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Slovo starosty
 Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych v těchto listech shrnul to, co 
se odehrálo v naší městské části v souvislosti  
s vyjádřením se Městské části Brno-Tuřany 
ke konceptu nového Územního plánu měs-
ta Brna. Jak jistě všichni dobře víte, týden od 
6. do 10. června byl bohatý na události, které 
se v naší městské části odehrály. Jen pro při-
pomenutí - 7. června v Orlovně proběhla de-
bata s představiteli Jihomoravského kraje po-
řádaná občanským sdružením Čisté Tuřany na 
téma „Zásady územního rozvoje Jihomorav-
ského kraje“ (tzv. ZÚR). Za Jihomoravský kraj 
se do debaty nejaktivněji zapojil Mgr. David 
Macek, M.A. (KDU – ČSL), radní Jihomoravské-
ho kraje. Debaty se zúčastnili také Ing. Pavel 
Březa (KSČM), člen Zastupitelstva Jihomorav-
ského kraje a Ing. Mgr. Zdeněk Dufek (ČSSD), 
předseda fi nančního výboru Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje. Pan Mgr. David Macek 
obhajoval návrh ZÚR Jihomoravského kraje 
a především umístění ploch PZ1 a PZ2 (všem 
známé pod názvem průmyslové zóny) v Tuřa-
nech, dále se vyjadřoval k trasování obchvatu 
Tuřan a dalším návrhům v ZÚR.
Převážná většina jeho názorů byla plnou 
Orlovnou odmítnuta. Nejen zástupci veřejnos-
ti, ale i občané Tuřan a blízkého okolí dávali 
najevo svůj nesouhlas především s umístěním 

průmyslových zón. Padlo mnoho argumentů 
z řad zástupců veřejnosti a občanů proti umís-
tění průmyslové zóny. I já jako starosta jsem 
ve svém vystoupení sdělil občanům a zastupi-
telům Jihomoravského kraje, že Rada městské 
části zaslala svůj zásadní nesouhlas s průmys-
lovou zónou a že lze očekávat i zcela jasný 
a zásadní nesouhlas Zastupitelstva Městské 
části Brno-Tuřany s průmyslovými zónami 
v naší městské části. Je velmi důležité, že 
tyto protiargumenty představitelé kraje 
slyšeli na vlastní uši. Věřím, že si při projed-
návání ZÚR, na zářijovém jednání Zastu-
pitelstva Jihomoravského kraje, vzpome-
nou na stanoviska, jež v Orlovně zazněla. 
Za uspořádání této debaty patří občanskému 
sdružení Čisté Tuřany dík a velká pochvala.
Nyní Vás chci informovat o mimořádném Za-
stupitelstvu městské části Brno-Tuřany kona-
ném 9. 6. 2011 v Orlovně s jediným bodem 
jednání: „Vyjádření Městské části Brno-Tuřany 
ke konceptu nového Územního plánu města 
Brna“. Obsahem a zpracováním tohoto vyjá-
dření se několikrát zabývala Rada městské 
části a příslušné komise rady. Vše, co jsem 
slíbil, bylo dodrženo a připraveno jak směrem 
k zastupitelům, tak k Vám, občanům. Ještě 
před zasedáním zastupitelstva  se na radni-
ci uskutečnil „kulatý stůl“ politických stran. 
Na tomto setkání jsme společně se všemi 
zastupiteli projednali toto stanovisko. K při-
pravenému materiálu proběhla konstruktivní 
diskuse a každý zastupitel měl možnost se 
k němu vyjádřit. V podstatě byly vzneseny 
dvě připomínky - jedna se týkala zachování 
stabilizované plochy zahrádek mezi ulicí Vino-
hradskou a dálnicí a návrhovou komunikaci 
podél dálnice ponechat dle konceptu ÚPmB. 
Druhá se týkala připomínky, že by nebylo 
vhodné omezovat rozvoj současných staveb-
nin na ulici Rolencově. Tyto dvě připomínky 
byly vysvětleny a sděleno, co vedlo radu k ná-
vrhu. Samotné zastupitelstvo proběhlo velmi 
konstruktivně. Bylo pro mne však překvape-
ním,  jak malá byla účast občanů naší městské 
části.
Na zastupitelstvu se dále diskutovalo a k dvě-
ma připomínkám se přidala připomínka Ing. 

Hepnara, aby městská část nesouhlasila s na-
vrhovanou trasou obchvatu Tuřan a požado-
vala posunutí jeho trasy. K tomuto návrhu se 
vyjádřili někteří občané a zastupitelé. Já jako 
starosta, nakonec ani rada a ani zastupitel-
stvo, jsme tento návrh nepřijali. Je nutné vy-
světlit proč. Obchvat Tuřan se začal projedná-
vat kolem roku 2003, byly navrženy tři trasy. 
Jako nejreálnější byla vybrána současná trasa, 
na niž je vydáno územní rozhodnutí. Na trasu 
obchvatu je dokonce zpracována dokumen-
tace pro stavební povolení a investice je zařa-
zena do Regionálního operačního programu 
(ROP). Nastává čas majetkoprávního řešení 
stavby. Obdržel jsem dva dopisy, jeden je 
od Ing. Šamánkové z OÚPR  MMB a druhý 
od Ing. Snovického, vedoucího Odboru 
dopravy Jihomoravského kraje. Oba dopisy 
mají společného jmenovatele - změna trasy 
obchvatu  je sice možná, ale je třeba si uvědo-
mit, že se jeho vybudování zpozdí minimál-
ně o deset až patnáct let. Myslím si, že to je 
vzhledem k současné dopravní situaci v naší 
městské části nepřijatelné. Proto tento návrh 
zastupitelstvo odmítlo.
Dále zastupitelstvo odmítlo, aby rodinné 

pokračování na str. 3
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Děti při této příležitosti absolvovaly devět 
soutěží, např. jízdu na koni a skákání na tram-
políně, za jejichž splnění získávaly sladkou  
odměnu. Všichni přítomní si mohli prohléd-
nout hasičskou a policejní techniku. Velkým 

lákadlem bylo přistání vrtulníku letecké zá-
chranné služby, provozovaného společností 
ALFA – HELICOPTER, a jeho následná prohlídka. 
Program vyvrcholil vylosováním věcných  
odměn. Mezi nejhodnotnější lze zařadit vy-

hlídkové lety věnované panem Ladislavem 
Medkem. Věřím, že všechny děti byly spokoje-
ny s cenami, které obdržely.
Poděkování si zaslouží členové Komise kultur-
ní, školské, sportovní a volnočasových aktivit 
-  Petr Foltýn, Iva Kolečková a Marika Zigmun-
dová, členové JSDH Brno-Holásky – Miroslav 
Tesař, Jan Sochor, Martin Čečatka a všichni 
další organizátoři.
Nejvíce děkuji sponzorům, kteří velkou měrou 
napomohli k uspořádání Dětského dne. 
Jsou jimi: Pekárna Crocus s.r.o., Manag správ-
ní, a.s., Letiště Brno a.s., Sebak spol. s r.o,  
Cola-transport, s.r.o., MAKRO Cash & Carry ČR 
s.r.o., BLUE SKI SERVICE, s.r.o., Zlatnictví Zdeněk 
Novotný, Agro Brno-Tuřany, a.s., LEIS SERVIS  
s.r.o., ZIPP Brno s.r.o.,  FAKO CLUB, Sidestav, 
spol. s r.o., ALFA – HELICOPTER, spol. s r.o.,  
Zemako, s.r.o., Přemysl Veselý stavební a inže-
nýrská činnost s.r.o., PS BRNO, s.r.o., IMOS Brno, 
a.s., NET and GAMES a.s., MaDe, spol. s r.o.,  
BORRO CZECH, spol. s r.o., ASKOM a.s, Restau-
race Sokolovna.

Michal Krátký, místostarosta

Den dětí pořádaný Městskou částí Brno-Tuřany

Informace o provozu ÚMČ

Dne 4. června strávilo na 250 dětí slunečné sobotní odpoledne v příjemném areálu při ul. Karkulínova, který poskytli k příležitosti Dne 
dětí TJ Sokol Brno-Tuřany a SK Tuřany.

Ve velkém sportovním areálu se soutěžilo ve 
čtyřech disciplínách: hodu do dálky, skoku  
z místa, běhu na 60 metrů a vytrvalostním 
běhu na 150 metrů. Zúčastnilo se 53 dětí ze 
sedmi brněnských základních škol.

Naši školní družinu zastupovalo sedm žáků  
z prvního stupně. Největší úspěch zazname-
nala svým výkonem Kateřina Křížová z 2.B, jež  
v kategorii mladších děvčat zvítězila a dále 
naši školu reprezentovala v městském kole, 
které proběhlo 14. června 2011 na Základní 
škole Mutěnická.

Ani další žáci se nemusejí za svoje výkony  
stydět: Vítězslav Vysloužil – 4. místo, Martin 
Půček – 5. místo, Michaela Rádlová a Anna 
Schockherová – 8. místo, Eva Hodková –  
9. místo a David Mulíček – 10. místo.

Děti byly za svoje umístění a snahu odměně-
ny medailemi, věcnými cenami i sladkostmi.  
Děkujeme všem našim sportovcům za repre-
zentaci a k dosaženým výsledkům gratuluje-
me!

Renata Vlčková a Milada Pokutová, 
vychovatelky ZŠ Brno, Měšťanská 21

Obvodní kolo družinové olympiády
Ve středu 27. dubna 2011 se konalo obvodní kolo družinové olympiády. Počasí se umoudři-
lo, sluníčko se na děti usmálo, a tak sportovní klání pořádané Základní školou Brno, Řeho-
řova 3, a Kabinetem výchovy mimo vyučování Brno-jih, mohlo začít. Akce se zúčastnili i žáci  
z naší základní školy, kteří navštěvují 1. –  4. oddělení školní družiny.

•	 Upozorňujeme občany, že ve dnech 4., 7. a 8. července 2011 bude úřad mimo provoz z důvodu malování vnitřních prostor.
•	 Krizové	situace	v	péči	o	děti	v	pracovní	době	v	uvedených	dnech	lze	řešit	na	tel.	č.	725	457	444.
•	 Žádosti	o	občanský	průkaz	lze	podat	na	Magistrátu	města	Brna,	Husova	5.
•	 Ověřování	dokumentů	mají	občané	možnost	zařídit	u	notářů	nebo	na	Magistrátu	města	Brna,Malinovského	nám.	3.	
 Rovněž tak na poštách označených návěstím CzechPoint.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný prázdninový čas.

Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ Brno-Tuřany
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domy byly omezeny výškou do sedmi metrů. 
Jednak je tento požadavek na hraně stavební-
ho zákona a také si je třeba uvědomit, že rodin-
né domy, v minulosti v naší městské části po-
stavené, jsou mnohem vyšší  a návrhem, jenž 
zastupitelstvo nakonec schválilo, není narušen 
charakter zástavby. Co se týká připomínky roz-
voje stavebnin na Rolencově, zastupitelstvo 
souhlasilo se zahrnutím této lokality do ploch 
přestavby se způsobem využití této plochy 
pro bydlení. Jde však o to, aby v budoucnu do 
obydlené zóny nevjížděla těžká nákladní auta. 
Rozhodnutí zastupitelstva nemá žádný vliv 
na podnikání v uvedené lokalitě. Až jednou 
bude tato aktivita ukončena, neumožní tam 
třeba vybudovat sklad nebo nějakou výrobní 
halu, ale bude možné tam vybudovat bydlení. 
Zastupitelstvo také rozhodlo a schválilo výše 
zmíněnou připomínku s tím, že žádá zachovat 
stabilizovanou plochu zahrádek mezi ulicí Vi-
nohradskou a dálnicí a návrhovou komunika-
ci podél dálnice ponechat dle konceptu jako 
plochu zahrádek. Nyní mi dovolte, abych cito-
val z usnesení zastupitelstva to nejdůležitější  
a na co všichni při čtení článku dozajista čekáte. 

„Městská část Brno-Tuřany:
1. zásadně nesouhlasí s umístěním ploch 
výroby a skladování na území městské části 
(průmyslové zóny),

2. požaduje maximálně zvýšit podíl ploch 
veřejné zeleně na území městské části,
3. požaduje omezit výškovou úroveň ro-
dinných domů v plochách pro bydlení,
4. požaduje koncept uvést do souladu se sou-
časným stavem v území (trasování nových  
komunikací je v některých případech navr-
ženo v místech, kde je pravomocné územní 
rozhodnutí na jinou stavbu),
5. podél obchvatových komunikací na JV 
straně Tuřan (kolem trasy obchvatu) na-
vrhnout dostatečně širokou oboustrannou 
plochu zeleně a protihluková  opatření.“

Možná jste na tomto místě čekali od starosty 
spíše prosazování průmyslové zóny tak, jak je 
Vám některými lidmi, kteří mají „zaručené in-
formace“, prezentováno. Opak je pravda, ne-
boť se potvrdilo, že jsem mluvil pravdu, když 
jsem v Listech i na zastupitelstvech sděloval, 
že jsem zásadně proti umístění průmyslové 
zóny. Vím, nejsem dlouho občanem Tuřan, 
ale jsem jeden z Vás, který zde žije a bude žít 
a rozhodně nechci, aby moje  rodina a dítě žila 
v blízkosti průmyslové zóny. Na zastupitelstvu 
jsem apeloval na politické strany se zastoupe-
ním v Zastupitelstvu města Brna, aby lobovali 
u svých zastupitelů, aby nám pomohli a nepři-
pustili průmyslovou zónu v Tuřanech. Já osob-
ně jako Zastupitel města Brna budu hlasovat 
proti umístění průmyslové zóny v Tuřanech.
Na závěr mi dovolte, abych Vás seznámil s tím, 

co se bude dít ve školských zařízeních o prázd-
ninách. Za dobrou zprávu považuji, že se mi 
podařilo zajistit dotaci ve výši 5,5 mil.korun na 
opravu střechy ZŠ Měšťanská, kterou do školy 
zatéká. Dále jsme získali dotaci ve výši 1,0 mil. 
korun na opravu střechy školy na Dvorecké.  
K této dotaci přidáme 1,2 mil. korun z rozpoč-
tu městské části, aby byla střecha kompletně 
opravena. Dále budou rekonstruovány a zvý-
šeny počty sociálních zařízení v mateřských 
školách Holásecká a V Aleji. I na tuto inves-
tici máme příspěvek od města Brna. Pokud 
bychom toto rozšíření neprovedli, hrozilo by 
snížení počtu míst v mateřských školách, což 
je v současné době  nepřijatelné. Z rozpočtu 
městské části uvolníme částku 4,5 mil. ko-
run, aby mohla být dokončena  rekonstrukce 
MŠ Holásecká. Účelem rekonstrukce je mimo 
jiné zateplení a nová fasáda tak, aby škola po 
prázdninách přivítala děti v novém kabátu. 
Poslední investicí z  rozpočtu městské části 
ve výši asi 1,3 mil. korun je oprava střechy MŠ 
U Lípy svobody. Těmito investicemi chceme 
zkrášlit prostředí našim dětem.
Na úplný závěr Vám všem přeji příjemné strá-
vení letních měsíců prozářených hřejivými pa-
prsky letního slunce. Užijte si plnými doušky 
zasloužený odpočinek na dovolených u nás 
doma i v zahraničí.

Krásné léto a krásné prázdniny 
Váš starosta

dokončení ze str. 1

Slovo k našim „pejskařům“

Statutární město Brno vydalo obecně zá-
vaznou vyhlášku (dále jen OZV) č. 21/2009 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích.

V této OZV je v článku 1, odstavec 1 uvedeno, 
že osoba doprovázející psa na veřejném pro-
stranství je povinna mít psa na vodítku a bez 
vodítka je povinna opatřit psa náhubkem. Od-
stavec 2 pak uvádí, že osoba doprovázející psa 
na veřejném prostranství je povinna mít psa 
pod neustálým dohledem a přímým vlivem. Do 
problémů s porušením povinností uložených 
touto vyhláškou se tedy může dostat nejen 
majitel psa, ale například i ostatní rodinní pří-
slušníci či známí, kteří se se psem budou pohy-
bovat na veřejném prostranství. K tomu je pak 
třeba ještě uvést, že pojem veřejné prostranství 
zahrnuje „…všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejnou zeleň, parky a další pro-
story přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru“. Přestupek může 
být ve správním řízení sankcionován až částkou 
30.000,- Kč.
Přílohou výše uvedené OZV č. 21/2009 je pak  
i seznam prostorů vymezených pro volný po-
hyb psů v rámci jednotlivých městských částí.
Další záležitostí, která souvisí s pohybem psa 
na veřejném prostranství, je jeho přirozená 
potřeba se vyprázdnit. Je s podivem, jak řada 

majitelů psů kárá svého čtyřnohého miláčka 
za znečistění koberce či pečlivě udržovaného  
trávníku na zahrádce nebo dvorku svého domu, 
při pohybu venku se však k těmto potřebám 
psa tváří nevšímavě. V této věci je nutné uvést 
OZV Statutárního města Brna č. 10/2010 k za-
jištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, která v článku 1, odstavec 3 sta-
noví, že osoba doprovázející zvíře na veřejném 
prostranství je povinna neprodleně odstranit 
znečištění veřejného prostranství způsobené 
zvířecími exkrementy a jinými nečistotami za-
příčiněnými zvířetem. Tedy přestupku znečis-
tění veřejného prostranství se dopustí ten, kdo 
znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný 
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo 
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostran-
ství. Znečištěním veřejného prostranství se 
v této souvislosti rozumí zejména znečištění 
psími výkaly. Majitel psa či osoba doprovázející 
psa může být ve správním řízení sankcionová-
na za to, že neodstranila na veřejném prostranství ex-
krementy svého miláčka až do částky 20.000,- Kč.
S přestupkem proti občanskému soužití se ma-
jitel psa či psa doprovázející osoba může setkat 
v okamžiku, kdy pes kousne či pokouše jinou 
osobu. Zde si připomeňme, že osoba doprová-
zející psa na veřejném prostranství je povinna 
mít psa pod neustálým dohledem a přímým vli-
vem. V souvislosti s napadením člověka psem 
je potřeba připomenout, že u psa, který poranil 

člověka, je majitel povinen neprodleně zajistit 
veterinární vyšetření. Dále je uložena povinnost 
očkovat psa proti vzteklině. Porušení těchto po-
vinností řeší ve správním řízení příslušná kraj-
ská veterinární správa. Pokud jde o přestupek 
proti občanskému soužití, pak tento může být 
sankcionován až částkou 20.000,- Kč. Zde však 
je třeba zmínit, že v případě závažnější újmy na 
zdraví již nemusí jít pouze o přestupkové jed-
nání, ale může se jednat i o trestný čin či přečin, 
který řeší orgány činné v trestním řízení.
V neposlední řadě je nutné zmínit i situace, 
kdy dojde k úniku psa bez vědomí majitele,  
a to nejčastěji ze zahrady, rodinného domku,  
firemního objektu či jiného obdobného zaříze-
ní, kde je pes umístěn. Většinou se jedná o špat-
ně zajištěné branky, podhrabané ploty, volné 
vjezdy do firemních areálů. Zde připomeňme, 
že každý, kdo má v držení zvíře v zájmovém 
chovu nebo o ně pečuje, je povinen mu za-
jistit umístění, péči a pozornost odpovídající 
jeho potřebám etologickým, odpovídající jeho 
druhu a plemenu a zejména učinit všechna při-
měřená opatření k zabránění úniku. V daném 
případě pak ten, komu zvíře unikne, se vysta-
vuje postihu za přestupek proti pořádku. Zde 
se může jednat o porušení povinností stanove-
ných například zákonem na ochranu zvířat či Evrop-
ské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu.

Ing. Miroslav Jindra, 
vedoucí oddělení přestupků, MČ Brno-jih
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Na putovní výpravu, jak říkáme my „puťák“, 
nejezdí celý oddíl, ale každá družina zvlášť. 
Výprava obvykle trvá tři dny – od pátku do 
neděle. Každý den putujeme dál a dál, sami si 
vaříme na ohni a poznáváme přírodu.
V květnu už se naši nováčci dvou takový akcí 

zúčastnili. Byla to skautská pouť do Rajhradu, 
kde jsme se setkali se skauty z mnoha oddílů 
a jarní pampelišková výprava na skautskou 
hájenku	Maděru	ve	Žďárských	vrších.	Nebylo	
to poprvé, co naše oddíly toto místo navštívily, 
ale zamilovali jsme si je natolik, že jsme se sem 

po dvou letech zase rádi vrátili. Komu by se  
nelíbilo strávit krásný květnový víkend v ne-
porušené krajině s lesy, loukami posetými 
pampeliškami i malým rybníčkem. Skautky 
připravily pro světlušky a vlčata pestrý pro-
gram. Proměnili jsme se v piráty na pustém os-
trově, kde byl zakopán poklad. Ten jsme nako-
nec společnými silami objevili. Nechyběla ani  
vycházka do okolí, večerní oheň a noční hra,  
o které by leckteré vlče mohlo vyprávět! Trouf-
nu si říci, že domů se nechtělo nikomu z nás.
Kromě putovních výprav se ale máme ještě na 
co těšit. Jako každý rok, i letos o prázdninách 
pojedeme na skautský tábor. Již po čtvrté 
prožijeme společně tři krásné letní týdny na 
našem tábořišti v Údolí hromů. Spát budeme 
v podsadových stanech, možná nám na tá-
bořišti vyrostou i nějaká týpí. Vařit si budeme 
sami, ráno vždy vyrazíme do obchodu pro  
čerstvé rohlíky a do praní se pustíme na valše 
v	potoce.	Teď	to	vypadá,	jako	by	nás	na	táboře	
čekala jen práce. Tak to ale není: bude přichys-
taná etapová hra plná nejrůznějších aktivit, 
jejíž téma je zatím tajemstvím. Podnikneme 
také mnoho výletů, procházek a puťáků do 
okolí, v nedaleké vesničce zhlédneme film 
ve večerním letním kině. Někteří nováčci na  
táboře splní u slibového ohně svůj vlčácký 
nebo skautský slib.

Karolína Koukalová – „Očana“

Skauti si užili jaro a těší se na výpravy „pod širák“
Sluníčko už pěkně hřeje, léto se kvapem blíží a tuřanské skautské oddíly už se těší, až se zase vydají do přírody na červnové putovní vý-
pravy, jež se stanou pro některé první příležitostí k nocování pod širým nebem, s hvězdami nad hlavou. To bude jistě pro nováčky, malá 
vlčata, nezapomenutelný zážitek. 

Výstava v Kulturním centru
Ve čtvrtek 5. května 2011 proběhla v Kulturním centru Městské části Brno-Tuřany vernisáž 
výstavy Kožedělná řemesla. Výstava je jednou z řady obdobných výstav, jejichž cílem je 
přiblížit historii jednotlivých řemesel provozovaných na území naší městské části.

Tato výstava seznamuje návštěvníky s prací 
řemeslníků zpracovávajících kůži – obuvní-
ků, sedlářů, řemenářů, brašnářů a dalších. O 
zájmu občanů z naší městské části i „přespol-
ních“ svědčila i hojně navštívená vernisáž,  
v jejímž úvodu přednesla Vlasta Hrdlíková 
zdravici, již k této příležitosti zaslala firma Baťa,  
firma, kterou jsme nemohli neuvést v naší  
expozici.
I tato výstava evokuje vzpomínky pamětníků 
na dnes již ve většině zesnulé spoluobčany, 
jejich fortel a dílo, jež po nich zůstalo. Těm 
později narozeným ukazuje, že i v (z našeho 
pohledu) „primitivních“ životních a výrobních 
podmínkách vytvořili naši řemeslníci dílo trva-
lé technické a estetické hodnoty.
Výstava na malém prostoru představuje ex-
ponáty, které můžete najít v muzeích větších 
měst naší republiky. Značný zájem o výstavu  
a její ohlas nejen v naší městské části dokazuje, 
že se pořadatelé znovu trefili do snahy občanů 
připomínat si dobu nedávno minulou.

Výstava je přístupná každý čtvrtek od 11 do 
18 hodin, naposledy ve čtvrtek 21. července 
2011.

Jan Šnajdr

Mateřská škola Zapletalova 67 děku-
je Honebnímu společenstvu Tuřany za 
hodnotný finanční dar, který bude použit  
k nákupu ložního prádla pro děti.

Za MŠ Táňa Šeinerová

Mateřská škola V Aleji 2 děkuje manže-
lům Kurcovým za froté prostěradla pro 
děti a Honebnímu společenstvu Tuřany 
za finanční sponzorský dar.

Magda Brázdová, 
ředitelka MŠ V Aleji 2 

Jménem dětí naší mateřské školy bychom 
chtěli poděkovat panu Svátkovi za zajiš-
tění a dovoz písku do dětského písko- 
viště a Honebnímu společenstvu Tuřany 
za finanční dar pro děti. 

Jaroslava Foltánová, 
ředitelka MŠ Holásecká 11

Poděkování...
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Rada na 10. schůzi dne 23. 3. 2011:
•	 schválila	 zpracování	 projektové	 dokumen-
tace v úrovni pro stavební povolení akce „Re-
konstrukce radnice III. etapa, stavební úpravy 
prostor po poště, knihovny, průjezdu a dvo-
ra“ dle nabídky Ing. arch. Pavla Pekára v ceně  
288 000 Kč,
•	 uložila	 Komisi	 stavební,	 rozvoje	 a	 správy	
majetku nové projednání změny ÚPmB na 
pozemcích p.č. 1540, 1541, 1559, 1560, 1561, 
1562/1, 1562/2 k.ú. Brněnské Ivanovice při ul. 
Vinohradské z plochy ZPF s objekty pro indivi-
duální rekreaci na  plochu smíšenou obchodu 
a služeb SO,
•	 zrušila	 usnesení	 bodu	 8.	 2.	 z	 17/V.	 schů-
ze Rady a usnesení bodu 8. 1. z 31/V. schůze 
Rady, kterými bylo svěřeno Komisi životního 
prostředí RMČ Brno-Tuřany rozhodování ve 
věcech vyjádření MČ Brno-Tuřany ke kácení 
dřevin.

Rada na 11. schůzi dne 6. 4. 2011:
•	 nesouhlasila	 s	 návrhem	 Zásad	 územního	
rozvoje JmK v části vymezení ploch pro výro-
bu nadmístního významu PZ1 a PZ2 na území 
MČ Brno-Tuřany a požaduje jejich zrušení,
•	 uložila	 úřadu	 neprodleně	 informovat	 o	 ne-
souhlasu Radu města Brna, Odbor územního 
plánování a rozvoje MMB a Odbor územního 
plánování a stavebního řádu KÚ JmK.
•	 doporučuje	 Zastupitelstvu	neschválit	 návrh	
na změnu ÚPmB na dílčích částech plochy, 
tj. na pozemcích p.č. 1540, 1541, 1559, 1560, 
1561, 1562/1, 1562/2 k.ú. Brněnské Ivanovice  
z plochy ZPF s objekty pro individuální rekrea-
ci na  plochu smíšenou obchodu a služeb SO,
•	 souhlasí	 s	 návrhem	 zástavby	 rodinnými	
domy	 v	 lokalitě	 Žleby	 dle	 studie	 předložené	
společností PS Brno, s.r.o.,
•	 doporučuje	Zastupitelstvu	doporučit	prodej	
části pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Tuřany za pod-
mínky, že druhá část pozemku bude ponechá-
na jako rezerva pro rozšíření stávající účelové 
komunikace na celkovou šíři 8 m,
•	 doporučuje	 pronájem	 části	 pozemku	 p.č.	
859/1 k.ú. Holásky za podmínky, že proná-
jmem nedojde ke snížení počtu stávajících 
parkovacích míst v ulici a pronajatá část po-
zemku bude využita v souladu s Územním plá-
nem města Brna jako plocha krajinné zeleně.
•	 bere	 na	 vědomí	 přerušení	 provozu	 mateř-
ských škol zřízených městskou částí Brno- 
Tuřany v měsících červenci a srpnu 2011.

Rada na 13. schůzi dne 20. 4. 2011:
•	 schválila	návrh	 investičního	záměru	 investi-
ce „Doplnění chodníku a prodloužení vozovky 
na Zezulově ulici“,
•	 uložila	 Odboru	 stavebnímu	 a	 technickému	
zajistit stanoviska stavebního úřadu k jednot-
livým námitkám a připomínkám podaným  

k rozvojovým lokalitám ve variantách I., II. a III. 
Územního plánu města Brna a připravit pod-
klady pro projednání podaných námitek a při-
pomínek v Komisi stavební, rozvoje a správy 
majetku, Komisi dopravy a veřejného pořádku 
a Komisi životního prostředí,
•	 uložila	Komisi	stavební,	rozvoje	a	správy	ma-
jetku, Komisi dopravy a veřejného pořádku  
a Komisi životního prostředí projednat námit-
ky a připomínky občanů ke konceptu nového 
Územního plánu města Brna,
•	 souhlasila	 s	 návrhem	 stavebních	 úprav	 
a přístavby objektu bývalého mlýna při ulici  
1. května na p.č. 1101 k.ú. Tuřany na bytový dům,
•	 schválila	poskytnutí	dotace	ve	výši	1	500	Kč	
TJ Holásky na akci „Pálení čarodějnic“, 
•	 schválila	poskytnutí	dotace	ve	výši	45	000	Kč	
TJ Holásky na opravu podlahy malého předsá-
lí, výměnu plynového ohřívače vody a provoz-
ní náklady roku 2011,
•	 schválila	poskytnutí	dotace	ve	výši	50	000	Kč	
Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování 
Panny Marie, Brno-Tuřany na rekonstrukci kro-
vů a střechy ambitů v areálu kostela,
•	 schválila	dodání	komponent	hlasovacího	za-
řízení pro zasedání ZMČ Brno-Tuřany společ-
ností Bitart s.r.o., Šlapanice v ceně 60 240 Kč,
- schválila zakoupení 20 ks publikace Letci  
z Holásek a Tuřan ve II. světové válce (II.vydání) 
a  20 ks publikace Příslušníci pozemních jed-
notek z tuřanské farnosti ve II. světové válce  
v celkové ceně 180 Kč/ks od vydavatele Václa-
va Kolesy, Zlín,
•	 neměla	námitky	k	předloženému	návrhu	plá-
nu péče pro zvláště chráněné území přírodní 
rezervace Černovický hájek a její ochranné 
pásmo pro období 2011 – 2021,
•	 schválila	 uzavření	 dohody	 o	 spolupráci	 
o vzájemném zveřejnění se společností  
Aspida s.r.o. 

Rada na 14. schůzi dne 4. 5. 2011:
•	 odvolala	 Ing.	 Miroslava	 Dorazila	 z	 funk-
ce člena Školské rady Základní školy Brno,  
Měšťanská 21, a jmenovala Bc. Aleše Jakubce 
do funkce člena Školské rady Základní školy 
Brno, Měšťanská 21, 
•	 neměla	 námitky	 proti	 dotčení	 pozemků	 
p.č. 28, 43 a 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice stav-
bou přeložky nadzemního vedení VN 22kV za 
dodržení podmínek, které si stanovil nájem-
ce pozemků společnost AGRO Brno-Tuřany, 
a.s. a které stanoví pro tento záměr Odbor 
územního plánování a rozvoje MMB, požadu-
je důsledné dodržení a respektování podmí-
nek využití daného území dle územní studie  
„Černovický hájek“ a nové trasování nadzem-
ního vedení VN 22kV po hranici pozemku  
p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.
•	 neschválila	 záměr	 pořízení	 leteckých	 foto-
map MČ Brno-Tuřany z ekonomických důvo-

dů,
•	 schválila	 pořádání	 akce	 Dětský	 den	 dne	 
4. 6. 2011 od 14.00 hod. ve sportovním areálu 
na Karkulínové a pověřuje místostarostu orga-
nizací akce, včetně nakládání s finančními pro-
středky z rozpočtu městské části určenými na 
pořádání této akce, schvalování přijetí a použi-
tí věcných darů, schvalování přijetí peněžitých 
darů od sponzorů a uzavírání smluv v souvis-
losti s organizací akce.
  
Zastupitelstvo na 4. schůzi dne 28. 4. 2011: 
•	 schválilo	 změnu	Jednacího	 řádu	Zastupitel-
stva městské části Brno-Tuřany, změnu Statutu 
výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tu-
řany,
•	 vzalo	 na	 vědomí	 výsledky	 hospodaření	MČ	
Brno-Tuřany za období 1-3/2011,
•	 navrhlo	 změnu	přílohy	obecně	 závazné	 vy-
hlášky statutárního města Brna č. 17/2005  
o regulaci veřejné produkce hudby v pohos-
tinských zařízeních, včetně restauračních za-
hrádek, za účelem zabezpečení místních zále-
žitostí veřejného pořádku,  
•	 souhlasilo	 se	 stávajícím	 zněním	 obecně	
závazné vyhlášky statutárního města Brna  
č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřej-
ných prostranstvích, za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku.
•	 souhlasilo	 s	 předloženým	 návrhem	 novely	
obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného pořádku,  
s požadavkem vymezení prostorů, kde je vstup 
se psy zakázán takto:
– park na ul. Moravská - p.č. 2136/1, 2136/2, 
2136/3 a 2136/ 4 k.ú. Tuřany
– park na ul. Malínská - p.č. 962/3 k.ú. Tuřany,
•	 souhlasilo	 s	 předloženým	 návrhem	 novely	 
obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 20/2009 o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti pří-
stupných sportovních a kulturních podniků,  
k zajištění veřejného pořádku,
•	 souhlasilo	 s	 předloženým	 návrhem	 novely	
obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 22/2010 o místních poplatcích.
•	 souhlasilo	s	návrhem	za	změnu	ÚPmB	v	loka-
litě při ulici Vinohradské z plochy ZPF s objekty 
pro individuální rekreaci na plochu smíšenou 
(S),
•	 schválilo	 darování	 pamětní	 desky	 akade-
mického malíře Rudolfa Kundery Náboženské      
obci Církve československé husitské v Brně-
Tuřanech.
 
Úplné znění zápisů a usnesení naleznete na 
stránkách www.turany.cz.

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
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Žáci	byli	rozděleni	do	šesti	týmů.	Každé	druž-
stvo si vymyslelo svůj název a zvolilo vedou-
cího. Týmy postupně plnily zadané úkoly na 
různých stanovištích. Na prvním stanovišti 
poznávaly děti předměty pomocí hmatu. Na 
dalším stanovišti se seznámily s používáním 
slepecké hole a musely projít trasu se zaváza-
nýma očima. Na stanovišti u paní Aleny se děti 
učily ukázat svá jména ve znakovém jazyce.  
Po té hádaly znaky zvířat, barev a potravin. 
Pan Tomáš byl na čtvrtém stanovišti a ukazo-
val žákům, jak těžké je pohybovat se na inva-
lidním vozíku a jak musí zdolávat překážky. Na 

zbývajících stanovištích si děti procvičily svoji 
fyzickou kondici a luštily křížovku s tématem 
handicapovaných. 
Na závěr proběhlo vyhodnocení a vyhlášení 
nejlepší skupiny.
Byla to první akce tohoto typu pořádaná ZŠ 
Měšťanská, a protože se dětem velmi líbila, 
rádi uspořádáme podobnou akci v dalším 
školním roce.
Tímto bych ráda poděkovala všem zúčast-
něným, kteří nám s přípravou a organizací  
pomáhali a bez kterých by se tato akce konat 
nemohla.                   Mgr. Eva Kudělková, TU 4.A

Projekt Handicap
Ve čtvrtek 12. května od 9.00 hodin na hřišti v Holáskách se konal projekt HANDICAP.  
Zúčastnili se ho žáci obou čtvrtých tříd ZŠ Měšťanská. Cílem bylo seznámit je s různými 
typy postižení a hlavně, aby si vyzkoušeli, jaké to je, když sami nevidí nebo se musí po-
hybovat na invalidním vozíku. Dále se děti setkaly přímo s postiženými lidmi: např. s paní 
Alenou, která je od narození neslyšící a s panem Tomášem, který je po úraze upoután na 
invalidní vozík. 

Pětiboj Martiny Sáblíkové
V červnu letošního roku se žáci naší školy zúčastní sportovní soutěže, kterou pro 
základní školy organizuje, nabízí Skupina ČEZ a Nadace ČEZ. V rámci Pětiboje  
Martiny Sáblíkové se bude soutěžit o hodnotné ceny pro žáky i školy. Tři nejlepší  
školy si budou moci vybrat Oranžovou učebnu, Oranžové hřiště nebo Oranžové  
schody v hodnotě až 600.000,- Kč. Každá škola, která se soutěže zúčastní, navíc získá 
i sadu sportovního vybavení. 

Prvního kola soutěže se zúčastní v rámci ho-
din tělesné výchovy všichni žáci naší školy. 
Budou soutěžit ve skoku z místa do dálky,  
v běhu, v hodu na koš nebo čtverec, v drib-
lingu na čas mezi kužely, ve šplhu na tyči 
nebo skocích přes lavičky. Nejlepší žáci  
postoupí do celorepublikového finále,  

kde se setkají s patronkou soutěže, Martinou 
Sáblíkovou. Koordinátorkou soutěže na naší  
škole je Naděžda Mokrá.
Držíme všem našim žákům palce, aby z mě-
ření sil s dětmi jiných základních škol vyšli 
jako vítězové.

Václav Hruban

Úspěch Lucie Tejessyové  
v okresním kole  
Zeměpisné olympiády
Ve středu před jarními prázdninami se žáci 
naší školy Adam Jakš ze 6.C, Marek Musil 
ze 7.A a Lucie Tejessyová z 8.A zúčastnili 
okresního kola Zeměpisné olympiády.

Po celém dopoledni stráveném nad mapami  
a atlasem obsadila Lucie Tejessyová 3. místo  
a o půl bodu jí unikla účast v krajském kole 
této soutěže. Je to druhé nejlepší umístění 
žáků naší školy v posledních 20 letech. Marek 
Musil obsadil 6. místo a Adam Jakš se umístil  
v první polovině soutěžících.

Michaela Budíková
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Fotbalové úspěchy našich žáků
Jsme rádi, že můžeme fandům fotbalu nabídnout naději na snad lepší fotbalovou budoucnost v Brně a pochlubit se výsledky našich kluků.

Jejich temperament (při výuce někdy proklínaný), každodenní intenzivní tréninky (na úkor všech ostatních osobních zájmů) a víkendy, často  
trávené na hřišti, se zúročily v podobě výborných výsledků v soutěžích žáků.

VýSLEDKy MORAVSKO-SLEZSKé žáKOVSKé LIgy:

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Baník Ostrava 20 15 3 2 85: 14 48 (18)

2. FCZ Brno 20 15 2 3 55: 31 47 (17)

2. Olomouc 20 14 4 2 72: 32 46 (16)

3. Jihlava 20 14 3 3 58: 27 45 (15)

5. TESC. Zlín 20 13 2 5 57: 28 41 (11)

6. Slovácko 20 11 2 7 45: 30 35 (5)

7. Hlučín 20 9 2 9 35: 38 29 (-1)

8. Karviná 20 8 4 8 26: 25 28 (1)

9. Hranice 20 6 2 12 23: 52 20 (-10)

10. Vítkovice 20 5 6 10 24: 38 18 (-15)

11. Frýdek-Místek 20 5 2 13 29: 44 17 (-13)

12. Opava 20 4 0 16 25: 68 12 (-18)

13. Znojmo 20 3 2 15 10: 72 11 (-19)

14. RSM Hodonín 20 1 2 17 15: 60 5 (-25)

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. FC Brno 21 20 1 0 150: 12 61 (28)

2. Baník Ostrava 21 20 0 1 105: 17 60 (30)

3. TESC. Zlín 21 15 1 5 75: 35 46 (13)

4. Slovácko 21 14 0 7 67: 52 42 (12)

5. Hlučín 21 13 1 7 71: 44 40 (7)

6. Sigma Olomouc 21 11 6 4 64: 29 39 (9)

7. Jihlava 21 8 4 9 28: 39 28 (-2)

8. RSM Hodonín 21 8 2 11 32: 51 26 (-4)

9. Opava 21 7 3 11 38: 53 24 (-9)

10. Karviná 21 7 1 13 36: 55 22 (-8)

11. Vítkovice 21 5 1 15 27: 69 16 (-17)

12. Znojmo 21 3 3 15 14: 65 12 (-18)

13. Frýdek-Místek 21 2 4 15 29: 93 10 (-23)

14. Hranice 21 0 1 20 5:127 1 (-32)

Starší žáci U-15 FC Zbrojovka Brno Mladší žáci A – U-13

Do konce soutěže zbývají ještě čtyři zápasy. Kluci, fandíme vám a přejeme jen vítězná utkání! 

Nejdříve se žáci dozvěděli podrobné infor-
mace o učebním oboru kuchař/kuchařka/ – 
číšník/servírka/ pro pohostinství. Děti hlavně 
zajímalo, co se vyučuje v odborných předmě-
tech stolničení, společenská výchova, techno-
logie, potraviny a výživa  a jaké jsou podmínky 
získání výučního listu.
Po tomto teoretickém úvodu si mohli žáci  
rozdělení do tří skupin vyzkoušet některé  
činnosti v praxi: první skupina se učila skládat 
ubrousky a připravit slavnostní tabuli, druhá 
vykrajovala ozdoby z kořenové zeleniny a třetí 

se naučila různým technikám krájení ovoce.  
Žáci	 osmých	 tříd	 se	 zapojili	 také	 do	 projek-
tu Integrované střední školy Sokolnice Moje  
volba – moje budoucnost.
První exkurzí, kterou absolvovali pouze chlap-
ci 23. března 2011, byla návštěva strojírenské-
ho podniku ČKD Blansko Holding, a.s. Cílem 
návštěvy bylo zvýšení zájmu žáků o studium 
technických oborů, především těch se zamě-
řením na strojírenství.
Žáci	 se	 seznámili	 nejen	 s	 historií	 firmy,	 ale	 
i s profesemi, které se ve firmě uplatňují,  

a s celým výrobním procesem. Dozvěděli  
se, že ČKD Blansko se již více než 100 let 
specializuje na výrobu vodních turbín  
a produkty firmy jsou využívány po celém  
světě.	Žáky	upoutala	výroba	Peltonovy	turbí-
ny, kterou pracovníci právě dokončovali.
Exkurze se žákům líbila, získali hodně poznat-
ků a možná i představu o svém budoucím  
povolání v oblasti strojírenství. 
Obě prezentace žáky zaujaly a velmi se těší na 
pokračování projektů. 

Moje volba – moje povolání
žáci a žákyně naší školy se zúčastnili pokračování projektu Moje volba – moje povolání, a to v oblasti gastronomie. Naši školu navštívili 
zástupci Středního odborného učiliště z Mikulova, školy, která je právě na gastronomii zaměřena.
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Všechno cvičení probíhalo podle dohodnu-
tého rozvrhu a k plné spokojenosti cvičících, 
dík za to patří především našim cvičitelkám,  
ať už vedly ženy a dívky, rodiče s dětmi nebo 
jiné cvičence. Skončilo saunovací období,  
zájem o saunování byl opět značný. Do října, 
kdy začne nová sezona, plánujeme provést  
v sauně menší opravy a úpravy.

Na Orlovně proběhly všechny dojednané akce, 
ať už tuřanských nebo chrlických důchodců, 
pálení čarodějnic (děkujeme MČ Brno-Tu-
řany za finanční příspěvek), veřejné schůze  
občanských sdružení, slavnostní shromáždě-
ní ke stému výročí narození Tomáše Krumla  
a 88. narozeninám Emila Bočka, valná hroma-
da AGRO Tuřany. Dále na Orlovně trénují ta-
nečníci, juniorští mistři České republiky Aneta 
Krejčí a Jiří Vala. 

Stolní tenisté v dubnu ukončili úspěšně sezo-
nu	 2010–2011.	 Žádné	mužstvo	 nesestoupilo	

ze své soutěže. I naše A-družstvo ohrožené 
sestupem se v druhé půlce soutěže vzchopi-
lo, důležité poslední zápasy vyhrálo a v sou-
těži setrvalo. Všichni hráči si zaslouží uznání  
a pochvalu, mužstvo hrálo ve složení René  
Klimeš, Martin Javůrek, Petr Harašta, Josef  
Pospíšil a vedoucí družstva Petr Tvarůžek.

Velkou radost nám udělali naši žáci, kteří  
v městském přeboru starších žáků zvítězili. 
Družstvo pod obětavým vedením Jarosla-
va Sedláčka hrálo ve složení Jan Vysloužil,  
Vítězslav Vysloužil, Jan Rýdl, Petr Škvařil  
a Radim Bišof. 

Během letních měsíců budou pokračovat pra-
videlné tréninky a do nové sezóny, která začne 
v září 2011, přihlašujeme o jedno družstvo bý-
valých žáků víc. To znamená, že bude hrát šest 
družstev dospělých a družstvo žáků. 

O prázdninách se chystáme zrekonstruovat 
podlahy v předsálí, vyměnit kotel na teplou 
vodu a provést další potřebné opravy. 

Do nové sezony 2011–2012 přejeme všem hrá-
čům, cvičencům a příznivcům Orlovny hodně 
zdraví, spokojenosti a sportovních úspěchů. 
Na shledanou na Orlovně, třeba v sále tělocvič-
ny, v posilovně, sauně nebo v pohostinství. 

Miroslav Vladík

Tělovýchovná jednota Holásky 
Ve svém minulém příspěvku jsme psali o činnosti naší tělovýchovné jednoty na přelomu 
loňského a letošního roku. Tentokrát bychom se rádi zmínili o sportovních i kulturních ak-
cích posledních měsíců i o úspěších našich stolních tenistů.

Informace petičního výboru občanů Holásek a Občanského sdružení Holásky

Dne 21.2. Zastupitelstvo naší MČ projed-
nalo naši žádost o zřízení Osadního (Míst-
ního) výboru Holásky, který by přispíval  
k větší informovanosti a užší spolupráci mezi 
zastupiteli a občany Holásek. Při hlasování  
i přes podporu šesti hlasů opozičních zastu-
pitelů bohužel nebyl Osadní výbor Holásky 
zřízen. Nikdo z koaličních zastupitelů jeho 
zřízení nepodpořil, ba dokonce ani jeden ze 
zastupitelů Sdružení nestraníků, kteří zřízení 
osadních výborů mají ve volebním progra-
mu. 

Na schůzce zástupců Magistrátu Města 
Brna a starosty MČ Brno-Tuřany Aleše  
Jakubce s firmou Komfort na konci února,  
o které jsme už informovali v posledních  
Listech, se předseda představenstva společ-

nosti Komfort Jaroslav Přichystal měl vyjád-
řit, že v současné době se výstavby v lokalitě 
Vinohrad vzdávají. Naproti tomu v příloze 
Deníku Rovnost ze dne 27. dubna 2011 na-
zvané „20 úspěšných let 1991-2011“ referuje 
o plánech Komfortu mj. takto: „...dále chce-
me postavit například řadu nízkopodlažních 
domů se čtyřmi sty padesáti byty v Holás-
kách...“.

Rada MČ uložila dne 2. března ÚMČ Brno-
Tuřany požádat OÚPR MMB o zpracování 
regulačního plánu návrhové plochy pro 
bydlení při ulici V aleji v lokalitě nazvané 
„Obytný soubor Holásecká jezera“ a do doby 
jeho vydání o vyhlášení stavební uzávěry  
v celé návrhové ploše. Na pravidelném  
setkání dne 10. května Aleš Jakubec navrhl, 

že zadání regulačního plánu bude projed-
náno s OS Holásky tak, abychom se mohli  
k obsahu zadání včas vyjádřit a spolupodí-
let se na jeho konečném znění. Na tomto  
jednání jsme Aleše Jakubce též upozornili 
na alarmující bezpečnostní situaci v naší MČ 
spočívající v nárůstu vloupání do rodinných 
domů, na dosud naprosto neúčinné půso-
bení Policie ČR a Městské policie a požádali 
jsme starostu o přijetí razantnějších opatře-
ní.

Příprava revitalizace Holáseckých jezer za 
poslední dva měsíce příliš nepokročila. Če-
káme na to, až Investiční odbor Magistrátu 
„zváží nejvhodnější způsob dotování stavby“ 
starosta naší městské části záležitost pro- 
jedná s Moravským rybářským svazem.

Vážení spoluobčané,
s potěšením Vám mohu oznámit, že v květnu  
letošního roku byla vydána publikace Cestujeme 
po Moravě – Jihomoravský kraj. Můžete ji získat 
na městských a obecních úřadech, v informač-
ních centrech, muzeích, zoologických zahradách 
a samozřejmě v sídle naší firmy. Každý rok můžete 
také navštívit náš stánek na veletrzích cestovního 
ruchu v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni či Lysé nad 
Labem. Seznam distribučních míst Vám rádi sdělíme. 
V této publikaci najdete informace o historii či 
současnosti měst, obcí, nechybí tipy na výlety, 
kulturní a sportovní vyžití v jednotlivých okresech, 
dozvíte se o některých restauracích a ubytovacích 
zařízeních, ale i o méně známých památkách. Na 
své si přijdou milovníci koupání, cykloturistiky  
i turistiky. To vše Vám přiblíží publikace Cestuje-
me po Moravě, které mapují již všech 14 krajů ČR. 
Stačí se jen vydat na cestu a poznávat krásy naší 
republiky.
Ti, kteří raději hledají na internetu, si mohou pro-
hlédnout on-line verzi na www.aspida.cz nebo 
www.cestujemepomorave.cz, www.cestujemepo-
cechach.cz. Od května je pro Vás připraven nový, 
přehlednější webový portál.

Stavíte, zařizujete? 
Podívejte se na naše stránky www.kestavbe.cz. 

Dále jsme pro Vás připravili novou službu: 
Potřebujete dítě pohlídat, odvézt do školky, do 
kroužku a zpět? Nezvládáte běžný úklid, velký 
nákup, mytí oken? Dělá vám problémy oběhnout 
úřady nebo potřebujete odvézt k lékaři? Chcete 
jet na návštěvu, ale cestování hromadnou do-
pravou je pro vás obtížné a zdlouhavé? S námi 
to bude hračka, vše zajistíme. Stačí jen zavolat 
na tel. 545 221 137, 608 712 067 www.peceovas.
cz. Sdělíte nám své požadavky a dále se nemusíte  
o nic starat.

Kolektiv firmy Aspida s.r.o. Vám přeje krásné 
chvíle strávené s publikací Cestujeme po Mo-
ravě – Jihomoravský kraj. 

Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 Brno





LÉKAŘSKÁ SLUŽBA  
PRVNÍ POMOCI

Vážení  občané,  
máte- l i  akutní  zdravotní  pot íže  

mimo běžnou pracovní  dobu vašeho  
prakt ického, rodinného lékaře,  

POHOTOVOST 

na území města Brna zaj išťuje:

PRO DOSPĚLÉ

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno
pondělí – pátek 17.00 – 7.00 hodin
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 545 538 538

STOMATOLOGIE

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno
pondělí – pátek 17.00 – 7.00 hodin
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 545 538 421

PRO DĚTI

Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno
pondělí – pátek 15.30 – 7.00 hodin
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 532 234 935

tel: 737 682 839 | e-mail: photokids@volny.cz | Brno - Vinohrady

www.photokids.cz

Fotografování miminek, dětí 
a rodinných portrétů
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PRODáM REKONSTRUOVANý ŘADOVý RODINNý DůM S ATRIEM A TERASOU NA UL. MORAVSKá, PŘED DOKONČENíM. 606 811 672.

NáTěRy DVEŘí 350,- KČ/KUS, 
NáTěRy RADIáTORů, OKEN, 

FASáD, NáByTKU, AJ.

Tel: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz

Platba hotově = SLEVA 250,-Kč!

Kurs s.r.o. | tel.: 731 84 84 84 | www.ivanovice.eu

MALBy 14,- Kč/m2

Veškerý počítačoVý serVis pro firmy i občany

Prodám byt OV, 
2+kk, 53m2 

v Brně-Tuřanech na ulici Sokolnická. 

Bližší informace na telefonním čísle

602 640 002

PŘENECHáM V TUŘANECH 

HROBOVé MíSTO 
S POMNíKEM 

PRO ČTyŘI URNy. 
(ČíSLO HROBU 329) 
MOBIL: 606 641 902

nyní se sleVou 20 % naVíc ke každé zakázce 
             exkluziVní mail zdarma!


