2010 u doc. Ing. arch. Jana
Mužíka, CSc. (vedoucího Ústavu urbanismu ČVUT a předsedy
Asociace pro urbanismus a územní plánování v ČR) nezávislý
posudek „Posouzení intenzity využití území v lokalitě V Aleji,
k. ú. Holásky“. V závěrech tohoto posudku doc. Mužík
mj. uvádí: „Navýšení IPP na hodnotu 0,7 nemůžu podpořit.
Doporučuji vrátit se k původní hodnotě IPP 0,5.“ Posudek tedy
zcela jednoznačně dokazuje, že z odborného urbanistického
hlediska bylo rozhodnutí OÚPR v lokalitě Vinohrad zvýšit
index podlažnosti na hodnotu 0,7 chybné. Znovu jsme proto
zaslali žádosti o přehodnocení tohoto rozhodnutí a navrácení
IPP na původní hodnotu IPP=0,5, a to na OÚPR MMB (dne
14.1.) a následně primátorovi Romanu Onderkovi (20.1.).
Dne 26.11.2010 jsme zaslali dopis novému starostovi MČ
Aleši Jakubcovi s žádostí o pomoc při nastavení přijatelných
územně-plánovacích podmínek budoucí zástavby v lokalitách
Vinohrad a U potoka.
Dne 6.12.2010 jsme zaslali na MČ žádost o zřízení osadního
(místního) výboru Holásky s cílem informovat a pomáhat
zastupitelům MĆ při řešení problémů týkajících se historické

TJ Holásky

obce Holásky (např. CHPP Holásecká jezera, chystané
zástavby v lokalitách Vinohrad a U potoka, nově
připravovaného Územního plánu apod.).
Dne 15.12.2010 jsme zaslali žádost Robertu Kotzianovi,
technickému náměstkovi primátora, o aktivaci přípravy
projektu Revitalizace Holáseckých jezer a o přezkoumání
finanční náročnosti tohoto projektu, která by v důsledku
snížení nákladů na likvidaci sedimentů, dořešení
majetkoprávních vztahů, uplatnění nové legislativy atd.
s vysokou pravděpodobností podstatně klesla. Dosud jsme
neobdrželi žádnou odpověď.
Dne 4. 1. 2011 jsme se s panem starostou sešli na radnici
a vzájemně se informovali o svých názorech na problematiku
osadních výborů, revitalizaci Holáseckých jezer a Územního
plánu města Brna. Pan starosta nám nabídl nadstandardní
úroveň komunikace ve formě pravidelných informačních
schůzek na radnici a přislíbil projednat záležitost snížení IPP
s vedoucí OÚPR Ing. Kateřinou Leopoldovou a záležitost
revitalizace Holáseckých jezer s Robertem Kotzianem.
Od loňského listopadu probíhá na OÚPR seznámení občanů
s variantami konceptu nově připravovaného Územního plánu
města Brna formou prezentací a tematických besed. Vzhledem
k tomu, že do oblasti naší MČ a okolí jsou navrhovány největší
plochy průmyslových a výrobních zón, bylo by pro budoucnost
naší MČ přínosné, aby se občané co nejhojněji s návrhy
seznámili a nejpozději do konce února předali na OÚPR svoje
písemné připomínky a námitky. Schválení územního plánu tak,
jak je navržen by prakticky znamenalo celkové zhoršení
životního prostředí nás všech.
Začátek roku je opravdu hektický. Doufejme, že naše
aktivity přinesou také plody!
Hana Dombrovská

Rok 2010 jsme ukončili úspěšně, důstojně jsme se s ním
rozloučili a nyní jdeme vstříc druhé půlce sezony 2010-2011
na Orlovně.
15. ledna se konal ples Tělovýchovné jednoty Holásky,
přestože účast nebyla největší, podle ohlasů se vydařil. Rád
bych využil této příležitosti a poděkoval všem návštěvníkům a
sponzorům, především ABT – AGRO Tuřany, manželům
Langovým a panu Červíkovi. Velký dík za zpestření programu
patří tanečníkům, juniorským mistrům České republiky, Anetě
Krejčí a Jiřímu Valovi, a našim ženám, které pod vedením
A.Bartlové cvičí zumbu. Následujícího dne odpoledne se bavili
v opravdu hojném počtu naši nejmenší na Dětském maškarním
plese, na jehož velkém úspěchu má svůj podíl moderátorská
dvojice s paní Kubíčkovou.
Cvičení na Orlovně běží podle zveřejněného rozvrhu. Naše
cvičitelky rády uvítají další zájemkyně, ať už o cvičení rodičů
s dětmi, či body form nebo zumbu. Ani kulturisté se nebrání
dalším zájemcům o tvarování postavy a shazování nadbytečných
kil. Kapacita Orlovny je určitě dostatečná a vedoucí cvičení
vyjdou zájemcům vstříc. Podobně pro zájemce o sanování:
rozvrh provozu a kontakt je uveden na vchodu do sauny.
Nesmíme zapomenout ani na naše stolní tenisty. Jako
každý rok, byl i v této sezóně uspořádán tradiční vánoční
turnaj. V sobotu 25. 12. proběhl turnaj žáků a dorostu
s těmito výsledky jednotlivců: 1. Jan Vysloužil, 2. Jan Rýdl,
3. Petr Škvařil, 4.Vítězslav Vysloužil, 5. Arnošt Hladík,

Slavnostní předání
a žehnání nového
hasičského vozidla
V sobotní mrazivý podvečer 11. prosince 2010 předal
slavnostně před restaurací COLA TRANSPORT starosta
městské části Brno-Tuřany Aleš Jakubec jednotce Sboru
dobrovolných hasičů Holásky novou cisternovou
automobilovou stříkačku. Následně vozidlo požehnal
šlapanický farář otec Miloš Mičánek za podpory otce Luboše
Pavlů. Slavnostního předání se dále zúčastnil ředitel
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje plk. Jiří
Pelikán a starosta Jihomoravského krajského sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezka Josef
Gargula. Velkou ctí nám bylo
přivítat mezi hosty plk. v. v.
Emila Bočka, nositele řádu
Bílého lva III. třídy vojenské
skupiny.
Nové vozidlo, které pro
nás bylo vyrobeno ve
Strojírnách Potůček Slatiňany
na podvozku vozu Scania,
je vybaveno nejmodernější
technikou pro zdolávání
požárů, záplav a jiných
událostí, při nichž je hasičů
zapotřebí.
Tento projekt mohl být
zrealizován díky státní
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6. Dan Zbořil, 7. Kamil Jelínek. Všichni hráči obdrželi
pěkné diplomy a věcné ceny – vánoční balíčky .
Druhý den, na Štěpána, 26. 12., se uskutečnil vánoční turnaj
dospělých. Zúčastnilo se 17 hráčů domácích a 3 hosté. Velkým
překvapením byl náš bývalý hráč, který již delší dobu nehraje,
Pavel Sukup: prohrál až ve finále s druhým naším bývalým
hráčem, nyní hrajícím za Moravskou Slávii, Tomášem
Javůrkem. Další výsledky tohoto turnaje: 3. Zdeněk Grulich, 4.
Petr Tvarůžek, 5. Martin Javůrek, 6. Jiří Handl, 7. Martin Šelc
a 8. Josef Pospíšil.
Dík patří Martinu Šelcovi za organizaci herního systému a
Petru Tvarůžkovi za zajištění dobrého občerstvení.
Po první půlce soutěží je postavení téměř všech našich
družstev i žáků dobré, s výjimkou našeho A-družstva
v Krajské soutěži, které je v pásmu sestupu a bude záležet
na odvetných zápasech v druhé polovině sezony.
Na závěr bych rád srdečně pozval na společenské akce
pořádané na Orlovně:
19.3. Josefská zábava – důchodci Tuřany
30.4. Májová zábava – důchodci Tuřany
25.6. Zábava – důchodci Chrlice
Termíny konání dalších akcí – Dne dětí, Pálení čarodějnic
a dalších – budou upřesněny na vývěskách Orlovny.
Do dalších měsíců přeje výbor Tělovýchovné jednoty
Holásky všem hráčům, sportovcům, cvičencům a příznivcům
hodně zdraví, sportovních a společenských úspěchů.
Miroslav Vladík

dotaci ve výši 2 miliony Kč, spoluúčasti města Brna ve výši
3,8 milionu Kč a dotaci od Jihomoravského kraje ve výši
1 milionu Kč, což celkem činí 6,8 milionu Kč. Vozidlo bylo
pořízeno celkem za 6.343.000 Kč. Za zbylé prostředky
a s dalším přispěním městské části byla zrekonstruována
garáž hasičské zbrojnice, která dostala novou podlahu,
elektroinstalaci, vrata a vjezd.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kdož přispěli
k pořízení nové cisterny, která bude prospěšná široké
veřejnosti. Má už za sebou první ostrý zásah, a ne
jednoduchý: požár asijské tržnice na ulici Olomoucká.
Fotografie z rekonstrukce garáže, výroby nové cisternové
stříkačky, slavnostního předání vozidla a zásahů je možné
shlédnout
na
internetových
stránkách
sboru
www.sdhholasky.cz.
Velitel JSDH-Holásky Michal Krátký

Kulturní centrum
Městské části
Brno-Tuřany

Sifu Jiří Hauska
Jiří Hauska (*1978) je několikanásobným mistrem
České republiky i mistrem světa v kung fu. Na počátku
jeho cesty k těmto úspěchům stál nepříjemný zážitek –
jako devítiletý byl napaden cestou z kina. Tento prvotní
impuls v něm vzbudil vážný zájem o sebeobranu.
Tehdy, na konci 80. let, se v Brně objevili ruští
učitelé wushu (kung fu) a Jiří Hauska se stal jedním
z jejich žáků. po několika letech studia bojových
umění složil instruktorské zkoušky a založil svůj
první oddíl, s nímž se věnoval tradičnímu stylu nan
juan (jižní pěsti). V této době se začal věnovat
i historickému šermu, konkrétně italské a německé
škole.
Srdce Jiřího Hausku však táhlo spíš k tradičním čínským bojovým
uměním. Rozhodl se proto pro studium tradičního stylu hung gar kung fu
(školu tygra a jeřába) v Hongkongu. V tomto stylu představuje tygr sílu,
odolnost, dravost, neústupnost a jeřáb lehkost, jemnost, chytrost a přesnost
a samozřejmě vyrovnanost. Po dokončení studií v Hongkongu přešel ke
svému nynějšímu učiteli Mistru Tang Tung Wingovi, u nějž nejen pokračuje
ve studiu hung gar, ale i liu he bakua zhang, tedy je pěsti osmi trigramů
a šesti harmonií.
Před šesti lety se začal věnovat vnitřnímu umění čínských císařských stráží
chen taj ji chuan, které v sobě kloubí skvělý způsob sebeobrany
s posilováním imunity a zachováváním zdraví. V současnosti vede Jiří
Hauska soukromou školu kung fu v Brně a ve Vyškově. je členem Českého

Ve čtvrtek 13. ledna 2011 se uskutečnila vernisáž výstavy
nazvané „Od prádla k obleku aneb Krejčí, švadleny, modistky,
prodejci textilu…do roku 1948“.
Výstavu zahájila a úvodní slovo přednesla spoluzakladatelka
Kulturního centra městské části Brno-Tuřany Vlasta Hrdlíková.
Příjemným doplněním zahájení výstavy bylo milé a pěkné
hudební vystoupení žáků místní základní školy vedenými
ředitelkou Boženou Küfhaberovou.
Vystavené exponáty ukazují poměrně velký rozsah tohoto
řemesla, od nití a tkanin až po dokončené šaty a obleky, včetně
nezbytných galanterních doplňků.
Současná výstava, stejně jako předcházející expozice, se těší
nemalému zájmu návštěvníků. Ti dříve narození zavzpomínají na
dobu a své spoluobčany, se kterými se ještě osobně setkávali, ty
mladší jistě upoutají dobové fotografie. Kolik z nás – hlavně těch
mladších – třeba pamatuje obchod pana Pazdery postavený podle
projektu našeho významného architekta Ing. Rozehnala?
Výstavu připravili pod vedením Ivany Kolečkové členové
Kulturního centra MČ Brno-Tuřany, oficiálně ustanoveného ke
dni 1. 10. 2010 na základě činnosti vyvíjené již od roku 2008.
Několik nadšenců tehdy, za vydatné podpory radnice, usoudilo, že
by bylo více než potřebné seznamovat současníky s historií naší
obce, se šikovnýma rukama našich babiček a prababiček,
s uměním a fortelem našich poctivých řemeslníků před dobou, kdy
jejich živnostenská činnost byla po roce 1948 násilně přerušena.
Kulturní centrum za dobu svého působení připravilo již několik
výstav zaměřených na různé druhy řemesel. Prostor dostalo
i občanské sdružení Práh, působící v naší městské části. Seznámili

jsme se i s díly místních současných umělců, Josefa Frömla, Jany
Kočvarové a akademického malíře Martina Zálešáka.
Při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. proběhla výstava
věnovaná Panně Marii Tuřanské s exponáty ze sbírky Jana Langa.
Kromě již výše jmenovaných se na činnosti kulturního centra od
jeho počátku vydatně podílejí Jan Bečička, Zdeněk Pochop a Jan
Lang. Všechny výstavy se vždy setkaly s nebývalým zájmem
návštěvníků místních i přespolních.
Svojí činností kulturní centrum naplňuje ušlechtilý záměr
seznamovat zvláště dnešní mladou generaci se životem našich
předků, způsobem jejich života, pracovními podmínkami a hlavně
s jejich umem v mnohdy nelehkých existenčních podmínkách.
O současnou výstavu je snad proto tak velký zájem, že to, co
nosíme na sobě, je zajímavé z důvodu krásy i účelnosti.
Rozhodně doporučujeme našim občanům tuto výstavu
navštívit. Jsme přesvědčeni, že zde strávíte příjemné chvíle
v malém, leč příjemném prostředí.
Jan Šnajdr

národního teamu ve wushu a reprezentuje naši vlast v bojovém umění hung gar kung fu a chen taj ji chuan. Získal 28 zlatých
medailí na mistrovstvích republiky a zlatou medaili na mistrovství Rakouska, Norska, Německa, Polska a na mistrovství Evropy v
Polsku. V Hongkongu v roce 2010 získal 7 zlatých medailí a stříbro v kategorii Nejlepší z nejlepších.
Za největší úspěch i čest považuje možnost dvakrát reprezentovat Českou republiku na mistrovstvích světa v tradičním
kung fu v Číně, a to v letech 2008 a 2010. Obě tato mistrovství se konala ve městě Shyian v provincii Hubei na úpatí
Wudangských hor a na obou získal zlato, stříbro i bronz. Na posledním mistrovství světa, v roce 2010, dosáhli úspěchu
i jeho dva studenti: Kateřina Hausková vybojovala stříbrnou medaili a Miroslav Lecian zlatou a bronzovou. Spousta
současných žáků Jiřího Hausky je mistry republiky a úspěšně reprezentují na národních a mezinárodních závodech.
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